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g ert  o l t hui s

‘Waarom, lichaam, heb ik jou nooit geprezen?’ 
Het levende lichaam in de zorg

Mens is een zachte machine,
een buigbaar zuiltje met gaatjes,
propvol tengere draadjes
en slangetjes die dienen
voor niets dan tederheid
en om warmer te zijn dan lucht.

Leo Vroman 

Wanneer we het hebben over het lichaam in de zorg, dan 
gaat het meestal over het lichaam zoals dat door Leo Vro-
man (1915-2014) zo prachtig verbeeld is in het motto boven 
dit hoofdstuk.1 Het is het lichaam dat wetenschappelijk 
doorgrond en gekend wordt. Een machine waarvan we 
de werking steeds beter kennen en – dat geldt misschien 
wel bij uitstek voor de gezondheidszorg – kunnen beheer-
sen. Het is het lichaam dat we hebben. Het mooie aan de 
verbeelding van het lichaam in het gedicht van Vroman is 
dat er ook een ander lichaam mee lijkt te spreken. Het gaat 
namelijk niet alleen om gaatjes, draadjes en slangetjes, 
maar ook om een lichaam dat zacht is en buigbaar. Een 
lichaam dat warm is en functioneert in dienst van de teder-
heid. Tussen de poëtische regels door verschijnt zo het 
lichaam dat we zijn. Het lichaam waarmee we ons als het 
ware manifesteren in de wereld, waarmee we die wereld 
waarnemen via de zintuigen en waarmee wijzelf onlos-
makelijk verbonden zijn. Dat is het lijf waarmee we lopen, 
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eten en liefhebben, dat we verzorgen, wassen en aankleden 
en waarmee we vreugde kunnen uitstralen of ongenoegen 
kunnen laten blijken.

Het zijn de fenomenologen Helmuth Plessner (1892-
1985) en Frederik Buytendijk (1887-1974) geweest die 
voor het eerst het onderscheid hebben gemaakt tussen het 
levende lichaam (Leib) en het lichaam als ding (Körper).2 
In deze bijdrage staat het levende lichaam in de zorg cen-
traal. We zullen om te beginnen stilstaan bij het morele 
belang om de rol van het levende lichaam in de zorg über-
haupt te verkennen. Vervolgens zullen we nader ingaan 
op het levende lichaam dat ziek is: hoe ervaren patiënten 
hun lichaam? Daarna zullen we te rade gaan bij de filosoof 
Maurice Hamington om de verhouding tussen ‘zorgen’ en 
het levende lichaam nader te onderzoeken. Ter afronding 
zullen we kort ingaan op de vraag die het uitgangspunt 
vormde voor het symposium waaruit deze bundel voort-
vloeit: wie is de baas over ons lichaam? 

het morele belang van het levende 
lich a am

Wat heeft het levende lichaam – waarmee we in de wereld 
zijn en dat ons een perspectief op de wereld verschaft2 – 
met ethiek te maken? Als er vanuit ethisch perspectief over 
het menselijk lichaam wordt nagedacht, dan staan over het 
algemeen vragen centraal die gaan over in hoeverre ingrij-
pen in lichamen verantwoord is. Wat mogen we met ons 
lichaam doen? Wat is juist als het gaat om wetenschappe-
lijk, medisch en technologisch ingrijpen in het lichaam? 
Of heel concreet, is orgaantransplantatie na euthanasie 
moreel aanvaardbaar? De antwoorden op die vragen heb-
ben vaak de vorm van rationeel beargumenteerde oor-
delen. 

In het boeiende boekje Ethical know-how wijst bioloog 
en filosoof Francisco Varela erop dat deze opvatting van 
ethiek en moraal beperkt is.3 Ethiek die draait om ratio-
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nele argumenten heeft een smalle focus op moraal en laat 
ethisch gedrag samenvallen met beargumenteerde oorde-
len. Dergelijke ethiek gaat voorbij aan wat er in het alle-
daagse leven plaatsvindt. Juist dat is cruciaal, vindt Varela, 
en hij geeft enkele eenvoudige voorbeelden.

