
 

 

 

 

 

 

 

13 september 2022 

 

Uitnodiging lezing  
 

Extremism and mental illness 
 

Sprekers 

 

Prof. dr. Kam Bhui, hoogleraar psychiatrie aan de University of Oxford, expert op het gebied 

van gebied van culturele psychiatrie, etnische verschillen in psychiatrische stoornissen en 

culturele competentie in de geestelijke gezondheidszorg. 

 

Prof. Dr. Arno van Dam, klinisch psycholoog en bijzonder hoogleraar Antisociaal gedrag, 

psychiatrie en maatschappij aan Tilburg University. Daarnaast werkt hij als hoofd 

wetenschappelijk onderzoek en behandelaar bij GGZ WNB en het Landelijk Steunpunt 

Extremisme (LSE). 

 

Programma  
 

17.00 – 17.30 uur Inloop met koffie/thee/broodjes 
 

17.30 – 17.35 uur Opening prof. dr. Mario Braakman, psychiater/opleider psychiatrie en 

klinische geriatrie/antropoloog 

 

17.35 – 18.30 uur Prof. dr. Kam Bhui 
   Extremism and mental illness 

 
18.30 – 18.45 uur Pauze 

 

18.45 – 19.15 uur Prof. dr. Arno van Dam 

 
19.15 – 19.45 uur Beantwoording vragen en discussie   

 
20.00 uur  Sluiting door de voorzitter 

 
 
Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP, FGzPt, de VSR en het kwaliteitsregister V&V. 

 

 

Samenvatting 1ste lezing  

Extremism and mental illnes 

 

Kam Bhui gaat in deze, Engelstalige, lezing nader in op de complexe relatie tussen extremisme 

en radicalisering enerzijds en psychiatrische stoornissen anderzijds. Er is een toenemend risico 

op terroristische activiteiten volgend op radicalisering onder jonge mannen. Welke rol spelen 

psychiatrische stoornissen in dit geheel? 

 



   

   

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting 2de lezing 

Psychopathologie, radicalisering en extremisme. Een rol voor de GGZ?  

  

Verschillende vormen van psychopathologie kunnen een rol spelen bij de gevoeligheid voor 

radicalisering en extremisme. In deze lezing word ingegaan op hoe deze gevoeligheid er bij 

specifieke vormen van psychopathologie uitziet en hoe hierop geïntervenieerd zou kunnen 

worden. Hoe wordt hier vanuit het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) mee gewerkt en wat 

zou de rol van de GGZ kunnen zijn bij preventie en behandeling.  

 

 

Deelname   

Deelname aan deze lezing is gratis. Aanmelden is verplicht; registreer u via onderstaande link.  

 

        https://forms.office.com/r/27CUgvsYQY 

 

Meldt u zich tijdig aan, want er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. 

 

 

Digitale uitnodiging 

Mail naar lezingen@propersona.nl indien u informatie over ons aanbod digitaal wenst te 

ontvangen. 

 

Locatie  

U bent tijdens de lezing bereikbaar in 

Pro Persona 

Locatie Wolfheze, Pastoraal Centrum (kerk) 

Wolfheze 2 

6874 BE  WOLFHEZE 

026-4833111 

 

Zo vindt u locatie Wolfheze: 

Auto: 

 Arnhem - Utrecht: 

Snelweg A12, afslag Oosterbeek/Ede-Oost. Borden Wolfheze volgen. 

 Utrecht - Arnhem: 

Snelweg A12, afslag Wolfheze/Oosterbeek/Arnhem-Centrum/Park Hoge Veluwe. Borden 

Wolfheze volgen. 

 Den Bosch - Arnhem: 

Rijksweg A50, afslag Renkum/Oosterbeek; richting Oosterbeek tot afslag Wolfheze. 

Parkeren: 

Parkeren in de vakken van de diverse parkeerplaatsen op het terrein van Pro Persona.  

Trein: 

Wolfheze is bereikbaar met de stoptrein zowel vanuit Utrecht als Arnhem (halte Wolfheze). 

  


