
Context Matters
Psychiatrische problematiek en het belang van 

familie, maatschappij en cultuur

Donderdag 17 april 2014
van 10.00 tot 17.30 uur in Ede

presenteert het symposium

Een gevarieerd, ‘DSM-stoornis overstijgend’ programma

met film, lezing en debat en bijdragen van:

Over MoleMann Mental Health
MoleMann Mental Health is een ggz-organisatie met een vernieuwende en persoon-
lijke aanpak. Een systemische werkwijze staat centraal in onze behandelvisie; we 
betrekken de omgeving van de patiënt altijd bij de behandeling en het herstel. In onze 
kleinschalige vestigingen verspreid door Nederland bieden wij zowel generalistische 
basis-ggz als specialistische ggz. We behandelen zowel volwassenen en ouderen als 
kinderen met psychiatrische problemen. Kijk voor meer informatie op 
www.molemann.nl

• systeemtherapeut Maurizio Andolfi
• hoogleraar Paul Verhaeghe
• filmmaker Nora Bateson

De sprekers

Maurizio Andolfi:
De Italiaanse professor Maurizio Andolfi (1942) behoort tot de tweede generatie pioniers 
in de systeemtherapie. Hij schreef vele boeken en artikelen over zijn creatieve en soms 
provocerende werkwijze. Hij neemt ‘het systeem’ als uitgangspunt om problemen in 
gezinnen op te lossen. Andolfi is één van de weinige kinderpsychiaters die de nadruk legt 
op de gezinsdriehoek: vader/moeder/kind. Daarnaast legt hij de link met het gezin van 
herkomst van de ouders. Een probleem van het kind is voor Andolfi altijd een gezins-
probleem; hij laat het kind in de therapie gids zijn in de route naar herstel.
Er zijn twee  boeken van Andolfi vertaald in het Nederlands door uitgeverij Hogrefe in 
samenwerking met MoleMann Mental Health: Het kind in gezinstherapie (2010) en 
Adolescenten in gezinstherapie (2012).

Nora Bateson:
Filmmaker Nora Bateson (1969) maakte een bijzonder portret van haar vader Gregory 
Bateson, de bekende antropoloog, systeemtheoreticus en filosoof. Gregory Bateson 
hield zich bezig met de complexe systemen waarin we leven. Hij geloofde dat ‘de grote 
problemen van de wereld’ het resultaat zijn van het verschil waarop de natuur werkt en 
de manier waarop de mensen denken. Kijken naar wat alle systemen samenhoudt is een 
radicale stap in de richting van het ‘herstellen’ van de wereld, maar dan van binnenuit. In 
de film laat Nora Bateson zien dat haar vaders ideeën geen academische theorieën zijn, 
maar praktisch toepasbaar in het dagelijks leven. 

Paul Verhaeghe:
Hoogleraar Paul Verhaeghe (1955) is klinisch psycholoog en psychoanalyticus aan de 
universiteit van Gent. Hij houdt zich bezig met de relatie tussen maatschappelijke ver-
anderingen, identiteit en mentale stoornissen. Maatschappelijke veranderingen hebben 
gezorgd voor een veranderd ik-gevoel. Paul Verhaeghe onderzocht de effecten van neo-
liberalisme, vrijemarktwerking, en privatisering op onze identiteit en mentale gezondheid. 



Het belang van de context
Geestelijk lijden heeft in de afgelopen decennia steeds meer zijn weg gevon-
den naar psychiatrische handboeken. Daarbij worden vooral hersenen en genen 
verantwoordelijk gehouden voor wat er allemaal kan misgaan. Deze neurobiologi-
sche benadering ontsluit nieuwe kennis, en lijkt tegelijk af te sluiten voor andere 
vormen van kennis over geest en psyche. Zo spelen omgevingsfactoren als gezin, 
samenlevingsverbanden en cultuur in de heersende benadering hooguit een bijrol, 
zowel in de diagnose als in de behandeling.

Dit symposium biedt u een ‘DSM-stoornis overstijgend’ programma. Wat voor 
(ervarings)kennis wordt met de neurologische en biologische aannames en de 
daarop gebaseerde behandelingen veronachtzaamd? Is er een blik mogelijk die 
meer recht doet aan het samenspel van individu en omgeving en aan onze be-
paaldheid als sociale wezens? Drie gerenommeerde denkers met verschillende ex-
pertises gaan in gesprek met het neurobiologische, individualiserende paradigma. 
Zij geven daarbij hun in verschillende richtingen uitgewerkte alternatieven.