‘Consider a normal day in the street. You are walking 
down the sidewalk thinking about what you need to say in 
an upcoming meeting and you hear the noise of an acci-
dent. You immediately see if you can help. You are in your 
office. The conversation is lively and a topic comes up that 
embarrasses your secretary. You immediately perceive 
that embarrassment and turn the conversation away from 
the topic with a humorous remark.’ 

Dit is handelen dat we moreel goed zouden noemen. 
Dit handelen, stelt Varela, komt echter niet voort uit een 
weloverwogen moreel oordeel of een redenering, maar is 
een onmiddellijke verwerking van dat waarmee we ons 
geconfronteerd zien. Zonder nadenken schieten we de 
slachtoffers van een ongeluk te hulp. En wanneer we de 
gêne van een collega zien, dan zijn we als vanzelf in staat 
om het gesprek bij te sturen. Hoe belangrijk morele oor-
delen ook kunnen zijn, op een meer fundamenteel niveau 
is ethisch gedrag ook ‘reflexief’ en onmiddellijk. Er is een 
verschil tussen – wat Varela noemt – ‘ethical know-what’ 
(rationele oordelen) en ‘ethical know-how’ (onmiddellijke 
verwerking). 

Zonder al te diep in te gaan op het denken van Varela, 
kunnen we zeggen dat zijn onderscheid helder maakt dat 
menselijk handelen altijd is ingebed in de onmiddellijk-
heid van een situatie. Onze geleefde wereld is er altijd al 
en we hebben het vermogen om daar zonder expliciete 
over wegingen heel vanzelfsprekend in te leven. Dat ver-
mogen is verankerd in ons lichaam, het is belichaamd, en 
de morele relevantie daarvan komt op pregnante wijze tot 
uitdrukking wanneer het alledaagse leven en het levende 
lichaam verstoord worden door ziekte. 
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het zieke lijf ervaren

Ziekte is een ‘argeloosheidskwaal’, schrijft medisch socio-
loog Gerard Nijhof.4 Nijhof kreeg darmkanker, werd 
geopereerd en moest leren leven met een stoma. Over 
zijn ervaringen schreef hij een leerzaam boekje: Zieken-
werk. Een kleine sociologie van alledaags ziekenleven. Ziekte, 
benadrukt hij, is eerst en vooral een verstoring van het alle-
daagse, normale en vanzelfsprekende leven. De argeloos-
heid waarmee we het leven leven in tijden van gezondheid, 
wordt grondig aangetast wanneer het lichaam het laat 
afweten. Ziek worden, ondervond ook medisch socioloog 
Arthur Frank toen hij leed aan kanker, interrumpeert het 
leven.5 De vorm en koers die het in de loop der jaren heeft 
gekregen, worden ernstig in de war geschopt. De route en 
bestemming kloppen niet meer en het levensverhaal lijdt 
als het ware schipbreuk. Het bestaan wordt onzeker, het 
lichaam wordt gewantrouwd en relaties kunnen onder 
druk komen te staan.

In een indringend artikel onderzoekt ethicus Ron 
Berghmans zijn eigen ervaringen met kanker en de krach-
tige beelden en metaforen die er in de samenleving rond 
deze ziekte bestaan.6 Veelgebruikte metaforen zijn die van 
kanker als oorlog, als indringer of als reis of zoektocht. 
Berghmans zelf beleefde het anders. Een ernstige diagnose 
als kanker is op te vatten als een ‘opschorting van de conti-
nuïteit van het zijn’, schrijft hij in navolging van de Franse 
filosoof Jean-Luc Nancy. Dat is het beste te begrijpen aan 
de hand van de metafoor van ‘de breuk’: ‘Er is sprake van 
een onmiddellijke blikvernauwing, en ook al probeer je de 
dagelijkse dingen van het leven zo goed mogelijk te blijven 
doen, op een aantal vlakken vindt een breuk plaats met het 
leven dat je tot dan toe hebt geleefd.’ 

