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Dualisme in theorie

Lichaam: res extensa Geest: res cogitans



Succes van het 

dualisme

´ Ontwikkeling

anatomie/pathologie

´ disease model

´ Analyseren lichaam



Beperkingen van dualisme

Wat nu als manifestatie en oorzaak niet binnen dezelfde 
categorie vallen? (bijv. SOLK)

Psychische en somatische klachten manifesteren zich
vaak samen

Zoeken naar interacties tussen lichaam-geest (filosofisch 
niet echt verantwoord, klinisch wellicht ook niet zo…)



Lichaam en depressie

Hersenziekte?

´ Mono-amine hypothese (tekort
neurotransmitters)

´ Neurotrofe hypothese (atrofie
hersenstructuur)

´ HPA-as hypothese (Stress: cortisol, 
adrenaline)

´ Ontstekings hypothese

Niet alleen hersenen?

´ Gut hypothese



Lichaam ≠ lichamelijkheid

´ Zoeken naar oorzaken in het lichaam

´ Disease-model (gebaseerd op 

anatomie/pathologie)

´ Biomarkers

´ Lichamelijkheid, lijfelijkheid belichaming

´ Er is geen immateriële, onlichamelijke geest of 

psyche



Lichamelijkheid

Denken, handelen, willen

en voelen vertrekt niet

vanuit een immateriële

geest, maar vanuit een

belichaamd in de wereld

zijn



Toepassing in cognitie
wetenschappen

´ “By using the term embodied we 
mean to highlight two points: first 
that cognition depends upon the 
kinds of experience that come 
from having a body with various 
sensorimotor capacities, and 
second, that these individual 
sensorimotor capacities are 
themselves embedded in a more 
encompassing biological, 
psychological and cultural 
context."

(Varela, Thompson, Rosch, 1991)



Lichamelijkheid

A. Mensen ziijn eerst en vooral (op een bepaalde

manier) belichaamd

B. Nooit losgezongen van omgeving

Alternatieve opvatting van subjectiviteit



De klassieke
subject-object 
verhouding

´ Geest; subject; actief

´ Lichaam; object; passief



Lichamelijkheid

´Lichaam als 

subject (of 
belichaamd 

subject) i.p.v. 
lichaam als 

object

Edmund Husserl
1859-1938

Maurice Merleau-Ponty
1908-1961



Object Subject

Körper Leib



Belichaamd nulpunt

“Het lichaam is ons algemene 

middel waardoor wij een 

wereld hebben” 

Maurice Merleau-Ponty, 

Fenomenologie van de waarneming 
(1945)



“Ik kan”

“Het bewustzijn is 

oorspronkelijk geen ‘ik

denk’ maar een ‘ik
kan’”

Maurice Merleau-Ponty, 
Fenomenologie van de 

waarneming (1945)



“Niet kunnen”

´ Geen horizon

´ Geen mogelijkheden

´ Gefixeerd in actuele situatie

´ Fysieke beperking maar niet noodzakelijk

´ Interactie lichaam/omgeving

´ Sociale normen



“Ik kan niet” in 
depressie

´ Verlies van 
gevoel/affectiviteit

´ Verlies van 
temporaliteit

´ Verlamd zijn; 
nergens toe komen; 
gewoontes worden
problematisch

´ Contact met wereld
verloren



Op zoek naar

versterkt “ik kan”

´ Niet enkel individueel
probleem

´ Hoe kan iemand geraakt
worden?

´ Hoe kan iemand door de 
omgeving uitgenodigd
worden tot…. (fysieke, 
sociale, affectieve
affordances)



Belichaamde

interventies
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