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Zorg voor kwetsbare mensen
een bijdrage vanuit de presentietheorie

Prof. dr. A.J. (Andries) Baart (1952) studeerde andragologie in
Amsterdam, specialiseerde zich op het terrein van de
praktische theologie (Utrecht en Nijmegen) en promoveerde in
de wijsbegeerte (Rotterdam 1986).
Sinds 1991 is hij bijzonder hoogleraar, van 1991-2006 aan de
Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht, sinds 2007
bekleedt hij de leerstoel Presentie en Zorg, van 2007 – 2012
aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van
Tilburg en van 2012 -2015 aan de Universiteit voor
Humanistiek in Utrecht.
Sinds 2015 is Prof. Baart als bijzonder hoogleraar verbonden
aan de North-West University in Zuid-Afrika (oratie maart
2016: Caring for vulnerable people in late modern society.
Towards the next phase of Ubuntu).
Eveneens sinds 2007 werkt Prof. Baart met en vanuit de
Stichting Presentie en is hij de geestelijke vader van de
presentietheorie.
Prof.
Baart
doet
intensief
veld-,
theorievormend en grondslagenonderzoek op het terrein van
zorg, welzijn en dienstverlening, met name voor sociaal
kwetsbare mensen en in het verband van de zorgethiek.
Prof. Baart was van 1994 tot 2009 hoofdredacteur van Sociale
Interventie en is kerndocent in de Master Sociale Interventie
van het LESI.
Zie verder www.presentie.nl en www.andriesbaart.nl.

Binnen het kader van de accreditering werd een
erkenning aangevraagd.

Een goede psychiater is letterlijk van vele markten thuis: de
noodzaak ook zeer moeilijk verstaanbaar gedrag te duiden en
in contact te blijven met de patiënt – ook als deze lastig,
veeleisend of afstotend is – vormt daartoe een belangrijke
aanleiding. Maar van welke markten is de psychiater eigenlijk
thuis? Het antwoord op die vraag is omstreden. Dat de zakelijk
opgevatte en wetenschappelijk uitgewerkte vakbekwaamheid
een belangrijk bron is, staat vast. Maar verder?
In zijn lezing zal Prof. dr. Andries Baart – geestelijk vader van
de presentietheorie – ingaan op drie andere referentiekaders,
waarin die vakkundigheid wordt aangewend. Ze zijn stuk voor
stuk verbonden met urgente maatschappelijke vragen aan/
voor de moderne psychiatrie. (1) Ten eerste is dat het
vermogen relationeel zorg te geven, en wel voorbij de
gemakkelijke opvattingen dat dat zou neerkomen op empathie,
goede bejegening en vriendelijkheid. Alle goede zorg – en dat
is psychiatrische hulp uiteindelijk – wordt relationeel ingericht,
en wat dat betekent wordt opgehelderd. (2) Vervolgens gaat
Baart in op politiek-ethische strekking van psychiatrie: welke
plek in de maatschappelijke orde heeft vandaag de dag een
psychiatrische patiënt en in hoeverre telt diens stem en
leefwijze? (3) En ten slotte gaat Baart in nauwe samenhang
met het voorafgaande in op de moderne onderwaardering van
kwetsbaarheid. De humaniteit van een samenleving laat zich
aflezen aan haar omgang met kwetsbaren. Deze drie
vraagstukken worden grondig maar toegankelijk en prikkelend
uitgewerkt, en er is voldoende ruimte om aansluitend met
elkaar in gesprek te gaan.

Dit Dr. Guislain Colloquium wordt dubbel georganiseerd in een
samenwerking tussen het P.C. Dr. Guislain te Gent en het
U.P.C. Sint-Kamillus te Bierbeek.
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