Organiserend comité:
Inês Pinheiro, Giorgio Mauro en Harold van Megen
Locatie:
Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1, 3511 ZN Utrecht
Kosten
Voor psychiaters/psychologen € 275,--,
voor psychiaters i.o/psychologen i.o € 200,-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 www.psychiatrieenfilm/route
COVID-19-maatregelen:
Indien de maatregelen toch weer worden verscherpt, zal het symposium worden verplaatst naar
het eerste kwartaal van 2023. Uw inschrijving blijft gewaarborgd.

SYMPOSIUM

Datum:
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Stichting Psychiatrie en Film

Psychiatrie en film:

de waarheid en onze vertekende
perceptie

Donderdag 3 november 2022
Louis Hartlooper Complex
Utrecht

										

Dagvoorzitter: Gerdie Snellers

De waarheid en onze vertekende perceptie
Hoe hebben we al die tijd niet kunnen zien waar Poetin mee bezig was? Omdat het ons
blijkbaar niet lukt ons te verplaatsen in de wereldvisie van mensen zoals Poetin, Trump of
Xi Jinping. We kunnen, hoezeer we het ook proberen, ons niet voorstellen dat er mensen
zijn die hen adoreren. Maar waarom niet; het is toch ons vak?
En waarom zag men in de VOC-tijd geen kwaad in slavenhandel en zijn straten vernoemd
naar slavenhandelaars en uitbuiters zoals Leopold I, Jan Pieterszoon Coen, Johan de Witt
en de grondlegger van de apartheid: Louis Botha?
Hoe hebben we kritiekloos het vrijemarktdenken en verheerlijking van consumptie kunnen omarmen, blind voor de humane en ecologische consequenties?
Allemaal vragen waarop we het antwoord schuldig moeten blijven. Hoewel we menen
verstandige, intelligente wezens te zijn, moeten we beseffen dat we niet alleen kind van
onze tijd zijn, maar ook dat we binnen onze tijd onze ideeën en ons geloof daarin soms
fors moeten bijstellen en dat we onze beperkingen daarin hebben. Dat we momenteel in
een tijd leven waarin onze heilige huisjes omver worden geworpen is wel duidelijk maar
dat zelfs de aantoonbare werkelijkheid als onzin wordt afgedaan, dat is nieuw. De hoogste
tijd dus om stil te staan bij de geldigheid van onze perceptie en ons bezig te houden met
hoe deze wordt vervormd.
Het thema van het symposium, de waarheid en onze vertekende perceptie, zal besproken
worden langs zowel gezonde als pathologische mechanismen die aan onze werkelijkheid
vormgeven.
Jaap Wijkstra bespreekt splitsing in goed en kwaad aan de hand van de film
Der Untergang.
Dissociatie en trauma wordt door Desirée Tijdink uit de doeken
gedaan met de film Fight Club.
De film The Manchurian Candidate vormt het uitganspunt voor
Harold van Megen om het thema complotdenkers, QAnon
en white supremacy te bespreken.
Nel Draijer gaat in op loochening waarvoor zij
de film Il papà di Giovanna gebruikt.
Hilgo Bruining zal de relatie tussen werkelijkheid
en erfelijkheid belichten in de film Les Fils de l’Autre.
Ten slotte bespreekt Sisco van Veen ontkenning
in het senium aan de hand van de film
The Sunset Limited.
Dagvoorzitter is Gerdie Snellers, zij zal
tevens de forumdiscussie leiden.
Gerdie Snellers is
journalist/auteur,
momenteel eind
redacteur jeugd bij
de KRO-NCRV.

Jaap Wijkstra werkte
vele jaren als psy
chiater en psycho
therapeut. Hij was
opleider psychiatrie in
het UMCU. Van
hem verschenen:
De therapeut & Anna,
Niet alleen ons brein
en Het verloren para
dijs en onze vrijheid.

Programma donderdag 3 november 202208.55-09.25
08.55 - 09.25			

Inloop en ontvangst

09.25 - 09.30

Gerdie Snellers

Opening en inleiding

09.30 - 10.20

Jaap Wijkstra

Splitsing van goed en kwaad

10.20 -11.10

Desirée Tijdink

Fight, Flight, Freeze, or…..

:

Inloop en on

11.10 -11.35		

Pauze

11.35 -12.25

Waarom ben jij nog geen complotdenker?

Harold van Megen

12.25 – 13.25 		

Lunch

13.30 – 14.20

Nel Draijer

Heerlijk grenzeloos?

14.20 – 15.10

Hilgo Bruining

De karikatuur van de erfelijkheid

15.10 -15.35		

Theepauze

15.40 – 16.30

Sisco van Veen

De onontkenbaarheid van de dood

16.30 – 17.00

Gerdie Snellers

Forumdiscussie, slotopmerking en afsluiting

		

Napraten in het café

Sprekers

Desirée Tijdink is
psychiater/team
leider behandelzaken
Transit TRTC bij GGZ
Centraal, Centrum
voor psychotherapie
in Ermelo.

Harold van Megen is
psychiater en opleider
psychiatrie bij GGZ
Centraal.

Nel Draijer is klinisch
psycholoog-psycho
therapeut en psycho
analyticus, thans in
eigen praktijk.

Hilgo Bruining is
kinder- en jeugdpsy
chiater bij Amster
dam UMC, afdeling
Kinder- en Jeugdpsy
chiatrie & Psycho
sociale Zorg/ VKC
Psyche onderdeel van
Divisie Vrouw-Kind
van het Amsterdam
UMC.

Sisco van Veen werkt
als ouderenpsychiater
bij GGZ inGeest. Als
onderzoeker bij het
Amsterdam UMC en
113 zelfmoordpreven
tie. Hij houdt zich
voornamelijk bezig
met het psychiatrie en
het levenseinde.

