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Nut & Noodzaak van de Filosofie voor de 
Psychiatrische Praktijk

Platform Filosofie & Psychiatrie & Lectoraat Geestelijke 
Gezondheidszorg Hogeschool Leiden

Introductie: Jaap van der Stel / Lector GGz – Hogeschool Leiden

Missie

Symposium is gewijd aan raakvlakken filosofie en psychiatrie.

Stellingen:

1. Filosofie geen luxe maar noodzaak.

2. Filosofie is van filosofen en voor ons allemaal.

3. Filosofie: zeker niet alleen voor academische 
beroepsgroepen in GGz / psychiatrie.

4. Rehabilitatie en herstel van de plaats van de filosofie in 
opleiding en praktijk is wenselijk.
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Wat kan filosofie?

Het is goed voor:

1. Geheugen | Vat ervaringskennis en wetenschappelijke kennis 
in (zeer) abstracte concepten samen.

2. Onderzoek |Helpt bij verwerven van nieuwe kennis.

3. Hypothesevorming | Maakt kennisontwikkeling efficiënter: 
scheiden zinnige van onzinnige vragen.

4. Opleiding | Helpt bij overdragen, onthouden en spelen met 
kennis.

5. Evaluatie | Helpt bij beoordelen van die nieuwe kennis: waar 
of vals, goed of slecht, bruikbaar of nutteloos.

6. Publicatie | Maakt kennis ‘mooier’. 

7. Ontwikkeling | Maakt mensen slimmer / wijzer.

8. Toepassing | Helpt bij toepassen kennis in de praktijk.

Wat heeft hoger opgeleide aan filosofie?

Eis aan hogeropgeleiden:

Dat ze snappen

wat ze kunnen doen

(of moeten nalaten) en 

dat kunnen verantwoorden.

Filosofie is daarbij ideaal hulpmiddel. 
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Deze dag

Voorzitter van de dag Gerrit Glas 

9.30 Antoine Mooij | Hermeneutiek en psychiatrie. 

10.15 Gerben Meynen | Hoe helpt de filosofie bij discussie over 
toerekeningsvatbaarheid?

11.00 | Pauze

11.15 Alan Ralston | Impliciet filosofische opvattingen van professionals.

12.00 Gerrit Glas | Hoe leert de filosofie ons de angst beter begrijpen.

12.45 | Lunch

13.30 Dick Engberts | Raakvlakken van recht en ethiek in de psychiatrie.

14.15 Guy Widdershoven | Moreel beraad in de psychiatrie

Gelegenheid tot debat

Als ‘toetje’: lectorele rede van Jaap van der Stel

Het huishouden

1. Roken alleen in binnentuin.

2. Map: geel formulier => invullen na afloop => inleveren 
aan balie => bewijs deelname.

3. Accreditatie: NVvP: 6 ptn; SPV: 5 ptn.

4. Na afloop badge inleveren aan balie.

5. Koffie, lunch: weg wijst zich vanzelf.

6. Tijd is krap. Uiterlijk 15.15 stoppen => intermezzo => 
rede.

7. Vragen, hulp:
• Esther Paul-Jonker (chef d’équipe)

• Stef Pieterman + Elaine Brender à Brandis


