Seks en intimiteit en hun complexe verhouding

Programma

Dat seksualiteit in onze maatschappij een prominente plaats inneemt hoeft geen betoog.

Dagvoorzitter: Inês Pinheiro

pornosites de meeste gigabytes in beslag. Maar in ons dagelijkse leven menen wij wetten

08.55 - 09.25
09.25 - 09.30

Inês Pinheiro

Opening

reidwilligheid vergt, alsof dat niet normaal zou zijn. Inmiddels schijnt er al een ‘app’ te zijn,

09.30 - 10.20

Floor Scheepers

Intimiteit, seksualiteit en de rol van taal in de therapeutische relatie

10.20 -11.10

Alex Korzec

Opgewonden en gekwetst

Op straat word je omgeven door talloze erotische voorstellingen. Op het internet nemen de
te moeten invoeren, die ervoor moeten zorgen dat seksuele gemeenschap wederzijdse bewaarbij die bereidwilligheid door beide partijen contractueel vastgelegd kan worden.

Als de seks overal is, hoe is het dan te verklaren dat jongeren steeds langer wachten met

hun eerste seksuele ervaring? Heeft dat iets met de verhouding seks en intimiteit te ma-

ken? Tenslotte kun je seks hebben zonder intimiteit maar ook heel intiem zijn zonder seks.
Seksuologe Esther Perel betwijfelt overigens wel of een intieme relatie zonder erotiek en

11.10 - 11.35
11.35 - 12.25

Pauze
Harold van Megen

12.25 - 13.25		

Grenzen aan de fantasie
Lunch

seks aangenaam is. Seks in een intieme relatie is geen opgelegde verplichting, maar een

13.25 - 14.15

Lotte Bruins Slot

Verandering van intimiteit

14.15 - 15.05

Angelien Steen

Echt contact blijft de bedoeling

pelijkerwijs doen zich hierbij veel misverstanden voor tussen geliefden en in onze samen-

15 .05 - 15.25 		

erotisch spel tussen twee geliefden, althans dat zou het moeten zijn in Perel’s visie. Begrijleving. Blijkbaar zijn we het spoor bijster. Vandaag gaan we de draad vanuit de psychiatrie
bezien, weer oppakken.

Floor Scheepers bespreekt hoe belangrijk seksualiteit voor de patiënt is en hoe de

Sprekers

Inloop en ontvangst

psychiatrie patiënten daarmee liet en hopelijk laat oefenen. Zij gebruikt hiervoor fragmen-

Theepauze

15.25 - 16.15

Hans Hovens

16.15 - 17.05

Forumdiscussie

17.05 - 17.15

Harold van Megen

		

Gebrek aan intimiteit
Slotopmerking en afsluiting
Napraten in het café

ten uit The Sessions.

Alex Korzec neemt ons mee naar de wereld van de pornografie en wat dat betekent in
relaties. Fragmenten uit The Handmaiden zijn hiervoor aangrijpingspunten.

Harold van Megen laat ons door middel van fragmenten uit Lolita en American Beauty
nadenken over welke rol het geweten speelt bij seksuele ervaringen en fantasieën.
Lotte Bruins Slot gaat in op het verlies van intimiteit

in het senium met behulp van fragmenten uit Amour.
En wat als angst voor intimiteit een volwassen

seksuele relatie in de weg staat? Angelien Steen zal
aan de hand van Lars and the Real Girl ingaan in op
de psychotherapeutische behandeling hiervan.
Hans Hovens vraagt zich af of intimiteit in een
geseksualiseerde cyberwereld nog bestaat en

gebruikt hiervoor fragmenten uit Her en Ex Machina.
De dagvoorzitter is Inês Pinheiro.

Inês Pinheiro
psychiater bij de
Waag in Utrecht.

Floor Scheepers
hoogleraar psychiatrie en hoofd
Psychiatrie (UMC
Utrecht – divisie
hersenen), plaatsvervangend opleider en
coördinator Kinderen jeugdpsychiatrie.

Alex Korzec
psychiater.

Harold van Megen
psychiater en opleider psychiatrie bij
GGZ Centraal.

Lotte Bruins Slot
ouderenpsychiater
en leidinggevende
van de zorgeenheid
Ouderenpsychiatrie
bij Altrecht in Zeist.

Angelien Steen
psychiater/groepspsychotherapeut in
het Centrum voor
Psychotherapie van
GGZ Centraal,
Zwaluw & Enk.

Hans Hovens
psychiater, auteur en
voormalig hoogleraar
psychologie.

Datum:
donderdag 10 oktober 2019
Organiserend comité/bestuur:
Hans Hovens, Harold van Megen, Giorgio Mauro, Inês Pinheiro
Locatie:
Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1, 3511 ZN Utrecht

Stichting Psychiatrie en Film
organiseert:

Seks en intimiteit
en hun complexe
verhouding

Kosten:

Voor psychiaters/psychologen E 250,-, voor psychiaters i.o/psychologen i.o E 175,-

Accreditatie:
Wordt aangevraagd bij de NVvP en FGzPt.
Aanmelden voor dit symposium:
Via onze website www.psychiatrieenfilm.com/inschrijven/
Routebeschrijving:
Deze is te vinden op : https://psychiatrieenfilm.com/route/

Donderdag 10 oktober 2019
Louis Hartlooper Complex
Utrecht

