
Zijn er woorden voor?

Depressie in literatuur en film

Doelgroep
Het symposium is bestemd voor werknemers in 
de gezondheidszorg (artsen, verpleegkundigen, 
geestelijk verzorgers etc.), ervaringsdeskundigen, 
onderzoekers, docenten en studenten binnen de 
geneeskunde en medical humanities. 

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij het Accreditatie 
Bureau Algemene Nascholing (ABAN). Deelnemers 
ontvangen na afloop van het symposium een 
certificaat.

Locatie
Het symposium vindt plaats in het auditorium van 
de Vrij Universiteit, De Boelelaan 1105, 1081 HV 
Amsterdam. 

Bereikbaarheid
De Vrije Universiteit is goed te bereiken met open-
baar vervoer. Wij raden u aan hier zoveel mogelijk 
gebruik van te maken. Rondom de Vrije Universiteit 
is parkeren alleen mogelijk tegen betaling. 
De parkeermogelijkheden zijn beperkt. Een routebe-
schrijving vindt u op www.vu.nl/routebeschrijving.

Inschrijven
U kunt zich tot vijf werkdagen voor het symposium 
online inschrijven via www.vumc.nl/depressie-in-
fictie. Betaling loopt via iDEAL.

 

Indien u voor accreditatie in aanmerking wilt komen, 
verzoeken wij u vriendelijk uw BIG-nummer op het 
digitale inschrijfformulier in te vullen. Zonder dit 
nummer kunnen wij uw deelname niet verwerken en 
worden er geen accreditatiepunten bijgeschreven.

Kosten
Het inschrijfgeld voor dit symposium bedraagt 
€ 290,-. Voor AIOS en PhD studenten is het inschrijf-
geld € 200,- Dit is inclusief lunch, borrel en het 
boek Buiten zinnen, over psychiatrie en literatuur.

Annulering
Annulering van uw registratie dient schriftelijk te 
geschieden. Bij annulering van uw registratie vóór 
18 augustus 2017 wordt € 35,- aan administratie-
kosten in rekening gebracht. Na genoemde datum 
bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. 
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In Nederland krijgt één op de vijf vrouwen en éen op de tien mannen tijdens zijn of haar leven een 
depressie. Geen wonder dus dat deze psychiatrische stoornis veel aandacht krijgt in o.m. de 
psychiatrie, de (journalistieke) media, de politiek en de literatuur. Wat betekent het om depressief te 
zijn? Welke wetenschappelijke kennis is er over de oorzaken van depressie? En hoe moet depressie 
worden behandeld? Waar ligt de grens tussen somberheid en depressie? Het zijn slechts enkele van 
de vele vragen waartoe deze stoornis vandaag de dag aanleiding geeft; bij specialisten, bij een breed 
(niet medisch geschoold) publiek en ook bij patiënten zelf. Tijdens het symposium, dat wordt 
georganiseerd door VUmc in samenwerking met de Faculteit der Geesteswetenschappen van de VU, 
willen we deze vragen adresseren door na te gaan hoe depressie in romans, speelfilms en auto-
biografische teksten is voorgesteld. Daarbij gaan we na hoe deze werken kunnen bijdragen aan de 
publieke verbreiding van kennis over depressie. 
In het bijzonder staan drie samenhangende invalshoeken centraal: 

1. De patiënt: wat kan literatuur/film ons leren over de betekenis van een depressie voor de 
    patiënt? 
2. De psychiatrie: wat kan literatuur/film ons leren over medische kennis (bijv. biologie vs. 
    psychologie, of de waarde van diagnostiek)?
3. De samenleving: wat kan literatuur/film ons leren over de plaats van depressie en de patiënt 
    in de samenleving (kan literatuur taboe, stigma, onbegrip beslechten)?

Deze invalshoeken komen aan bod in de plenaire inleidingen in de ochtend en tijdens een middag 
met workshops over verschillende thema’s, aan de hand van een roman, een autobiografie, 
gedichten of een film. Elke workshop wordt begeleid door een literator/letterkundige en/of een arts 
en wordt twee keer gegeven. Deelnemers aan de workshops krijgen tijdig te horen welk literair werk 
of film gebruikt zal worden.

