Uitnodiging NVPA studiedag
zaterdag 20 november 2021
“Empathie en Weerbaarheid”
Door wie:
De invulling van de dag wordt verzorgd door prof. dr. Joachim Duyndam
Prof. dr. Joachim Duyndam is als hoogleraar Humanisme & Filosofie verbonden aan
de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Hij promoveerde in 1997 op een studie
naar empathie (getiteld Denken, passie en compassie, Kok Agora) en publiceert
sindsdien, mede in relatie tot empathie, over mimesis, vriendschap, vergeving,
uniciteit en de betekenis van voorbeeldfiguren en rolmodellen

Empathie & weerbaarheid
Joachim Duyndam zal met ons deze dag o.a. de betekenis van empathie voor de
hulpverlening behandelen. Aan de hand van de vraag wat wij eigenlijk doen als wij ons
in iemand inleven, hoe het werkt, en hoe het überhaupt mogelijk is dat wij dit kunnen,
zal hij ons vanuit zijn onderzoek handvatten aanreiken die ons kunnen helpen om op
een respectvolle en effectieve manier empathisch te zijn naar cliënten – én die ons
kunnen behoeden voor uitglijers, als daar zijn: overmatige inleving, belevingen
invullen voor de cliënt, en neerbuigend of vernederend medelijden. Als filosoof levert
Duyndam theoretisch gefundeerde inzichten, die echter zeer toepasbaar zijn in
praktijksituaties van de hulpverlening.
Van empathie worden vandaag tal van wonderen verwacht, lopend van genezingen in
de zorg, via begrip en samenwerking in organisaties, tot aan de wereldvrede in de
politiek – wat mede blijkt uit de grote stroom bestsellers en zelfhulpboeken over
empathie. Maar wordt empathie zo niet een beetje overschat? Filosofisch begint het
met de vraag hoe empathie überhaupt mogelijk is – hoe kán ik mij in een ander
inleven? – en welke mens- en wereldbeelden daarbij zijn verondersteld. Vandaaruit
kan de waarde van zoiets als inlevingsvermogen worden geïnterpreteerd, zowel
positief als negatief.

Bij dit laatste kan men denken aan het misbruik dat kan worden gemaakt van het
kennen van de ander, of aan de vernederende aspecten van medelijden. Empirisch zijn
van hieruit bijvoorbeeld de verbanden tussen empathische vermogens en de werking
van spiegelneuronen interessant, alsook de relaties tussen empathie en mediahypes,
massahysterie en populisme.
In deze studiedag zal hij ons laten zien hoe empathie tot haar kern is terug te brengen:
een relationeel gebeuren tussen hulpverlener en cliënt, dat één cruciaal element
vormt in deze relatie te midden van al het andere dat daarin óók speelt. Vanuit deze
kern wordt duidelijk hoe empathie de weerbaarheid of veerkracht kan versterken van
cliënt én hulpverlener. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een bijzondere casus:
moral injury. Anders dan PTSS, die meestal voortkomt uit blootstelling aan
levensbedreigende situaties van zichzelf of anderen, en die gebaseerd is op angst,
verwijst de relatief jonge term moral injury naar morele beschadiging of verwonding
die gebaseerd is op schuld en/of schaamte. Empathie is een belangrijk element in de
zorg bij of de behandeling van moral injury.
Naast zijn inhoudelijke bijdragen wordt in deze studiedag ook gewerkt in kleinere
groepen, onder andere met creatieve schrijfoefeningen.
Jullie zijn van harte uitgenodigd om samen met Joachim Duyndam empathie in al haar
gelaagdheid en verschijningsvormen te onderzoeken en doorgronden!
Programma

9.30 - 10.00 uur inloop
10.00 – 10.10 uur opening door dagvoorzitter
Aansluitend tot 12.30 uur lezing Joachim Duyndam
(Tussendoor is er een korte pauze met koffie & thee.)

12.30 – 14.00 lunch
14.00 – 16.15 vervolg met Joachim Duyndam waarin o.a. gewerkt
gaat worden in kleinere groepen.
(Tussendoor is er een korte pauze met koffie & thee.)

16.15 – 16.30 afsluiting van het samenzijn door de dagvoorzitter
16.30 inleveren van evaluatieformulier en uitreiking certificaten

Praktische informatie
Aanmelding: Uiterlijk tot en met 12 november 2021.
Uitsluitend via de NVPA-website: https://nvpa.org/trainingen/public
Er geldt een maximaal aantal deelnemers van 100.
Er wordt een wachtlijst aangemaakt voor als er mensen onverhoopt uitvallen.
Deelnamekosten:
De prijs voor de studiedag bedraagt:
* Voor leden €90 (incl. 21% BTW). Inclusief koffie/thee, lunch en tussendoortjes.
* Voor niet-leden € 110 (incl. 21% BTW). Inclusief koffie/thee, lunch en tussendoortjes..

Studie-uren
Deze studiedag geldt voor de verplichte bijscholing PSBK en telt voor 6 scholings-uren of 6
PSBK-uren.
Certificaat
Bij aanvang ontvangt u een enquêteformulier. Na afloop kunt u een ingevuld exemplaar
inleveren bij de organisatie en ontvangt u een certificaat.
Coronaregels
Het Postillion Hotel in Bunnik, onze studiedaglocatie, voert zelf de coronacheck uit aan de
ingang, conform de regels van het RIVM. Fijn dat wij dat niet zelf hoeven te doen.
Uiteraard vragen we iedereen om hieraan mee te werken.
Wij kijken uit naar een mooie studiedag en hopen veel mensen te mogen begroeten.
Locatie:
Postillon Hotel Bunnik
Baan van Fectio 1
3981 HZ Bunnik
Speciale dieetwensen
Heeft u speciale dieetwensen: Dan gaarne per e-mail melden. Dan kunnen wij dat tijdig
doorgeven. Formuleer uw dieetwens (onder vermelding van uw naam) s.v.p. duidelijk.
→ U kunt uw wensen tot uiterlijk 10 november a.s. doorgeven aan het secretariaat van het
NVPA. Tijdens de studiedag kunnen er geen verzoeken in behandeling genomen worden!

Annulering deelname:
Annulering van de deelname aan de studiedag is mogelijk tot 7 werkdagen voor de aanvang
van de studiedag. Dat betekent concreet uiterlijk tot 12 november 2021.
Bij annulering na deze datum wordt het volledige deelnamebedrag van de studiedag in
rekening gebracht.
(Annuleringsreglement – klik op de link)

Hoe de locatie te bereiken:
Adres:
Baan van Fectio 1
3981 HZ Bunnik
Route via Google Maps
- Per openbaar vervoer
Neem vanaf NS Station Utrecht de stoptrein richting Rhenen. Stap uit in Bunnik, het
tweede station na Utrecht. Het hotel ligt op ca. 10 minuten lopen vanaf het station. Volg het
voetpad “Anton van Dampad”. Aan het einde van dit voetpad ziet je het hotel aan de
rechterhand liggen.
Tevens is het hotel vanaf Utrecht Centraal via buslijn 41 te bereiken. Beide bussen
stoppen voor het hotel bij halte Kosterijland.

Parkeren:
Postillion Hotel Utrecht Bunnik beschikt over meer dan 650 (gratis) parkeerplekken direct voor de
deur. Ook is er de gelegenheid tot het opladen van uw elektrische auto. Daarnaast beschikken wij
over Female Touch plekken, minder valide plekken en trainer plekken.
Contact:
E-mail: info@postillionhotels.com
Telefoon+31 85 0580 100

