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Experts over 
acht psychische 
stoornissen
Psychiater Damiaan Denys gaat acht avonden 

in gesprek met vooraanstaande psychiaters en 

psychologen over psychische stoornissen. 

Leer van autoriteiten uit Nederland en België over 

de oorzaak van, en omgang met aandoeningen als 

borderline, narcisme, depressie, verslaving en een 

bipolaire stoornis.
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Emiritus hoogleraar Jan Derksen neemt ons op 3 november 

mee naar de turbulente wereld van borderline. De borderline 

persoonlijkheidsstoornis wordt sneller als vooroordeel in de 

mond genomen dan begrepen als diagnose. Deze psychische 

aandoening is ingewikkeld vast te stellen en complex en disruptief 

voor mensen die eraan lijden. Als internationale autoriteit op het 

gebied van borderline en narcisme laat Jan ons zien hoe borderline 

ontstaat, hoe ermee te leven valt en hoe deze effectief behandeld 

wordt. 

Wiepke Cahn is een absolute autoriteit op het gebied van 

psychotische stoornissen. Zij is hoogleraar lichamelijke 

gezondheid bij psychiatrische aandoeningen en hoofd van 

het interprofessionele zorgprogramma Lijf & Leven van het 

UMCUtrecht. In haar college neemt Wiepke ons mee naar de 

letterlijk onvoorstelbare wereld van een psychotische toestand. 

Wat gebeurt er in het hoofd en lijf, waar komt deze waanwereld 

vandaan en hoe kun je het tijdig herkennen bij jezelf en bij de 

ander? Natuurlijk stellen we haar deze avond ook de vraag hoe 

je moet handelen wanneer de psychose is ingetreden, en hoe de 

buitenwereld de symptomen herkent.

Jan Derksen 

over Borderline

Wiepke Cahn 
over Psychose
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Brenda Penninx 

over Depressie

Miranda Fredriks 

over Anorexia nervosa

Martin Appelo 

over Narcisme

Brenda Penninx is een van de bekendste experts op het gebied 

van depressie in Nederland. Ze is hoogleraar bij de vakgroep 

psychiatrie aan het Amsterdam UMC en is betrokken bij 

Amsterdam Neuroscience en Amsterdam Public Health. In 

haar college neemt ze ons mee naar de belevingswereld van 

personen die lijden aan een depressie, bespreekt ze de factoren 

die de stoornis veroorzaken en gaat ze in op de manieren om 

er vanuit de buitenwereld mee om te gaan. Tenslotte belicht ze 

het professioneel behandelen van depressies - al dan niet met 

medicijnen.

Psychiater Miranda Fredriks is een landelijke autoriteit op het 

gebied van eetstoornissen en is als kinder- en jeugdpsychiater 

verbonden aan het Amsterdam UMC. Op 24 november neemt 

ze ons mee naar de achtergronden en de behandeling van 

anorexia nervosa, of ‘magerzucht’, zoals de aandoening ook wordt 

genoemd. We weten allemaal hoe ernstig deze aandoening is, en 

dat mensen die eraan lijden kunnen sterven, maar de oorzaken en 

de manieren van omgang met de stoornis, zijn veel ingewikkelder. 

Miranda laat ons zien hoe we het gebruik van medicatie kunnen 

uitstellen en hoe we de ‘Mind Fuck’ van de eetstoornis kunnen 

begrijpen vanuit de complexiteit van het leven zelf.