Prof. dr. Arko Oderwald, 
bijzonder hoogleraar Literatuur en Geneeskunde, afdeling Huisartsgeneeskunde en ouderen-
geneeskunde, VU medisch centrum, Amsterdam

Anne-Fleur van der Meer, MPhil, 
promovenda en docent Faculteit der Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam

| Zijn er woorden voor? Depressie in literatuur en film. | Programma 

Voorzitter ochtendlezingen: Arko Oderwald

09.00 - 09.30 Ontvangst en registratie

09.30 - 09.40    Welkom 
   Arko Oderwald

09.40 - 10.00    Wanneer wordt somberheid een depressie?
   Aartjan Beekman

10.00 - 10.20 Wetenschappelijke kennis over depressie in autobiografieën
   Anne-Fleur van der Meer

10.20 - 10.40 Somberheid en depressie in romans
   Erik Rozing

10.40 - 11.10  Koffiepauze

11.10 - 11.30 Boekenwijsheid: wat kunnen artsen leren over een depressie?
   Henriëtte van der Horst

11.30 - 11.50 Depressie in de dagboeken van Doeschka Meijsing
   Ben Peperkamp

11.50 - 13.00  Lunch

13.00 - 13.15  Verspreiden naar workshoplocaties

13.15 - 14.45  Workshop ronde 1:

Workshop 1: Zijn er woorden voor (1). Depressie in gedichten. Met Anne Vegter, Aafke de Groot en 

                    Coes Delprat (vz). Er worden ruim vooraf gedichten ter beschikking gesteld aan de 

       deelnemers.

Workshop 2: Zijn er woorden voor (2). Depressie in autobiografieën en romans. Met Myrthe van der 

               Meer, Sofie Vandamme en Anne-Fleur van der Meer (vz). Tekst: Myrthe van der Meer: PAAZ.

Workshop 3: Zijn er beelden voor? Depressie in films. Met Frans Weisz, Astrid Veilinga, Gawie Keyser 

               en Henk Maassen (vz). Film: Charlotte. Documentaire: Leven? Of theater?

Workshop 4: Depressie in kunstenaarschap. Met Anna Enquist, Christel Grimbergen en Laura Prins (vz).

                    Tekst: Anna Enquist: Contrapunt.

Workshop 5: Leren van depressie? Met Maarten van Buuren, Aartjan Beekman, Henriëtte van der Horst 

                    en Antoinette de Jong (vz). Tekst: Maarten van Buuren: Kikker gaat fietsen. 

14.45 - 15.15  Pauze
  
15.15 - 16.45 Workshop ronde 2
   Workshops 1 - 5: onderwerpen, zie Workshops ronde 1
  
16.45 - 17.00 Afsluiting

17.00   Receptie

Sprekers & workshopbegeleiders

Aartjan Beekman is hoogleraar psychiatrie, 
VU Medisch Centrum.

Maarten van Buuren is schrijver en emeritus
hoogleraar Franse Letterkunde.

Coes Delprat is arts voortplantingsgeneeskunde 
VU Medisch Centrum.

Anna Enquist is schrijfster en psychoanalytica.

Christel Grimbergen is psychiater bij de GGD in 
Amsterdam en afgestudeerd in Cultuur en Wetenschaps-
studies.

Aafke de Groot is arts ouderengeneeskunde, 
VU Medisch Centrum.

Henriëtte van der Horst is hoogleraar Huisartsgenees-
kunde, VU Medisch Centrum.

Antoinette de Jong is promovenda en is als arts werk-
zaam bij de afdeling Huisarts- en Ouderengeneeskunde, 
VU Medisch Centrum.

Gawie Keyser is filmjournalist.

Henk Maassen is redacteur van Medisch Contact.

Anne-Fleur van der Meer is promovenda en docent 
Moderne Nederlandse Letterkunde, Faculteit der 
Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit.

Myrthe van der Meer is schrijver.

Arko Oderwald is bijzonder hoogleraar Literatuur en 
Geneeskunde en is werkzaam bij de afdeling Huisarts- 
en Ouderengeneeskunde, VU Medisch Centrum

Ben Peperkamp is hoogleraar Moderne Nederlande 
Letterkunde, Faculteit der Geesteswetenschappen, 
Vrije Universiteit.

Laura Prins is kunsthistoricus.

Erik Rozing is schrijver en psychiater bij Mentrum in 
Amsterdam.

Sofie Vandamme is vakgroepvoorzitter ‘theoretische 
omkadering van de kunstpraktijk aan de School of Arts 
in Gent.

Anne Vegter is dichter.

Astrid Vellinga is psychiater bij Mentrum in Amsterdam.

Frans Weisz is film- en documentairemaker.


