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Tentoonstelling moet taboe palliatieve zorg doorbreken 

Wim Opbrouck aanvaardt peterschap van kunstproject 

Acteur Wim Opbrouck is peter van de tentoonstelling Eros en Thanatos met onder 

meer werk van Lieve Blancquaert, Kamagurka en Tom Lanoye. Stefanie Deleu 
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KORTRIJK - Met de tentoonstelling Eros & Thanatos probeert het Netwerk 

Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen palliatieve zorg meer bekendheid te geven. 

Acteur en zanger Wim Opbrouck aanvaardde het peterschap van het project.  

 

Ondanks de inspanningen die de voorbije jaren in het Kortrijkse werden geleverd 

om de bekendheid van de palliatieve zorg en de palliatieve thuiszorg te vergroten, 

zijn de mogelijkheden ervan bij de bevolking nog onvoldoende bekend.  

 

'Sterven en dood maken deel uit van ieders leven en de zorg voor het 

naderende levenseinde belangt elk van ons aan', zegt dokter Joost Vermeersch, 

voorzitter van het Netwerk. 'Er rust in onze samenleving nog steeds een taboe op 

sterven en dood. De zorg voor mensen die terminaal ziek zijn, verloopt al te vaak 

anders dan de zieke en al wie hem dierbaar is zouden wensen.'  

 

Met het project Eros & Thanatos wil men de palliatieve zorgverlening op een 

andere manier onder de aandacht brengen. Daarvoor hebben vijf fotografen (Lieve 

Blancquaert, Michiel Hendryckx, Wouter Rawoens, Herman Selleslags en Dimitri 

Van Zeebroeck) en vijf woordkunstenaars (Luuk Gruwez, Kamagurka, Tom 

Lanoye, Stijn Meuris en Peter Verhelst) met een foto of tekst het thema Eros en 

Thanatos in beeld of woord gebracht. Wim Opbrouck is de peter van het project.  

 

Rondreizende expo 
 

Het geheel wordt nu in een aantal locaties tentoongesteld. Van 5 november tot 11 

november is dat het Heilig Hartziekenhuis, campus Menen; van 12 tot 18 november 

in het O.-L.-V van Lourdes ziekenhuis in Waregem; van 19 tot 25 november in het 

AZ Groeninge, campus Onze-Lieve-Vrouw in Kortrijk; van 26 tot 2 december in 

het Woon- en zorgcentrum De Ruyschaert in Marke; van 3 tot 9 december in AZ 

Groeninge, campus Maria's Voorzienigheid Kortrijk; van 10 tot 16 december in De 

Korenbloem Kortrijk en van 17 december tot eindejaar in het WZC Sint-Vincentius 

in Avelgem.  

 

Van de foto's en gedichten werden ook prentkaarten gemaakt. Die kunnen tegen 



5euro worden gekocht bij het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen, 

Doorniksewijk 168 in Kortrijk. 

Bernard Vancraeynest 

 


