
Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid (KZE): ‘Schatten 
van Brabants herstel’ Uitgegeven door  KZE, Den Bosch 2011. ISBN 
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Soort boek/ziekte/stijl: Kunstboek van 96 pagina’s behorend bij de gelijknamige 
tentoonstelling van maart 2010 die werd gehouden in het provinciehuis te Den Bosch. 
Het toont diverse vormen van  kunst die helpen bij herstel en verwerking van ziek 
zijn. De expositie Schatten van Brabants Herstel, was gekoppeld aan het 50-jarig 
bestaan van de PRVMZ. Een mooi full colour boek. 
 
Over de schrijvers: Sabine Smits (initiatiefneemster) is in 2007 in dienst gekomen 
bij het Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid (KZE). Zij heeft als taak 
om  met name projecten uit te voeren en ondersteuning te geven aan het werkveld 
‘ervaringsdeskundigheid’. Zij was o.a. betrokken bij het landelijk onderzoek naar de 
effecten van de cursus Herstellen doe je Zelf en bij het project Herstelgerichte Zorg 
binnen RIBW Midden-Brabant.  
Lonneke Kok: zie  http://www.moretxt.nl 
Overigen: zie boek. 
 
Korte bespreking: In dit boek staan kunstproducten van (ex)patiënten en cliënten 
van de gezondheidszorg. Omdat kunst maken een belangrijke rol kan spelen in 
iemands herstel bij zowel lichamelijke als geestelijke aandoeningen of beperkingen is 
dit boekje uitgegeven bij de gelijknamige tentoonstelling. Deze vond plaats in het 
Provinciehuis te ’s-Hertogenbosch in 2010.  Het boek bevat een achtergrondartikel 
over wat kunst kan betekenen bij het herstel. Ook zijn enige gedichten en verhalen in 
het boekje opgenomen. Maar er staan vooral veel  verschillende vormen van kunst in, 
schilderkunst, beeldhouwen, fotografie. Het boekje bevat zowel 
 ‘verwerkingskunst’ als ook kunst die puur uit liefhebberij is gemaakt.  
 
Wat viel op: Een  boekje om ergens neer te leggen en af en toe in te kijken. Er staan 
prachtige en ook ontroerende  kunstwerken in.  
 
Citaten:  Voorwoord: ‘Door middel van verschillende vormen van kunst zien mensen 
dat zij, ondanks of misschien juist wel dankzij hun ziekte of beperking, creatief vorm 
weten te geven aan een betere kwaliteit van leven.’  
 
Zie verder onder extra 

 
Recensie/extra:  Zie ook: Schatten van Brabants Herstel 

 
 