Narcisme wordt in de volksmond geassocieerd met een 

opgeblazen ego, verliefdheid voor de eigen persoon en een 

laag empathisch vermogen. Presidenten en andere vaak 

mannelijke beroemde personen die verslaafd lijken aan 

aandacht, verdienen snel het predicaat narcist. Minder bekend 

is een andere kant van deze persoonlijkheidsstoornis: narcisme 

als overlevingsstrategie om diepgeworteld wantrouwen en 

onzekerheid te pareren. Martin Appelo neemt ons op 1 december 

mee naar de belevingswereld van de narcist. Appelo is therapeut, 

coach, docent, spreker en publicist en schreef maar liefst 28 

boeken waaronder ‘Een spiegel voor narcisten’. Ook werkte hij 

als rouwtherapeut, in de chronische psychiatrie en als hoofd 

wetenschappelijk onderzoek naar ‘veerkracht’ binnen een grote 

GGZ-instelling.
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Agnes van Minnen 

over Trauma

Ralph Kupka 

over Bipolaire stoornis

Reinout Wiers 

over Verslaving

Agnes van Minnen, hoogleraar aan de Radboud Universiteit, 

is misschien wel de bekendste trauma-expert van Nederland 

en neemt ons een avond mee naar de veelzijdige oorzaken, 

gevolgen en behandelingen van een posttraumatische stress 

stoornis (PTSS). Waar komt het vandaan, hoe kan de omgeving 

ermee omgaan en hoe kun je deze stoornis behandelen? 

Ralph Kupka is een autoriteit op het gebied van bipolaire 

stoornissen. Hij is hoogleraar bij Amsterdam UMC/VU Medisch 

Centrum, psychiater bij GGZinGeest en Altrecht en voorzitter van 

het Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen. Op 15 december neemt 

Kupka ons mee naar de kleurrijke wereld van de bipolariteit, hij 

bespreekt hoe ermee te leven valt en leert ons over de manieren 

waarop de aandoening te behandelen is.

Op 20 oktober ontvangen we hoogleraar ontwikkelings- 

psychopathologie en verslavingsautoriteit Reinout Wiers. 

Verslaving wordt in de biomedische literatuur beschreven als 

een chronische hersenziekte. Op die omschrijving is afgelopen 

jaren steeds meer kritiek gekomen. Ook zijn er psychologen en 

neurowetenschappers die verslaving zien als het verlies van vrije 

wil, terwijl tegelijkertijd vanuit dezelfde disciplines de vrije wil 

begraven is. Hoe zit dat nu? Reinout bespreekt hoe lastig het is 

deze stoornis te overwinnen, hoe het ontstaat, hoe ermee om te 

gaan en hoe het effectief behandeld wordt.

8 
de

ce
m

be
r 2

02
2

15
 d

ec
em

be
r 2

02
2

22
 d

ec
em

be
r 2

02
2



Damiaan Denys

Damiaan Denys is psychiater en filosoof. Hij is hoofd psychiatrie van 

het Amsterdam UMC en hoogleraar psychiatrie aan de UvA. Hij is 

een internationale autoriteit op het gebied van deep brain stimulation 

bij psychiatrische aandoeningen zoals dwangstoornissen, depressie 

en verslaving. Hij was voorzitter van de Nederlandse Vereniging 

van Psychiatrie en toerde door het land met theatervoorstellingen 

over angst. Hij bracht verschillende boeken uit, waaronder ‘Het 

tekort van het teveel’. Hij is veelgevraagd spreker en staat bekend 

om zijn eerlijke vragen, grote vakkennis en moedige standpunten in 

complexe debatten.

Laurens Knoop

Laurens Knoop is oprichter en creatief directeur van The School 

of Life Amsterdam. Hij organiseert en modereert programma’s 

over kunst en geestelijke gezondheid. Hij studeerde sociologie 

en economie in Utrecht en Nijmegen en behaalde zijn MBA aan 

de VU in Amsterdam. Hij is daarnaast oprichter van Brainwash 

Festival, is voorzitter van de Vereniging van vrijescholen en 

toezichthouder bij Muziekgebouw aan het IJ.

 Bestel je ticket via onze website

Psychiater Damiaan Denys is elke avond aanwezig om de juiste 

vragen aan de gasten te stellen en om toegankelijk en op hoog 

niveau over de onderwerpen te praten. De reeks wordt geleid 

door Laurens Knoop, oprichter van The School of Life.
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