Ziekte begint in het lichaam, met symptomen als 
koorts, lamlendigheid, pijn. Of met afwijkingen die door 
de dokter worden geconstateerd: te veel witte bloedcellen, 
een vlekje op een scan. Deze signalen doen alarmbellen 
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rinkelen. Er is iets mis met het beenmerg, met de longen 
of in het hoofd. Ziekte dwingt ons om onder ogen te zien 
hoe afhankelijk we zijn van ons lichaam, schrijft dermato-
loog David Biro in een reflectie op ziekte-ervaringen.7 Biro 
gebruikt het beeld van groter wordende concentrische cir-
kels om de ervaring van vervreemding weer te geven die 
een ziekte als een steen in een vijver veroorzaakt. We her-
kennen hier de aangetaste argeloosheid en de breuk met 
het leven zoals dat voorheen geleefd werd. Biro onder-
scheidt drie cirkels van vervreemding. 

Allereerst is er de vervreemding van het eigen lichaam. 
Ziekte dwingt ons te erkennen dat we belichaamd zijn en 
dat ons welzijn fundamenteel samenhangt met ons lijf. 
Wanneer ziekte zich voordoet, realiseren we ons dat we 
geenszins de regie hebben over ons lichaam. We zijn de 
controle kwijt. Dikwijls wordt het lichaam een bron van 
schaamte en ongemakkelijkheid. Daarnaast is er in geval 
van een ernstige diagnose ook vervreemding van jezelf. 
Het effect dat ziekte heeft op het lijf staat niet los van het 
effect dat het heeft op iemand als persoon. We zijn beli-
chaamde wezens en als het lichaam het laat afweten dan 
betekent dat iets voor hoe we ons manifesteren in de 
wereld. Een ziek lijf laat ons als het ware krimpen, klei-
ner worden. Arthur Frank wees al op de koersloosheid die 
ziekte met zich mee kan brengen.5 De continuïteit van ons 
leven wordt onderbroken en maakt ons onzeker over wie 
we zijn en waar ons leven naartoe gaat. 

Tot slot is er ook vervreemding van de wereld om ons 
heen. Ziekte zorgt ervoor dat iemand als anders wordt 
beschouwd. Relaties met anderen worden aangetast. ‘De 
paradox van het ziek-zijn is dat zieken tegelijkertijd afhan-
kelijk worden van anderen en op zichzelf worden terugge-
worpen’, analyseert Nijhof.4 Eenzaamheid is verreweg de 
meest gerapporteerde klacht van patiënten, schrijft Biro. 
Naast relationele vervreemding, zorgt ziekte ook voor 
ruimtelijke en temporele vervreemding. We noemden al 
het veranderende toekomstperspectief. Daarbij komt dat 
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de wereld zoals we die kenden op afstand komt te staan. 
Nijhof zag bijvoorbeeld – eenmaal thuis uit het ziekenhuis 
– de wereld van de forensen aan zijn raam voorbij trekken, 
zich realiserend dat hij daar geen deel meer van uitmaakte. 

Deze auteurs maken inzichtelijk dat ziek-zijn een com-
plexe, veelgelaagde ervaring is. Hun ervaringen geven enig 
inzicht in hoe het is om geconfronteerd te worden met een 
situatie waarin het lichaam het ernstig laat afweten. In de 
volgende paragraaf gaan we in op de activiteit van het zorg 
verlenen. We zullen zien dat de onmiddellijkheid waarin 
menselijk handelen vorm krijgt niet alleen relevant is als 
het gaat om het begrijpen van de ervaring van ziekte, maar 
ook van zorgen.

