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organiseert:
Psychiatrie en film – 
Angst en wanhoop in tijden van 
onderdrukking

Datum:
donderdag 15 oktober 2015
Organiserend comité:
Stichting Psychiatrie en Film
(bestuur: Hans Hovens, Harold van Megen)
Locatie:
Filmtheater Kriterion, Roetersstraat 170, 1018 WE Amsterdam
Kosten:
E 195,- voor psychiaters, E 125,- voor psychiaters i.o.
Accreditatie:
is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Dit evenement wordt mede mogellijk gemaakt door: 
Lundbeck B.V. & Janssen-Cilag B.V.
Inschrijving voor dit symposium
is mogelijk door bovenstaand bedrag over te maken op banknummer
NL54 INGB 0006 5585 76. t.n.v. Stichting Psychiatrie en film – Amersfoort – 
o.v.v. uw volledige naam en voorletters.

Stuur uw persoonlijke gegevens per mail naar:
marjoleindebos@gmail.com
 
Met als onderwerp: 
aanmelding symposium psychiatrie en film
Vermeld in de mail:
uw naam en voorletters (voor accreditatie)
naam instelling (indien van toepassing)
functie
bignummer (voor accreditatie)
 
per post kan ook:
Stichting Psychiatrie en Film
p/a M.W. de Bos
A. van Hobokenstraat 31
3161 KR RHOON
 
U ontvangt van ons een bevestiging van inschrijving.
 
Routebeschrijving:
Kriterion, te Roetersstraat 170 in Amsterdam, is bereikbaar met trams 7 en 10 of de Metro.
Stap uit op halte Weesperplein. U bent nu in de Sarphatistraat. Loop verder de
Sarphatistraat in, met achter u het kruispunt met de Weesperstraat. Ga de eerste straat 
linksaf. U bent nu in de Roetersstraat. Passeer de 1e Kruisstraat; een stukje verderop vindt u 
Kriterion aan uw linkerhand. I.v.m. beperkte parkeergelegenheid in de directe
omgeving raden wij u aan met openbaar vervoer te reizen. Filmtheater Kriterion  Amsterdam

Donderdag 15 oktober 2015



-

Tot slot zal Ariëtte van Reekum ingaan op de interactie van omgeving en persoonlijkheid 
vanuit een psychoanalytisch gezichtspunt. Dit gebeurt aan de hand van de film ‘Das Leben 
der Anderen’. Rob Hartmans zal deze film in historisch perspectief plaatsen. De dag wordt 
afgesloten met een zaaldiscussie onder leiding van Hans van der Ploeg over hoe vrij men 
kan zijn in een onvrije wereld en wat de parallellen zijn met de huidige situatie in de ggz.
Van de deelnemers wordt dan ook verwacht dat zij vooraf aan het symposium de film 
‘Das Leben der Anderen’ hebben bekeken. 

Drs. Aad Hagendijk.  
Psychiater met 
speciale belangstelling 
voor psychiatrie en 
religie.

Prof. dr. Hans Hovens. 
Psychiater en hoogleraar 
psychologie.

Dr. Harold J.G.M. van 
Megen. Psychiater en 
opleider psychiatrie 
GGZ Centraal.

Drs. Hans van der Ploeg. 
Psychiater en recensent.

Dr. Ariëtte van Reekum. 
Psychiater, psychoana-
lyticus en bestuurder bij 
GGZ Breburg.

Dr. Moniek Thunnissen. 
Psychiater en psycho-
therapeut.

Sprekers

Programma

09.00-09.25 :  Inloop en ontvangst

09.25-09.30 :  Hans Hovens    Opening 

09.30-10.20 :   Alex Korzec    Schakels tussen stress en psychopathologie

10.20-11.10 :   Moniek Thunnissen     Rouw, wanhoop, trauma en trouw

11.10-11.35 :      Pauze

11.35-12.25 :   Aad Hagendijk    Onrecht, depressie en angst

12.25-13.25 :      Lunch

13.25-14.15 :   Harold van Megen     Apathie, bureaucratie en de muze

14.15-15.05 :   Ariëtte van Reekum     Persoonlijkheidsstoornis of omgeving en de rol van liefde

15.05-15.30 :      Theepauze

15.30-16.15 :   Rob Hartmans    Leven onder een totalitair regime

16.15-17.05 :   Hans van der Ploeg      Forumdiscussie over parallellen met het huidige ggz-klimaat

17.05             :     Hans Hovens    Slotopmerking en afsluiting            

      Napraten in het café                                                     

Angst en wanhoop in tijden van onderdrukking

Na het succesvolle symposium over psychiatrische symptomen en de Scandinavische film 
(2014) organiseert de Stichting Psychiatrie en Film dit jaar een symposium over psychia-
trische symptomen in tijden van onderdrukking: welke psychiatrische symptomen komen 
tot uiting en hoe kan de psychiater daarmee omgaan. Hierbij wordt aansluiting gezocht 
bij de wereldgebeurtenissen van de laatste vijftig jaar. Vanzelfsprekend wordt er wederom 
gebruik gemaakt van filmfragmenten om de psychiatrie te illustreren.
De wereld is geen veilige plaats. Dagelijks worden wij geconfronteerd met beelden over 
oorlogen, vluchtelingen, geweld en armoede. In zulke omstandigheden bloeien psychiatri-
sche stoornissen op. Een beter voorbeeld van de interactie tussen omgeving en neurobio-
logie is niet denkbaar. In zulke tijden van crisis nemen angst en depressies toe en worden 
menselijke zwakheden uitvergroot.

Alex Korzec neemt u mee naar de overheersing door de Russen in het naoorlogse Polen. 
Hij zal laten zien hoe onze cognities langdurig beïnvloed worden door deze traumatise-
rende omstandigheden. De lezing wordt geïillustreerd met documentairefragmenten uit 
Noord-Korea.

Moniek Thunnissen toont wat de culturele revolutie in China teweegbracht in de psyche 
van de slachtoffers en hoe met dergelijke omstandigheden door de psychiater dient te 
worden omgegaan. Zij gebruikt hierbij beelden uit de film ‘Coming Home’ (2014).

Aad Hagendijk legt uit hoe het bijbelse oermonster ‘Leviathan’ model staat voor een cor-
rupt en destructief regime. ‘Leviathan’ (2014) is een moderne tragedie, waarin de hoofd-
persoon zijn onafwendbare ondergang tegemoet gaat door krachten die groter zijn dan 
hijzelf.

Onderdrukkende regimes zijn niet alleen regeringen, maar ook hoe wij de maatschappij 
zelf inrichten. Harold van Megen bespreekt hoe dit kan leiden tot apathie en wat er voor 
nodig is zich daartegen teweer te stellen. Hij maakt daarbij gebruik van beelden uit ‘Ikiru’ 
(1952).

Dr. Aleksander Korzec. 
Psychiater.

Rob Hartmans. 
Historicus, journalist 
en vertaler.


