De kunst van het kijken: een verrijking voor de zorg
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Hoewel VTS dus niet specifiek voor het medische milieu is
ontwikkeld, werd het er wel snel opgepikt. Er zijn dan ook belangrijke
parallellen tussen hoe je bij VTS samen zoekt om een kunstwerk
in zijn ambiguïteit te vatten en omschrijven én hoe je als arts een
diagnose moet stellen bij een patiënt, vindt ook art educator Alexa
Miller die met studenten geneeskunde van Harvard (US) werkte.

Wil je meer info of wil je zelf met VTS aan de slag? Erkend
museum-educator en trainer Julie Rodeyns (Matchbox
vzw) promoot in nauw overleg met de Amerikaanse
moederorganisatie de methode Visual Thinking Strategies in
België. Ze verzorgen lezingen, demonstraties en workshops
en organiseren regelmatig trainingen in samenwerking met
internationale senior trainers. www.matchboxvzw.be

