
 

 

Jubileum symposium - Spirituality in Mental Health  
Zondag 13 december 2020 

 
 

De Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie bestaat 20 jaar en 
trakteert op een online feestelijk symposium! Dit is gratis voor onze leden. 

Niet-leden betalen het symbolische bedrag van € 20,-. 

 
We hebben een sprankelend programma samengesteld met lezingen, 

omlijst door muziek en teksten. Dat streamen we live vanuit De Salon van 
de culturele vrijhaven Ruigoord, bij Amsterdam. Door het aanklikken van 

een link die u vlak vóór het Symposium via email ontvangt, kunt u thuis 
aan het symposium deelnemen. 

 
(Mochten de corona-maatregelen in december dusdanig zijn dat we toch 

niet kunnen live-streamen, dan ontvangt u daarvan uiteraard bericht). 
 

 
Programma 
 

11.00 - Opening door de dagvoorzitter 
Drs. Odette de Theije (kinder- en jeugdpsychiater, voorzitter Vereniging 

voor Transpersoonlijke Psychiatrie) 
 

11.15 - Het transpersoonlijk perspectief 

Drs. Odette de Theije (kinder- en jeugdpsychiater, voorzitter Vereniging 
voor Transpersoonlijke Psychiatrie) 

De transpersoonlijke benadering van de mens staat al 20 jaar centraal in 
onze vereniging, en wordt vandaag de dag in onze samenleving meer 

omarmd dan dikwijls wordt gedacht. Zowel binnen als buiten de GGZ 
wordt meer stilgestaan bij de betekenis van spiritualiteit & existentie, de 

implicaties van grenservaringen en de integrale blik. Dit steeds breder 
gedragen proces krijgt toenemend (h)erkenning en bewuste 

implementatie. 
 

12.00 - Psychedelica in de psychiatrie 

Joost Breeksema PhD (cand), filosoof, Universitair Centrum Psychiatrie 
UMCG / Directeur Stichting OPEN 

Sinds het begin van dit millennium is er een enorme heropleving in 
klinisch en neurowetenschappelijk onderzoek naar psychedelica. In deze 

presentatie komen aan bod: resultaten van klinisch onderzoek naar 

toepassingen voor psychiatrische stoornissen, mogelijke 
werkingsmechanismen en therapeutische modellen, en óf, wanneer en 

hoe psychedelica ingebed kunnen worden in de GGZ. 
 

12.45 - Lunchpauze 
Muziek (ook gedurende de dag) 

Marc Heijnen Sopacuwa, Jacques Platenkamp & Rob Verheul  
 

 



 

 

 

 
13.45 - De Lichtende Mens  

Dr. Roel van Wijk (gepensioneerd celbioloog, Universiteit Utrecht, 
directeur MeLuNa Research - in human biophotons in health and disease)  

Twintig jaar geleden werd de Lichtende Mens zichtbaar en meetbaar. De 
materialistische achtergrond van het mens-eigen fotonen patroon is 

gekarakteriseerd. Het onderzoek van dit licht in verband met energie en 

bewustzijn wijst op een bioveld dat niet tot de mens beperkt is, maar ook 
andere organismen insluit.   

 
14.30 - Tussen hemel en hel: religieuze ervaringen en de bipolaire 

stoornis 
Ds Eva Ouwehand PhD (geestelijk verzorger Altrecht, Utrecht en 

Hospitium Zutphen) 
Mensen met een bipolaire diagnose kunnen ervaringen hebben die 

inhoudelijk sterk lijken op transpersoonlijke ervaringen of op spirituele 
ervaringen uit religieuze tradities. Deze ervaringen hangen vaak samen 

met de diagnose en hebben tegelijkertijd spirituele betekenis voor 
mensen. Hoe ziet hun worsteling om tot interpretatie te komen eruit en 

wat helpt in de praktijk? 
 

15.15 - Ervaringsgerichte interventie bij rouw 

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

Spontane contact-ervaringen met overleden dierbaren blijken steunend te 
zijn in het rouwproces. Deze ervaringen kunnen ook geïnduceerd worden 

(door o.a. ritueel, psychomanteum, EMDR) en een waardevolle interventie 
zijn in het rouwproces. Het transpersoonlijke perspectief op deze 

ervaringsgerichte interventie is goed verenigbaar met het ‘continuing-
bonds’ paradigma dat centraal staat in het huidige reguliere onderzoek 

naar rouw. 
 

16.00 - Afsluiting door de dagvoorzitter 
Drs. Odette de Theije 
 
 
 
 

Inschrijven leden: 
Stuur een mail naar info@transpsy.nl  

U ontvangt een mail met de bevestiging van uw inschrijving, en later, vlak voor 
het symposium, ontvangt u een mail met de link voor het symposium. 
 

Inschrijven niet-leden: 
(1) maak € 20,- over naar: NL35 TRIO 0781 4722 45 o.v.v. 20 jaar VvTP 

(2) stuur een mail naar info@transpsy.nl 
Na 1 & 2 ontvangt u een mail met de bevestiging van uw inschrijving, en later, 
vlak voor het symposium, ontvangt u een mail met de link voor het symposium. 
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