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Wie bent u?
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Twee 
filosofische
concepten 1. “Belichaamd”  een alternatief 

voor lichaam-geest dualisme

2. “Ik kan”  subjectiviteit
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Lichaam en 
lichamelijkheid

 De lichamelijke/fysieke aspecten 
van depressie
 chemische disbalans in de 

hersenen
 brain-gut: belang van voeding 

etc.
 hormonaal

 Depressie als belichaamd “ik kan 
niet”
 belichaming/lichamelijkheid 

(embodiment)
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Lichamelijkheid

Denken, 
handelen, willen
en voelen vertrekt
niet vanuit een
immateriele geest, 
maar vanuit een
belichaamd in de 
wereld zijn
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De klassieke 
opvatting: dualisme

Geest; subject; actief

Lichaam; object; 
passief
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Lichamelijkheid

 Lichaam als subject (of 
belichaamd subject) i.p.v. 
lichaam als object

Edmund Husserl
1859-1938

Maurice Merleau-Ponty
1908-1961
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Object Subject

Körper Leib

8



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)
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“Niet kunnen”

Geen horizon

Geen mogelijkheden

Gefixeerd in actuele
situatie

Fysieke beperking maar 
niet noodzakelijk

Interactie
lichaam/omgeving

Sociale normen

“I can” = having possibilities
Not necessarily about willful/deliberate actions
Often about habits (acting without thinking)
Not one to one relation with physical impairments
Dialogue with one’s world/environment

Diminishment of “I can” less possibilities of interacting with one’s lifeworld in a meaningful 
way

11



“Ik kan niet” in 
depressie

 Verlies van 
gevoel/affectiviteit

 Verlies van 
temporaliteit

 Verlamd zijn; 
nergens toe komen; 
gewoontes worden
problematisch
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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)
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