zorg verlenen is belich a amd

‘Zorgen’ is volgens de invloedrijke en vermaarde definitie 
van Joan Tronto en Berenice Fisher: ‘a species activity that 
includes everything that we do to maintain, continue, and 
repair our “world” so that we can live in it as well as pos-
sible’.8 Zorgen is eerst en vooral een activiteit met het oog 
op een zo leefbaar mogelijke wereld. Die wereld ‘includes 
our bodies, our selves, and our environment, all of which 
we seek to interweave in a complex, life-sustaining web’. 
Volgens de Amerikaanse filosoof Maurice Hamington 
kunnen we echter niet goed begrijpen wat ‘zorgen’ is zon-
der aandacht te besteden aan de belichaamde dimensie 
ervan, en die ontbreekt in Tronto’s definitie.9 We moeten 
erkennen, stelt hij, dat onze lichamelijkheid – ‘our embo-
died nature’ – mee bepaalt wat zorgen is. De belichaamde 
dimensie van zorgen kent volgens Hamington drie onder-
ling samenhangende aspecten: zorgkennis, zorggewoon-
ten en zorgverbeelding. We zullen ze in het vervolg van 
deze paragraaf bespreken, waarbij helder zal worden dat 
deze drie aspecten onderling nauw gerelateerd zijn.

Met het begrip zorgkennis (caring knowledge) wil 
Hamington duidelijk maken dat kennis niet alleen cog-
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nitief is maar dat we ons begrip van kennis moeten uit-
breiden met ‘dat wat het lichaam weet’. Het lichaam is 
bijvoorbeeld in staat om de subtiliteiten van emoties te 
vatten die niet expliciet in taal worden gecommuniceerd. 
Deze onmiddellijke ervaring (zie boven, waar Varela’s 
ethical know-how wordt besproken) hangt samen met een 
belichaamde ervaring. We nemen de wereld waar voordat  
we hem kennen en dat betekent dat onze kennis van de 
wereld ‘gefilterd’ wordt door onze zintuigen en zo veran-
kerd kan raken in ons lichaam. Dat betekent dat kennis iets 
is dat zich opbouwt via onze ervaring en interactie met de 
omgeving en dat geldt ook wanneer we voor iemand zor-
gen. Zonder kennis over de zorgontvanger is het moeilij-
ker om voor die persoon te zorgen. Het aanraken, ruiken 
en zien van iemand vergroten – zonder dat we er expliciet 
over zijn – onze kennis en ons begrip van die persoon. In 
onderstaand voorbeeld van de Noorse arts Elin Martin-
sen zien we hoe die belichaamde zorgkennis in de praktijk 
werkt:

We deden onze ronde en zagen een patiënt met ter-
minale kanker. Hij was er slecht aan toe en kreeg hoge 
doseringen pijnstilling. We konden niets anders voor 
hem doen dan palliatieve zorg verlenen. Niettemin 
bezochten we hem elke ochtend, ik als zaalarts samen 
met mijn opleider. We richtten ons op lab-tests, urine-
productie en zijn vochtintake. Op een ochtend legde 
mijn opleider zijn hand op de hand van de patiënt, alsof 
hij hem troostte en ondersteuning bood. Na een poosje 
realiseerde ik me dat hij de pols van de patiënt telde. Er 
was niet echt een reden om dat te doen in deze situatie, 
en ik herinner me dat ik de bedoeling van de arts inter-
preteerde als zorgzaam.10

In de onmiddellijkheid van de ervaring van de zaalarts  
wordt het aanraken van de hand van de patiënt gekwali-
ficeerd als een daad van zorgzaamheid. Vanuit haar reser-
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voir aan zorgkennis begrijpt ze de aanraking kennelijk niet 
direct als een medische handeling: het opnemen van de 
hartslag via de pols. Interessant is dat de situatie, zo bena-
drukt Martinsen, ook niet vraagt om het opnemen van de 
pols. Dat verklaart wellicht dat de zaalarts in de onmiddel-
lijke verwerking van wat er gebeurt – en zonder de jaren-
lange klinische ervaring van de opleider – terug lijkt te val-
len op zorgkennis die algemeen menselijk is en niet zozeer 
medisch-professioneel.

