
Hoe is dit kunst- en wetenschapsproject 
ontstaan?
Prof. dr. Willem Ombelet: “Naar aan-
leiding van een groot internationaal 
congres (Andrology in the Nineties) 
dat ik op regelmatige basis organi-
seerde in naam van het Genk Institute 
for Fertility Technology, had ik in 1995 
de vraag gesteld aan kunstenaar Koen 
Vanmechelen om een kunstwerkje te 
maken voor de dertig gerenommeer-
de, internationale sprekers. Eén van 
hen was de latere Nobelprijswinnaar 
en IVF-grondlegger professor Bob 
Edwards. Koen heeft toen gekozen 
voor een beeld genaamd ‘The Walking 
Egg’. Het glazen ei op kippepootjes 
ging er spoedig met ons vandoor en 
bleek de start te zijn van een jarenlan-
ge intense samenwerking.”

Vanwaar het idee voor een kunstproject 
in het fertiliteitscentrum?
“Het IVF-centrum van Genk heeft zijn 
eerste behandelingen uitgevoerd 
reeds in 1988. Door de snelle evolutie 
van de reproductieve geneeskunde, en 
vooral dan de geassisteerde bevruch-
ting, werd het centrum aanzienlijke 
uitgebreid in 2006. Koen Vanmechelen 
kreeg de opdracht om het idee van een 
kunstproject gekoppeld aan het fertili-
teitscentrum mee uit te werken.”

“Dit resulteerde in een unieke setting 
die de naam ‘Born’ kreeg. Het kunst-
project strekte zich uit over zeven 
lokalen/gangen in de vernieuwde 
afdeling van het fertiliteitscentrum. In 

totaal werden er 15 werken van Koen 
getoond, geboren uit een mengeling 
van kunst, wetenschap en filosofie.” 

Hoe waren de reacties op dit unieke 
project?
“In 2006 was dit een absolute we-
reldprimeur: nog nooit staken kunst 
en wetenschap samen zover hun nek 
uit, verbonden door thematieken als 
vruchtbaarheid en kruising. De reacties 
waren over het algemeen zeer positief, 
toch hadden sommigen de bedenking 
of dit wel paste in een fertiliteitscen-
trum van een ziekenhuis.”

“Jarenlang konden we rekenen op een 
grote interesse van binnen- en buiten-
landse media en tijdschriften voor dit 
project. We kregen bezoek van journa-
listen van BBC World, Der Spiegel, New 
York Times etc. Internationaal werd 
deze installatie zeer positief onthaald. 
Daarenboven bleek ook snel dat vele 
patiënten en koppels dit experiment 
wisten te waarderen.”

Hoe zou je deze installatie van Koen Van-
mechelen op de dienst IVF beschrijven?
“Het eerste wat opviel was het reus-
achtige oog van de kunstenaar dat 
de bezoeker in de ziekenhuisgang 
aanstaart. Opvallend was eveneens 
de wachtkamer: tussen een muurwerk 
van de maan (mysterie en immobiliteit) 
en de zon (energie en actie) hangt 
het resultaat van hun wisselwerking, 
de eb en vloed van energie, leven 
en communicatie, een foto van een 

navelstreng, een elektriciteitskabel en 
een computerkabel.”

“Het meest centrale werk bevond zich 
echter in mijn consultatiekamer. In 
deze ruimte werd de spanning tussen 
wetenschap en kunst vertaald in de 
tegenstelling tussen een boekenmuur 
van wetenschappelijke werken aan de 
ene kant (kennis) en een reeks broed-
lampen met een klein eitje in een kooi 
aan de andere kant (subliminale per-
ceptie en visie). De kamer droeg nog 
een andere spanning in de vorm van 
een hybride haan/valk starend naar 
het bureel.” “Onder het bureaublad lag 
‘The battle for the Egg’, een reus-
achtig ellipsvormig kunstwerk, een 
gevecht tussen de machten die nodig 
zijn om het ei te doen ontstaan. Dit 
werk zou ook de cover sieren van het 
meest prestigieuze wetenschappelijke 
tijdschrift in de gynaecologie, ‘Human 
Reproduction Update’ en dit naar aan-
leiding van een artikel in dit tijdschrift 
waarin het Belgische IVF-terugbeta-
lingsproject werd beschreven.” 

