Zondag 26 september 2021

DAMIAAN DENYS
Vandaag houdt prof. dr. Damiaan Denys de laatste, uitgestelde lezing in de serie Paradisolezingen 2020 die als
overkoepelend thema hebben:

De circulaire kosmos
Verdrijf de natuur met geweld, steeds keert ze terug (Heraclitus)

De lezing van Damiaan Denys is getiteld:
Stimulerende hersenen?
Hoe hersenstimulatie de vrije wil bevordert

Diepe hersenstimulatie (Deep Brain Stimulation, DBS) is een innovatieve behandeling voor ernstige
psychiatrische aandoeningen, waarbij diep in de hersenen twee elektroden worden geplaatst die
specifieke hersenkernen stimuleren. Momenteel wordt de effectiviteit van DBS getoetst bij
verschillende psychiatrische stoornissen, waaronder de obsessieve compulsieve stoornis en
depressieve stoornissen. In zijn lezing van vandaag zal Damiaan Denys specifiek het onderzoek naar
DBS bij obsessieve compulsieve stoornissen toelichten. De snelheid en de omvang van het effect van
DBS bij psychiatrische aandoeningen stelt de huidige pathofysiologische mechanismen van psychiatrie
ter discussie. Luidt DBS een nieuw paradigma in voor de psychiatrie van de komende decennia?

Damiaan Denys is psychiater en filosoof. Hij is hoofd van de afdeling psychiatrie van het Amsterdam
UMC en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was voorzitter van de Nederlandse
Vereniging van Psychiatrie en heeft regelmatig door het land getoerd met een theatervoorstelling over
angst. Denys heeft verschillende boeken uitgebracht, en publiceerde recent ‘Het tekort van het teveel,
over de paradox van de mentale zorg’. Denys staat bekend om zijn eerlijke vragen en moedige
standpunten in complexe debatten.
De lezing duurt van 11.00 - 12.00 uur. Aansluitend is er tot 13.00 uur gelegenheid tot vragen stellen. Bart
Grob, conservator Biologie en Geneeskunde in Rijksmuseum Boerhaave zal de lezing inleiden en
eventuele vragen modereren.

De Paradisolezingen worden georganiseerd door Verstegen & Stigter culturele projecten en Paradiso, met steun van
NEMO Science Museum, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Koninklijke Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen. Met dank aan Rijksmuseum Boerhaave, VPRO en Quest.

MEER INFORMATIE OVER DE PARADISOLEZINGEN EN ANDERE PROGRAMMA'S VAN VERSTEGEN & STIGTER KUNT U VINDEN
OP: WWW.VERSTEGENSTIGTER.NL
VIA DEZE WEBSITE KUNT U OOK ENTREEKAARTEN KOPEN EN KUNT U ZICH AANMELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF VAN

VERSTEGEN & STIGTER