Door de opbouw van kennis ontwikkelt het lichaam 
gewoonten. Deze gewoonten zijn een praktische uitdruk-
king van de belichaamde kennis. Zorggewoonten (caring 
habits), stelt Hamington, zijn op te vatten als belichaamde 
praktijken die bijdragen aan het welzijn van onszelf en 
van anderen. Deze gewoontes zijn dynamisch. Ze worden 
opgebouwd doordat we omgaan met onze omgeving en 
kunnen worden ingeoefend en verbreed, maar evenzeer 
verdwijnen en versmallen. Bovendien hangt de ontwik-
keling van zorggewoonten nauw samen met het reservoir 
van empirische en affectieve zorgkennis dat voorhanden is 
bij iemand. Een voorbeeld ter illustratie.

Het is kwart voor negen ’s ochtends en het is grote 
visite. Opeens is het druk rond het bed van mevrouw Zil-
ver, een 89-jarige vrouw met een diabetische wond aan 
haar voet. Er is een jonge, vrouwelijke chirurg, een nurse 
practitioner van vaatchirurgie en een coassistent. En er is 
een verpleegkundige, die wat achteraf staat te observeren 
wat er gebeurt. De andere drie kijken vol aandacht naar 
de wond. De nurse practitioner schraapt er wat korstjes 
af. Mevrouw Zilvers gezichtsuitdrukking laat zien dat het 
behoorlijk pijnlijk is. De verpleegkundige lijkt de enige 
die dat doorheeft, vraagt of het pijn doet en mompelt dat 
ze mevrouw Zilver kent als een doorbijter en dat het echt 
pijn moet doen als ze zo kijkt. Ze loopt naar de rand van 
het bed en zegt: ‘knijp in mijn hand’. Dat doet mw. Zilver 
en er verschijnt een opgeluchte blik. De nurse practitioner 
ziet dit en verontschuldigt zich. Hij realiseert zich dat zijn 
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handeling pijn veroorzaakt. ‘De wond ziet er heel goed uit’, 
merkt hij op, ‘we zijn tevreden.’11

Tijdens het bezoek aan mevrouw Zilver lijkt het erop 
dat de zorggewoonten van de nurse practitioner versmald 
zijn tot wat er heelkundig gezien verwacht wordt: de gene-
zing van de wond nauwkeurig observeren. De verpleeg-
kundige die erbij aanwezig is doet in de onmiddellijkheid 
van de situatie een beroep op een breder repertoire aan 
gewoonten. Ze kent mevrouw Zilver als een doorbijter 
(zorgkennis) en weet zodoende wat ze moet doen als ze 
ziet dat haar gezichtsuitdrukking pijn uitstraalt. Zonder 
na te denken loopt ze naar mevrouw Zilver toe en nodigt 
haar uit om in haar hand te knijpen (zorggewoonte). 

Hoewel zorggewoonten ingeslepen raken door ze in de 
praktijk te hanteren, krijgen zorgverleners keer op keer te 
maken met nieuwe situaties. De verpleegkundige uit het 
voorbeeld kende mevrouw Zilver wel maar niet de situatie 
tijdens de grote visite waarbij er korstjes van haar wond 
worden geschraapt. Het vraagt, volgens Hamington, om 
zorgverbeelding (caring imagination) om op dat moment 
te begrijpen wat er moet gebeuren. Dergelijke verbeelding 
verwijst naar ons vermogen om onze fysieke beperkingen 
te overstijgen en onze zorgkennis uit te breiden naar een 
nieuwe situatie. Het gaat daarbij om ons vermogen om 
compassie en empathie op te brengen voor mensen die we 
(nauwelijks) kennen, om te reflecteren op de waarde van 
regels en protocollen en om ons vermogen oog te hebben 
voor de psychosociale, relationele context waarin zorgen 
plaatsvindt. 