Wat nu met deze kunstwerken?
De kunstwerken van Koen Van Me-
chelen, deels mede gesponsord door 
de collegae gynaecologen, zouden in 
2021 worden verkocht en de op-
brengst zou worden overgedragen aan 
het ‘Walking Egg Project’ en zijn vzw. 
Dit project heeft als doel de miljoenen 
vrouwen, die ongewenst kinderloos 
zijn door gebrek aan mogelijkheden 
tot vruchtbaarheidsbehandeling 

Installatie 'Born' op IVFafdeling wordt 
geschonken aan Walking Egg Project
Begin augustus start de verbouwing van het Centrum voor Reproductieve Genees-

kunde in ZOL. Bedoeling is het centrum in een nieuw kleedje te steken, de 

ontvangst, de opvang en de doorstroom van patiënten te optimaliseren conform 

hedendaagse normen voor kwaliteitsvolle reproductieve zorg. Hiermee eindigt 

ook een innovatief project dat kunst en wetenschap 15 jaar lang samenbracht 

in de unieke omgeving van het centrum, aldus fertiliteitsspecialist prof. dr. 

Willem Ombelet.  
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wereldwijd te helpen. Dit project is 
onafscheidelijk gekoppeld met ‘fa-
mily-planning’ en ‘mother care’. Dit wil 
zeggen dat we koppels helpen met 
meer effectieve anticonceptiestrate-
gies, maar voor de 10% vrouwen die 
ongewenst kinderloos zijn, bieden we 
betaalbare vruchtbaarheidsbehande-
lingen en moederzorg aan.”

“In dat verband hebben we in Genk 
samen met wetenschappers in de 
Verenigde Staten een eenvoudige en 
goedkope IVF-methode ontwikkeld 
waarmee we zeer goede resultaten 
boeken. Ondertussen zijn er in het 
fertiliteitscentrum van Genk reeds meer 
dan 200 gezonde kinderen geboren 
met deze techniek.” 

Wat gaat er concreet met de opbrengst 
van de kunstwerken gebeuren?
“Eén van toekomstige projecten is 
de uitbouw van de ‘Walking Egg on 
Wheels’, een ‘goedkoop’ IVF-cen-
trum in eenvoudige containers. Dit 
project wordt deze zomer gestart en 
uitgewerkt in Pretoria, Zuid-Afrika. 
Op deze manier kunnen ook koppels 
in minder grote steden genieten van 
deze behandeling,. Het betreft hier 
een samenwerking in het kader van 
een PhD tussen de Universiteiten van 
Pretoria en Hasselt. Voor dit project is 
er een buitengewone interesse van de 
WHO en alle grote internationale infer-
tiliteitsverenigingen. Ook samenwer-
kingsprojecten met Vietnam, Egypte 
en Paraguay zijn dit jaar nog gepland, 
tenminste indien COVID-19 dit toelaat. 
Uiteraard moeten we voor al deze 
projecten kunnen beschikken over een 
voldoende groot budget.”

De kunstwerken worden van de IVF-af-
deling in Genk verwijderd, wat nu?
“De kunstwerken zullen met de ver-
bouwingen van de Fertiliteitskliniek 
eind juli gestockeerd worden in Labio-
mista en later dit jaar worden verkocht. 
De opbrengst wordt  geschonken 
aan The Walking Egg vzw. Een mooi 
vooruitzicht, belangrijk voor de verdere 
uitwerking van mijn droom die door de 
meeste ‘leaders of the field’ nog steeds 
als onrealistisch wordt beschouwd.” 

IVF

     25


