
Autonomie en/of barmhartigheid

Medische beslissingen rond het 
levenseinde in romans en films 

Doelgroep
Het symposium is bestemd voor werknemers in 
de gezondheidszorg (artsen, verpleegkundigen, 
geestelijk verzorgers etc.), betrokkenen bij levens-
eindezorg (vrijwilligers hospices, medewerkers van 
NVVE, etc.), onderzoekers, docenten en studenten 
binnen de geneeskunde en medical humanities. 

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

Locatie
Het symposium vindt plaats in het Auditorium van
de Vrije 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 route- 
beschrijving vindt u op www.vu.nl/routebeschrijving.

Inschrijven
U kunt zich tot vijf werkdagen voor het symposium 
inschrijven via www.vumc.nl/levenseinde. 
Betaling loopt via iDEAL.

Als 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
Voor 1 januari 2016 bedraagt het inschrijfgeld 
voor dit symposium e 250,- (inclusief lunch, borrel 
en boek over het levenseinde in romans en films). 
Vanaf 1 januari bedraagt het inschrijfgeld e 280,-.

De eerste 30 studenten en AIOS die registreren 
krijgen een korting van e 75,- op de inschrijfprijs.  
Zodra dit aantal is bereikt, betaalt u als student of 
AIOS het volledige tarief.

Annulering
Annulering van uw registratie dient schriftelijk te 
geschieden. Bij annulering van uw registratie vóór  
17 december 2015 wordt € 35,- aan administratie-
kosten in rekening gebracht. Na genoemde datum 
bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. 
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Bij medische beslissingen rond het levenseinde spelen van oudsher de principes van autonomie 

(van de patiënt) en barmhartigheid (van de hulpverlener) een belangrijke rol. Mede in het licht van 

actuele kwesties – zoals levensbeëindiging bij dementie, voltooid leven en in de psychiatrie – is de 

vraag hoe professionals en vrijwilligers in de zorg zich dienen te verhouden tot de doodswens van 

patiënten. Welk gewicht kan de individuele hulpverlener toekennen aan de wens van de patiënt? 

Hoe verhouden hulpverlener en patiënt zich tot elkaar bij het bepalen of er nog een reëel  

behandelingsperspectief voorhanden is? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen, tekort- 

komingen en risico’s van de Nederlandse wet aangaande levensbeëindiging?

Tijdens het congres, dat wordt georganiseerd door het VUmc in samenwerking met de Faculteit 

der Geesteswetenschappen van de VU, willen we deze en andere vragen adresseren door middel 

van de reflectie die romans, speelfilms en andere vormen van kunst (met een verhalend karakter)  

bieden op levensbeëindiging en, algemener, medische beslissingen rond het levenseinde.  

We doen dat door een ochtend met plenaire inleidingen en een middag met workshops over  

zeven verschillende thema’s, aan de hand van een roman of een film. Elke workshop wordt  

begeleid door een literator en een medicus of medische wetenschapper. Elke workshop wordt 

twee keer gegeven.

Prof. dr. Arko Oderwald, 

bijzonder hoogleraar Literatuur en Geneeskunde, Universiteit voor Humanistiek, Utrecht 

en universitair hoofddocent Filosofie en Medische Ethiek, VU medisch centrum, Amsterdam

Dr. Wouter Schrover, MA, 

docent Faculteit der Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam
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Voorzitter ochtendlezingen: Arko Oderwald

09.30 - 10.00 Ontvangst en registratie

10.00 - 10.10    Welkom 
   Arko Oderwald

10.10 - 10.30 Medische beslissingen rond het levenseinde in de romanliteratuur
   Wouter Schrover 

10.30 - 10.50    Autonomie
   Bert Keizer

10.50 - 11.10 Barmhartigheid
   Cees Hertogh 

11.10 - 11.45 Het verlangen om er niet te zijn
   Kristien Hemmerechts

11.45 - 12.45  Lunch

12.45 - 13.00 Verspreiden naar workshoplocaties

13.00 - 14.30  Workshop ronde 1:

Workshop 1: Autonomie met Bert Keizer en Sander Kollaard over de film Mar Adentro 

Workshop 2: Barmhartigheid met Cees Hertogh en Isabelle Rossaert over de film Amour

Workshop 3: Psychiatrie met Menno Wigman, Astrid Vellinga en Christel Grimbergen over de film Miele 

Workshop 4: Levensmoe met Kristien Hemmerechts en Henriëtte van der Horst over De dood heeft mij een aanzoek  

gedaan van Kristien Hemmerechts en De kaart en het gebied van Michel Houellebecq.

Workshop 5: Dementie met Jacobien Erbrink en Ronald Giphart over Gestameld Liedboek van Erwin Mortier en 

   Reis naar het ongerijmde van Michael Ignatieff

Workshop 6: Kinderen met Mark Boog en Martine de Vries over De kinderwet van Ian McEwan. 

Workshop 7: Cultuur en sterven met Sjaak van der Geest en Abdelkader Benali over de film De ballade van Narayama

14.30 - 15.00  Pauze
  
15.00 - 15.15 Verspreiden naar workshoplocaties

15.15 - 16.45  Workshopronde 2
   Workshops 1 – 7: onderwerpen zie Workshops ronde 1
  
16.45 - 17.00 Afsluiting

17.00   Receptie

Sprekers & workshopbegeleiders

 Abdelkader Benali, schrijver

 Mark Boog, dichter en schrijver

 Jacobien Erbrink, arts ouderengeneeskunde

 Sjaak van der Geest, emeritus hoogleraar medische antropologie, Universiteit van Amsterdam

 Ronald Giphart, schrijver

 Christel Grimbergen, psychiater, Arkin, Amsterdam

 Kristien Hemmerechts, schrijver

 Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde, VU medisch centrum, Amsterdam

 Henriëtte van der Horst, hoogleraar huisartsgeneeskunde, VU medisch centrum

 Bert Keizer, verpleeghuisarts en filosoof

 Sander Kollaard, schrijver

 Arko Oderwald, bijzonder hoogleraar literatuur en geneeskunde, Universiteit voor Humanistiek, 

Utrecht en universitair hoofddocent filosofie en medische ethiek, VU medisch centrum,  

Amsterdam 

 Isabelle Rossaert, schrijver

 Wouter Schrover, docent Faculteit der Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam

 Astrid Vellinga, psychiater,  Arkin, Amsterdam

 Martine de Vries, kinderarts, Leids Universitair Medisch Centrum

 Menno Wigman, dichter, bloemlezer en vertaler

Wilt U weten meer weten over de films en boeken die we gaan bespreken in de workshops? 
Ga naar www.literatuurengeneeskunde.nl en zoek onder romans en verhalen of onder films en documentaires 
naar de genoemde werken. 