Zorg verlenen is, heel in het algemeen, een activiteit 
waarmee we de wereld zo leefbaar mogelijk willen maken. 
In deze paragraaf is benadrukt dat dit eerst en vooral een 
belichaamde activiteit is, die we moeten begrijpen als 
een proces waarin kennis, gewoonten en verbeelding in 
elkaar grijpen. Cruciaal daarbij is dat zorg verlenen – en 
dat kwam scherp naar voren in de voorbeelden – iets is dat 
tussen mensen plaatsvindt. 
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ter afronding

 Lichaam, nooit heb ik je vertrouwd, 
niet aan je noden ooit geloof geschonken, 
je was van mij en daarmee uit.

C.O. Jellema

‘Je was van mij en daarmee uit.’ Een betere illustratie van 
het beschouwen van het lichaam als een ding dat je hebt 
lijkt nauwelijks mogelijk. Het zijn enkele regels uit het 
gedicht ‘Waarom niet, lichaam’, waarin de dichter C.O. 
Jellema (1936-2003) zijn lichaam aanspreekt alsof het iets 
is dat hij altijd vanuit zijn geest heeft beleefd. In het sympo-
sium waarvan deze bundel het product is, stond de vraag 
centraal wie de baas is over ons lichaam. Ook in deze vraag 
klinkt door dat het lichaam een ding is dat we hebben (Kör-
per). In deze bijdrage is een ander lichaam verkend, name-
lijk het levende lichaam dat we zijn (Leib) en waarmee we 
ons in de wereld manifesteren. Het uitgangspunt daarbij 
was dat het levende lichaam vraagt om een ethiek waarin 
de onmiddellijkheid en gesitueerdheid van ons handelen 
erkend wordt. 

Wanneer we ernstig ziek worden, verdwijnt de vanzelf-
sprekendheid waarmee we in de wereld staan en is er vaak 
sprake van een breuk met het leven zoals dat geleefd is en 
van een sterke vervreemding van het eigen lijf en de sociale 
omgeving. De vraag wie precies de baas is over dat lijf, is 
dan meestal niet aan de orde. Die vraag is ook niet aan de 
orde wanneer we ons buigen over de rol van het levende 
lichaam bij zorg verlenen. We zagen dat zorgen te begrij-
pen is als een door het lichaam bemiddeld proces waarbij 
kennis, gewoonten en verbeelding in elkaar grijpen. Goed 
zorgen vraagt om het verwerven van belichaamde kennis 
die verder gaat dan feitelijke informatie die zonder meer 
in taal gevat kan worden. Het vraagt bovendien om het 
inoefenen van een breed repertoire aan zorggewoonten, 
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die als het ware verankerd raken in het lichaam. Tenslotte 
is er verbeelding nodig om te begrijpen wat degene die de 
zorg ontvangt doormaakt en nodig heeft. Dat is misschien 
wel het lastigst. Zoals de eerder aangehaalde dermatoloog 
David Biro opmerkt: veel patiënten zijn geschokt door de 
oorverdovende stilte van de mensen die hen omringen.7 
Het probleem is niet zozeer een gebrek aan sympathie, zo 
vervolgt hij, maar een gebrek aan verbeelding waarmee we 
ons andermans leed kunnen voorstellen. 

De erkenning dat het levende lichaam in moreel opzicht 
van levensbelang is, verdwijnt vaak naar de achtergrond in 
de gezondheidszorg. Het is dan ook zaak om de verzuch-
ting waarmee Jellema zijn gedicht beëindigt – ‘Waarom, 
lichaam, heb ik jou nooit geprezen?’ – ter harte te nemen 
en het levende lichaam in ziekte en zorg aan de vergetel-
heid te onttrekken.
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