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Filosofie van het lichaam in de gezondheidszorg

Inleider: Prof. dr. Jenny Slatman (Tilburg/Maastricht)
Lezing 1: verschillende dimensies van lichamelijkheid in de gezondheidszorg
In de gezondheidszorg wordt het lichaam van patiënten voornamelijk opgevat als een biologischgenetisch ding: een erfenis van de diep gewortelde cartesiaanse traditie. In de eerste lezing zal ik
beargumenteren dat lichamelijkheid zich op een hele diverse manier kan manifesteren binnen
medische praktijken. Hierbij zal ik voornamelijk bespreken hoe fenomenologie (e.g. Husserl en
Merleau-Ponty) en sociaal-constructivisme (e.g. Foucault) en sociologie (Bourdieu) een kritiek
leveren op cartesiaans dualisme, en op het idee van het lichaam als res extensa of machine. Aan
de hand van praktijkvoorbeelden zal ik de verschillende dimensies van lichamelijkheid verder
verduidelijken en ook bespreken hoe het onderkennen van deze meervoudigheid zorgprocessen
kan verbeteren.
Lezing 2: For sum: ik spreek (dus) ik ben
We leven in een tijd waarin er door medisch-technologische interventies het menselijk lichaam
ingrijpend kan worden veranderd, meestal met als doel om een bepaalde ziekte te doen genezen
of een beperking op te heffen, soms om mensen beter te maken dan ze al zijn. Denk hierbij aan
bionische protheses; gezicht- en handtransplantaties; ingenieuze spraakcomputers; cosmetische
chirurgie. Bij al deze interventies wordt de lichamelijke manifestatie van iemand zodanig
veranderd, dat je je kunt afvragen of deze persoon nog wel steeds dezelfde (idem) is. In de
tweede lezing zal ik ingaan op de kwestie van identiteit na een radicale lichamelijke verandering.
De casus die ik daarbij wil bespreken is die van de spraakcomputer. Aan de hand van met name
het werk van de Franse filosoof Jean-Luc Nancy zal ik dan betogen dat de materie die er aan
bijdraagt dat iemand “ik” kan zeggen ook tot dat ik behoort.
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