plaats van het symposium

Het symposium wordt gehouden op het Internationaal Theosofisch Centrum (ITC) te Naarden. Het ITC is een spiritueel
centrum. Roken op het terrein is niet toegestaan (met uitzondering van de rokershoek bij de ingang aan de Meentweg). Er
wordt alleen vegetarisch gegeten en geen alcohol gedronken.

route per trein

Reis naar station Naarden-Bussum. Neem van daar een taxi,
of neem een bus: lijn 100, uitstappen bij halte Flevolaan; van
daar is het 20 minuten lopen (zie kaartjes onder). Het is ook
mogelijk een fiets te huren bij station Naarden-Bussum.

route per auto

Voor de auto-navigatie, gebruik de postcode: 1411GR (nr.9)
voor de hoofdingang aan de Meentweg. Of gebruik 1411GT
(nr.15) voor de ingang Valkeveenselaan.Wanneer de TomTom-kaart verkeerde aanwijzingen geeft, volgen hier de
juiste aanwijzingen: Neem op de A1 tussen Amsterdam en
Amersfoort de afslag Bussum/Naarden, en volg daarna de
aanwijzingen op de kaartjes hieronder.
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aanmelden

U kunt zich aanmelden door het verschuldigde bedrag over
te maken op:
q rekeningnummer:
NL35 TRIO 0781 4722 45
q ten name van:
Ver.v.Transp.Psych
q onder vermelding van:
naam, emailadres, beroep, van degene voor wie de
inschrijving bedoeld is.

informatie

Voor vragen, email: info@transpsy.nl
of bel: 0513-431784

prijzen

De prijzen zijn inclusief lunch, koffie en thee in de pauzes:
Het aantal parkeerplaatsen bij de Besant Hall (ingang Meentweg) is beperkt. Teneinde overlast voor de buren te voorkomen wordt U verzocht niet op de Meentweg zelf te parkeren.
Alternatieve parkeerruimte is aanwezig op de parkeerplaats
van de begraafplaats aan de Valkenveenselaan. U komt dan
het ITC binnen bij Valkeveenselaan 15. Volg de gele paaltjes
over het bospad naar de Besant Hall (5 min. lopen).
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zaterdag
10 oktober 2015

Een bevestiging van uw inschrijving krijgt u via de mail als uw
betaling ontvangen is.

parkeren bij het itc

Spirituality

q toegang: € 125,q Leden van de Vereniging voor Transpersoonlijke
Psychiatrie: € 75,q Studenten (fulltime dagstudenten met beurs): € 35,(ovv student-nummer; stop bij 20 studenten)

accreditatie

Accreditatie is aangevraagd (NVvP, FGzP).

capaciteit van de zaal
Er zijn 120 stoelen beschikbaar.

tijd
10.30 - 17.30 uur

plaats
Internationaal Theosofisch Centrum
Meentweg 9, 1411 GR Naarden

organisatie
 Vereniging voor Transpersoonlijke
Psychiatrie
Leerstoel Boeddhistische filosofie in
dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities, Vrije Universiteit
Amsterdam

accreditatie
is aangevraagd
(NvVP, FGzP)

voertaal
Nederlands en Engels
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Bij spiritualiteit gaat het in de eerste plaats om ervaringen
waaraan mensen in levensbeschouwelijk opzicht zingevende
betekenissen toedichten. In de wijsheidstradities zien we
een grote rijkdom aan gepolijste cultuur- en tijdspecifiek
ingekleurde spirituele ervaringen die antwoorden geven
op existentiële levensvragen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze ervaringen massaal voorkomen in onze
samenleving en kunnen bijdragen aan een geestelijk gezond
leven. Daarom vraagt het verband tussen spiritualiteit en
geestelijke gezondheid erom aan de orde gesteld te worden
in een medisch-wetenschappelijke context.
De Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie beoogt,
in samenwerking met de Leerstoel Boeddhistische filosofie
in dialoog met andere levensbeschouwelijke tradities (Vrije
Universiteit Amsterdam), hieraan een bijdrage te leveren
door jaarlijks een symposium te organiseren onder de titel:
‘Spirituality in Mental Health’.

aan de orde komen:
q
q
q
q
q

TQJSJUVBMJUFJUFOHFFTUFMJKLFHF[POEIFJE
TQJSJUVBMJUFJUXFUFOTDIBQQFMJKLPOEFS[PDIU
TQJSJUVFMFFSWBSJOHFO [JOHFWJOHWFSTVTQBUIPMPHJF
TQJSJUVBMJUFJUBMTNBBUTDIBQQFMJKLGFOPNFFO
TQJSJUVBMJUFJUJOEFUIFSBQFVUJTDIFTFUUJOH

programma
10.00 Inloop en registratie Koffie en thee in de hal
10.30 Opening van het symposium

