
Lezingen 24 november: Het onwillige lichaam 
Joeri Calsius, (klinisch) psycholoog en  kinesitherapeut, studeerde onder meer 

cultuurfilofie. In zijn lezing Werken met een lichaam dat moeilijk doet zal hij in-

gaan op het lichaam dat mensen vaak ervaren als gespannen en pijnlijk of moe 

en leeg. Daarnaast verwoordt hij wat hulpverleners kunnen ervaren, een li-

chaam dat moeilijk meewerkt in therapie. Tegelijkertijd houdt het lichaam ons 

echter vooral ook bezig in positieve zin, het houdt ons ook letterlijk gaande.  

Bert van den Berg, psycholoog en filosoof, is docent aan de Haagse Hogeschool 

en promovendus aan de Erasmus Universiteit. In zijn lezing Stemmingsstoornis?  

zoomt hij op kritische kanttekeningen bij het nationale en mondiale depressie-

bestrijdingsoffensief. Wordt de diagnose depressie niet te snel gesteld?  Wat 

verstaan we eigenlijk onder depressie? Doet de DSM-definitie de ervaring van 

depressie recht? Wat vernemen we als we ons oor te luisteren leggen bij de-

pressie als ervaring? Vermoedelijk iets alarmerends. En iets dat alles met lijfelijk-

heid van doen heeft. 

Succesvolle eerdere edities 
Op 21 april gaven Awee Prins en Wouter Kusters beiden een sprankelende 

lezing voor een bomvolle zaal in het Centraal Museum.  

Awee Prins is filosoof en doceert fenomenologie aan de Erasmus Universiteit 

in Rotterdam. In zijn lezing maakte hij duidelijk dat ieder begrip, dus ook het be-

grip herstel, telkens weer kritisch bekeken moet worden.  

Wouter Kusters is filosoof, taalkundige en publicist. In zijn lezing vertelde hij 

dat hij zijn psychose nooit gezien heeft als een ziekte. Hij vond het een waarde-

volle spirituele ervaring, maar ook heel eenzaam.  

Op 15 september waren Gerard Visser en Dienke Boertien aan het woord. 

Gerard Visser is filosoof en doceerde van 1985 tot 2015 cultuurfilosofie aan de 

Universiteit Leiden. Hij hield een pleidooi voor de erkenning van de zielsdimen-

sie en sloot met zijn lezing aan op Patricia Deegan, pionier in het hersteldenken. 

Dienke Boertien, projectmanager bij Kenniscentrum Phrenos en de Werkplaats 

Herstelondersteuning, sprak over  de oorsprong en ontwikkeling van herstel en 

de invloed ervan op de zorg. Met name op de Open dialogue-benadering. 
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In deze drie lezingen Herstel en Filosofie relativeren we de 

bestaande dominante benadering en zoeken we een opening naar meer 

begrip over aspecten van spiritualiteit. En daarmee naar een mogelijkheid 

om op een andere manier naar psychische ervaringen te luisteren, met 

meer oog voor de spirituele en betekenisgevende dimensie. 

 

Bij iedere bijeenkomst zijn twee sprekers te gast, die een lezing  

houden en met elkaar en de aanwezigen het gesprek aangaan.  

 

De Stichting psychiatrie en filosofie wil onderzoek in het grensgebied van 

psychiatrie en filosofie bevorderen. 

www.psychiatrieenfilosofie.nl 

 

In de Werkplaats Herstelondersteuning werken 8 ggz-instellingen en  

Kenniscentrum Phrenos samen om de herstelondersteunende zorg te 

verbeteren.  

www.herstelondersteuning.nl 

 

Accreditatie 
Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). 

 

Toegangsprijzen en aanmelden 
Toegangsprijs is €50,- per lezing, €15,- voor mensen met een krap budget. 

Toegang is gratis voor de leden van de Werkplaats Herstelondersteuning. 

Aanmelden via www.kenniscentrumphrenos.nl  

Contact   
Secretariaat Kenniscentrum Phrenos  

030-2931626 

kcp@kcphrenos.nl 

Locatie 
Zaalverhuur 7 

Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht 

Routebeschrijving 

Leden van de Werkplaats Herstelondersteuning zijn: 

http://www.psychiatrieenfilosofie.nl
http://www.herstelondersteuning.nl/
https://www.kenniscentrumphrenos.nl/diensten/congressen/lezingen-herstel-en-filosofie-2017/inschrijfformulier-lezing-herstel-en-filosofie-24-november-2017/
http://www.zaalverhuur7.nl/boothstraat-routebeschrijving/

