
 

Programma LIBC Publieksdag 2019 

Geheugensporen, het ‘ik’ tussen verleden, heden en toekomst 

Tijd Lezingen en onderwerpen 

09.15 Welkom!  

 
Prof.dr. Bernet Elzinga en dr. Laura Steenbergen  
(LIBC & Universiteit Leiden) 

 Opening: 

 

Burgemeester Henri Lenferink 

 

Het autobiografisch geheugen 

 Het autobiografisch geheugen en het brein; van dier tot mens 

 Dr. Harm Krugers (Universiteit van Amsterdam) 
 Een slapeloos brein door onvoldoende opruimen van emotionele 

herinneringen? 
 Prof.dr. Eus van Someren (Vrije Universiteit van Amsterdam) 

10.55-11.25 Koffiepauze 

 Pathologische herinneringen: PTSD & borderline personality en het 

brein 

11.25 Flashtalk: Traumatische herinneringen: PTSD  

 Dr. Rianne de Kleine (Universiteit Leiden) 

 
Flashtalk: Het belang van positieve herinneringen en de uitdagingen 
voor mensen met een  borderline  

 Drs. Charlotte van Schie (LIBC, Universiteit Leiden & Universiteit van 
Wollongong, Australië) 

 Kunstproject PolakVanBekkum 

 Esther Polak 

12:20-13.20 Lunchpauze 

 & 

 Pauze programma’s  

 Het feilbare geheugen 

13.20 De (on)betrouwbaarheid van het geheugen: een forensisch perspectief 

 Prof.dr. Marko Jelicic (Universiteit Maastricht) 

 Flashtalk: Hersenonderzoek bij frontotemporale dementie: naar het 
voorspellen van individuele diagnoses 

 Drs. Rogier Feis (LIBC & Universiteit Leiden) 

 Het Alzheimermysterie 

 Prof.dr. Wiesje van der Flier (Vrije Universiteit Amsterdam) 

14.55–15.25  Kofffiepauze 

 Heer en meester over ons geheugen? Interventies 

15.25 Reconsolidatie en behandeling van angststoornissen en het brein 

 Prof.dr. Merel Kindt, (Universiteit van Amsterdam) 

 

Flashtalk: IMPACT studie: onderzoek naar het verbeteren van de 

behandeling van PTSS 
 Drs. Chris Hoeboer (LIBC & Universiteit Leiden) 

 COMET - Competitive Memory Training - als interventie voor een sterker 
zelfbeeld 

 Prof.dr. Kees Korrelboom (Tilburg University) 

 Afsluiting 

17:15 Einde 
 



 

 

Tijd PAUZE PROGRAMMA  

  

 Tijden de lunchpauze 

Grote 

zaal 

Kunstproject PolakVanBekkum ‘Lost on Arrival’ 

Vader Jan, de vader van Ivar van Bekkum, besloot na lang op Sint Maarten te hebben gewoond, dat hij 

terug wilde naar Curaçao. Hij wilde daar zijn laatste jaren doorbrengen, of zoals hij het zelf zei 'de pijp 

uit gaan'. Hij kocht een huis en wachtte met verhuizen. Toen hij eindelijk besloot te vertrekken was 

zijn dementie al vergevorderd. Hij stapte weliswaar op het vliegtuig, maar is in zijn hoofd eigenlijk 

nooit meer aangekomen.  

Het kunstproject ‘Lost on Arrival’ is zoals de meeste projecten van PolakVanBekkum een 

meerjarenplan. Dit project staat nu nog in de steigers en bestaat nu uit een eerste korte film (7 

minuten) waarin Ivar met zijn vader praat via Skype en telefoon. Het kunstenaarsduo vertoont de film 

tweemaal in de pauze en wil, als onderdeel van het maakproces, graag van u horen wat u ervaart bij 

het zien van deze eerste korte film in het kader van hun nieuwe project. 

Breezaal 

Workshop Delen van Herinneringen  

Abel Boor  
U kunt zich in de koffiepauze bij de LIBC balie in de foyer opgeven.  
Maximaal 45 personen, vol is vol 

  

  

 Tijdens alle pauze’s 
Foyer Verkooppunt van het boek ‘het Alzheimermysterie’door Wiesje van der Flier en  

Philip Scheltens  

 

Foyer Een informatiebalie van de Hersenstichting 

  

 