Spirituality in Mental Health 2015
—Drs. Odette de Theije, psychiater (voorzitter Vereniging
voor Transpersoonlijke Psychiatrie)
10.40 Inleiding Thematiek van dit symposium

—Prof. em. dr. Hans Gerding, filosoof (Universiteit Leiden
& Parapsychologisch Instituut Utrecht)

10.50 Bezetenheid door geesten, lastig, maar ook behulp-

zaam bij behandeling?
—Dr. Marjolein van Duijl, psychiater (Amulet-GGZ en consultancy voor transculturele psychiatrie)
» Last van bezetenheid door geesten komt in vele culturen
voor en is vaak een uitdrukking van traumatische gebeurtenissen en conflictsituaties. In de DSM-IV en 5 kunnen bezetenheids- en trance-stoornissen geclassificeerd worden
als dissociatieve stoornissen. Aan de hand van voorbeelden uit Nederland en promotieonderzoek in Uganda zal
de symptomatologie, diagnostiek, verklaringsmodellen
en ingangen voor behandelingen van bezetenheid door
geesten besproken worden.
11.40 The brain’s ‘default mode’

—Drs. Mona Irrmischer, psychologist (PHD-candidate,
Center for Neurogenomics & Cognitive Research, Vrije
Universiteit Amsterdam)
» What happens in the brain at rest? The discovery of the
‘Default Mode Network’ (DMN) marked a paradigm shift in
cognitive research. By focusing on spontaneously arising
activity in the brain at rest, research on a multiplicity of
internal processes such as mind wandering, (un)consciousness and aspects of the self or ego resurfaced.

12.30 Lunch
14.00 Touching Sounds

wordt lid: www.transpsy.nl
kosten: € 75,- per jaar
doelstelling: De studie van bewustzijn, zingeving

en religie in de geestelijke gezondheidszorg alsmede
de betekenis hiervan t.b.v. diagnostiek en therapie.

—Jeannine van der Heijden en Martien Adriaansen
» Klankconcert, intuïtief gespeeld met traditionele instrumenten van over de gehele wereld zoals klankschalen,
didgeridoo, trommels en de stem. Een uitnodiging om stil
te staan in het moment; ervaren van wat er is, van het denken naar het voelen. Niet alleen luisteren met het oor maar
met het hele lichaam. ‘When Sounds Touch your Soul’.

14.30 Een ontdekkingsreis door het Innerlijk Landschap

—Prof. dr. Jan van der Greef, systeembioloog & natuurfotograaf (Universiteit Leiden, TNO)
» In een ontdekkingsreis gedreven door passie voor de
natuur neemt Jan van der Greef ons mee naar momenten
van Oneness, een ervaring van verbondenheid met alles
om je heen. Momenten waarin denken, onzekerheden en
oordelen langzaam vervagen. Een reis van audiovisuele reflecties rond verwondering, universele wijsheden en korte
persoonlijke ervaringen rondom verbinding, onbevangenheid, acceptatie en liefde voor jezelf.

15.20 Op weg naar ‘integrative medicine’: GGZ voorop?

—Martine Busch M.A., pedagoog (Directeur Van Praag
Instituut, Utrecht)
» In het openbaar gaat het debat over complementaire
zorg nog steeds over ‘voor’ of ‘tegen’, maar een recente
inventarisatiestudie laat zien dat vrijwel alle ziekenhuizen
desondanks geruisloos enkele complementaire interventies hebben ingevoerd. Met name op psychiatrische
afdelingen. Ook GGZ-instellingen bieden structureel complementaire zorg. Hoe helpt dit om van emotioneel debat
naar nuchtere dialoog te komen?

16.10 Pauze Koffie en thee in de hal
16.40 Voorstel voor een nieuwe (angst)stoornis aan de

DSM-6 Task Force: religieus fundamentalisme
—Dr. Jean-Marie Decuypere, psychiater (Vereniging voor
Transpersoonlijke Psychiatrie)
» Religieus fundamentalisme is een plaag die wereldwijd dood en verderf zaait. In deze presentatie bekijk ik
religieus fundamentalisme als een psychische stoornis,
waarbij ik de DSM-stijl gebruik om de symptomen in kaart
te brengen. Daarbij neem ik zowel de DSM (Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders) als het religieus
fundamentalisme op de hak. Het eindresultaat is desalniettemin een beoordeling die hout snijdt.
17.30

Afsluiting

—Drs. Odette de Theije, psychiater (voorzitter Vereniging
voor Transpersoonlijke Psychiatrie)
Aansluitend Drankjes in de hal