Context Matters – donderdag 17 april 2014
In congrescentrum CineMec te Ede wordt tijdens het symposium ‘Context Matters’ het 
belang van familie, maatschappij en cultuur bij psychiatrische problematiek belicht. 
In het programma met film, lezing en debat staan bijdragen van Maurizio Andolfi, 
Paul Verhaeghe en Nora Bateson centraal.

Het symposium begint met de première van ‘Teacher in the school of life’, een unieke 
documentaire over Maurizio Andolfi, een van de bekendste systeemtherapeuten ter 
wereld. Deze documentaire is tot stand gekomen in opdracht van MoleMann Mental 
Health. Andolfi zal via een video-verbinding aanwezig zijn om de documentaire zelf in 
te leiden en na afloop vragen te beantwoorden.

Hoogleraar en psychoanalyticus Paul Verhaeghe van de Universiteit Gent is de vol-
gende spreker. Zijn bijdrage belicht de relatie tussen maatschappelijke veranderingen, 
identiteit en mentale stoornissen.

Filmmaker Nora Bateson is een dochter van de bekende antropoloog, systeem-
theoreticus en filosoof Gregory Bateson. Zij zal haar recente film ‘An Ecology of Mind’ 
vertonen, na een persoonlijke inleiding. Deze film over het werk van haar vader is 
een praktische uitnodiging tot systeemdenken, gezien vanuit de relatie tussen vader 
en dochter.

U kunt zich aanmelden op onze website www.molemann.nl
De kosten bedragen € 100 wanneer u zich vóór 20 maart 2014 aanmeldt.
Daarna betaalt u € 125 voor het bijwonen van dit symposium.

Wij ontmoeten u graag op donderdag 17 april in Ede!

•  09.30 uur      Ontvangst en registratie
•  10.00 uur     Welkom en introductie dagvoorzitters: 
   Cor Vreugdenhil en Martijntje Smits
•  10.15 uur     Inleiding door Maurizio Andolfi 
   (via live videoverbinding)
•  10.30 uur     Première documentaire ‘Teacher in the school of life’ 
•  11.30 uur    Nabespreking en vragen aan Maurizio Andolfi 
•  12.00 uur     Lunch
•  13.00 uur     Lezing Paul Verhaeghe over identiteit en omgeving
•  14.00 uur     Introductie Nora Bateson
•  14.30 uur     Documentaire ‘An Ecology of Mind’
•  15.30 uur     Pauze
•  16.00 uur     Nabespreking en vragen aan Nora Bateson
•  16.30 uur     Paneldiscussie met Nora Bateson, Paul Verhaeghe 
   en dagvoorzitters 
•  17.30 uur     Afsluiting en borrel 

Dagvoorzitters
Martijntje Smits is techniekfilosoof en ingenieur. Zij werkt als senior onderzoeker 
en docent aan de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op maatschappe-
lijke gevolgen van en controverses over nieuwe technologieën, zoals robotica. 
Cor Vreugdenhil begon in de psychiatrie als bewegingstherapeut. Na de basis-
opleiding psychotherapie heeft Cor zich gespecialiseerd in de groepspsychothera-
pie en daarna de gezinspsychotherapie. Cor werkt als consulent en supervisor bij 
MoleMann Mental Health.

Voor wie
Het symposium richt zich met name op behandelaars binnen de ggz; psychiaters,
psychologen, systeemtherapeuten, verpleegkundig specialisten, sociaal psychiatrisch 
verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en diegenen die daarvoor in opleiding 
zijn. Uiteraard zijn andere geïnteresseerden ook van harte welkom.

Accreditatie
Voor dit symposium is accreditatie aangevraagd bij de volgende beroepsverenigin-
gen: NVvP, NVRG, NIP, FGzP, VGCT, BAM, NVvPO, V&VN-VS en NVVS.

Kosten en inschrijving
De kosten bedragen € 100 wanneer u zich vóór 20 maart 2014 aanmeldt. Daarna 
betaalt u € 125 voor deelname. Aanmelden kan via www.molemann.nl met betaling 
via iDEAL. Na verwerking van uw inschrijving ontvangt u een deelnamebevestiging.

Locatie en bereikbaarheid
Het symposium vindt plaats in congrescentrum CineMec, Laan der Verenigde Naties 
150 te Ede (zie www.cinemec.nl). CineMec ligt centraal in Nederland aan de A12, bij 
de afslag Ede/Wageningen (24) dichtbij de A30. Ook met het openbaar vervoer is 
CineMec goed bereikbaar. Vanaf het intercitystation Ede-Wageningen rijden er elke 
tien minuten bussen rechtstreeks naar CineMec (reisduur ongeveer tien minuten): 
de Valleilijn (lijn 88) en Stadsbus 2. 
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