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Hoe werkt het?
Op deze tafel treft u een doek met daarop geprint 
wetenschappelijke en kunstzinnige onderdelen die 
ontstaan zijn tijdens het HeArt Project. Het is een 
interactieve tafel, die u kan informeren en die u kan 
laten bewegen deelnemer te zijn van dit project. Het 
hele project is met groot respect naar de patiënt in 
proces gezet en daarmee wordt u uitgenodigd uw 
‘stempel’ hier achter te laten. U mag op de doeken 
schrijven en tekenen. Uw bijdrage is onderdeel van 
het grote project. Laat u inspireren en laat uw ideeën 
en gedachten achter op het doek.

Worm Studie

Hart+Vaat Centrum

Worm Studie

Hart+Vaat Centrum

Hiëroglief voor hart.
Spreek uit: ieb.

Hiëroglief voor vrouwelijke arts.
‘swnwt’.  
Spreek uit: suuwnuuwt. 

De synergie tussen 

een cardiovasculaire 

wetenschapper en een 

beeldend kunstenaar



Claudia Volders - kunstenares
Claudia Volders noemt zichzelf een social- 
process-kunstenaar: 
‘Een kunstenaar laat de beschouwer nadenken over 
vormen, kleuren en ideeën die iets losmaken bij het 
gevoel. Kunst is een vertaling om het proces zichtbaar, 
voelbaar en hoorbaar te maken. 

Ik werk van schets naar schilderij naar grotere 
kunstprojecten. Het proces laat de meander, de 
ideeën, de momenten, de fouten, opkrabbelingen en 
de voortgang zien. Hierbij is ‘kwetsbaarheid’ een sterk 
middel. Het is de kunstenaar die de maatschappij (in dit 
geval de wetenschapper en de patiënt) bewust moet 
maken van dit gevoel, dit proces, deze meander.’

Rachel ter Bekke - wetenschapper
‘Dit jaar rond ik mijn promotieonderzoek 
naar de mechanismen van erfelijke, dodelijke 
hartritmestoornissen af. 

Een belangrijk onderdeel hiervan is de Worm Studie, 
die een omvangrijke Zuid-Limburgse populatie 
met een erfelijke aanleg voor plotse hartstilstand, 
onderzoekt. Dit wetenschappelijke traject is 
meermaals bestoven geweest door een scala aan 
kunstzinnige prikkels, die een extra dimensie, een 
diepere laag gaven aan mijn onderzoek. 

Daarnaast verschaft deze samenwerking een 
innovatief platform waarop patiënt en arts elkaar op 
een gelijkwaardig niveau kunnen treffen.’

HeArt Project
Het “HeArt Project” is tot stand gekomen door de 
synergie tussen een cardiovasculaire wetenschapper 
en een beeldend kunstenaar. Middels onderlinge 
kruisbestuivingen tillen zij hun individuele werk-
zaamheden naar een hoger niveau. 
De wetenschapper doet inspiratie op door zijn 
onderzoek vanuit een ander perspectief te bekijken. 
De innovatie en wetenschap inspireert de kunstenaar. 
De hieruit voortvloeiende kunstwerken dienen ter 
bevordering van de communicatie tussen de patiënt 
en arts-onderzoeker.

Rachel ter Bekke

“Tuurlijk zijn de 
resultaten van 

wetenschappelijk onderzoek 
belangrijk, maar ik vind 

het veel fijner dat ik gezien 
word als mens; met dit 
kunstproject krijgt de 

patient ogen.”


