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SPIEGEL 

Berichtenblad van de Jan van Boendalekring Tervuren 
 

 

Helende kracht van kunst  
Dit is het onderwerp van de causerie die  

ISABEL VERMOTE 
houdt voor de leden van de Jan van Boendalekring  

Op vrijdag 4 maart 2022 om 20.30 uur 

Aula Heilig-Hartcollege  

 Albertlaan 44, 1970 Wezembeek-Oppem 

Om 20.30 uur start de causerie en gaan de deuren dicht!     

Isabel Vermote (°1973) is licentiate in de moderne geschiedenis en behaalde een 

aanvullende opleiding Internationale Betrekkingen ( K.U. Leuven, FUNDP Namur en de 

E.K. Universität Tübingen). Zij werkte gedurende tien jaar voor de Schotse 

Vertegenwoordiging bij de Europese Unie maar besloot ondertussen haar droom waar 

te maken en behaalde een Master in de kunstwetenschappen en archeologie (VUB).  



 

 

--- 

Leden met een  

COVID Safe Ticket zijn 

welkom 

Gelieve de handen te 

ontsmetten 

Goed nieuws !! 

We kunnen jullie weer 

een drankje 

aanbieden.  

 

 

……………………………………….. 

 

De  Wereldgezondheids-

organisatie (WHO) 

kwam in 2019 met een 

baanbrekend onderzoek 

naar buiten. De 

Europese afdeling van 

de WHO vond een 

oorzakelijk verband 

tussen kunstuitingen en 

gezondheid. 

Kunstvormen als 

dansen, zingen en het 

bezoeken van musea en 

concerten, kunnen de 

geestelijke en 

lichamelijke gezondheid 

ten goede komen, blijkt 

uit een analyse van 

meer dan negenhonderd 

publicaties wereldwijd. 

Through Art We Care 

Meer en meer leeft de overtuiging dat kunst bijdraagt tot uw welzijn én uw mentale 

gezondheid. Kunst verbindt, troost en laat ons ook nadenken over onze samenleving en 

over onszelf, ook waar woorden in een ‘gewoon’ gesprek tekort schieten.  

Kunsthistorica Isabel Vermote toetst de theorie (voorbeelden uit de kunstgeschiedenis) 

aan de praktijk. Binnen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België begeleidt 

zij het project ‘Kunst en Zorg’ voor o.a. mensen met dementie, met een drugsverslaving, 

met psychische problemen of in de palliatieve zorg. Onlangs nam ze deel aan een 

Europees pilootproject rond het thema ‘Kunst op (dokters)voorschrift’. Deelnemers met 

burn-out klachten, CVS of fibromyalgie dompelden zich onder in de kleurrijke leefwereld 

van David Hockney, en stonden stil bij enkele belangrijke levenslessen van de 

kunstenaar.  

Wat blijkt uit haar projecten? Dat kunst inspireert, verbindt, energie geeft en nieuwe 

ideeën losmaakt. ‘Art is much more than making pretty pictures’, aldus Hockney.  

+ 

De voordracht van Nancy Vermeulen ‘Landen op Mars’ wordt verplaatst 

naar een latere datum.  

 

We nodigen u uit op 1 april 2022 voor de lezing van Dr. Wim Tambeur 

over ‘ Health Sciences Campus Gasthuisberg’. 

In deze "nieuwe buurt in de stad" zullen dagelijks zo’n 40.000 patiënten, 

bezoekers en personeelsleden onthaald en tewerkgesteld worden. De 

vernieuwde moderne infrastructuur komt tegemoet aan onze hoge 

kwaliteitsstandaarden voor een professionele patiëntenzorg op maat. 

 

Isabel is sinds 2008 vast verbonden aan de Koninklijke Musea voor Schone 

Kunsten van België en is er verantwoordelijk voor het programma ‘Museum 

op Maat’ dat het museum toegankelijk wil maken voor iedereen, en 

rondleidingen en activiteiten aanbiedt op maat van specifieke doelgroepen. 

Isabel werkt ook als freelance gids voor Bozar en de kunstcollecties van ING, 

Belfius en particuliere verzamelaars. 

 


