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Pijn en handicap 
Een analyse van het mhahilitatiapmces 

Iemand die gezond is ervaart zijn lichaam het grootste gedeelte van. de tijcl als een afwe

zig lichaam. Een mens is de hele dag bezig - hij beweegt, werkt, ontmoet andere mensen, 

praat met hen, et cetera - dankzij z'n lichaam, maar zonder dat hij zich ervan bewust is. 

Maar als diezelfde persoon wakker wordt met hevige kiespijn zal hij een moeilijke dag 

hebben. Eten en werken zullen pijn doen, een ontmoeting zal een beproeving zijn ... et 

cetera. Iedereen, kent het gevoel: hoe moeilijk het is om je te concentreren als je kiespijn 

hebt. De pijn maakt het ons onmogelijk te handelen, ze verlamt ons. 

In dit artikel analyseer ik dit aspect van pijn aan de hand van een. bijzonder geval, 

dat van mensen, die gehandicapt zijn geraakt door een verkeersongeval of door een 

neuromusculaire ziekte.1 Een gezond, iemand heeft af en toe pijn, maar voor deze 

mensen is pijn. een dagelijkse ervaring. Mijn vraag is hoe de manier waarop deze men

sen zichzelf en de wereld ervaren getransformeerd wordt door pijn. Wat betekent het 

voor hen om vanwege pijn. hun vermogens te verliezen, en wat is ervoor nodig om die 

vermogens weer terug te krijgen? Om deze vragen te beantwoorden, zal ik de ervaring 

van deze mensen, beschrijven als een tweeledige transformatie. Hun lichaam heeft niet 

alleen een drastische verandering ondergaan vanwege een ongeluk of ziekte, diverse 

vormen van zorg (revalidatie, technische hulpmiddelen, et cetera) bewerkstelligen een 

tweede transformatie. 

Mijn analyse is gebaseerd op etnografische observaties op drie verschillende loca

ties. Ten eerste heb ik twee regionale hulp- en informatiediensten (RHI)2 van de 

Franse Vereniging tegen. Myopathic gevolgd bij vijfentwintig huisbezoeken aan 

gezinnen waarvan één lid lijdt aan. een. neuromusculaire aandoening. Ten tweede heb 

ik twee weken doorgebracht in een revalidatiecentrum; ik heb er het werk van. fysio

therapeuten, ergotherapeuten en artsen geobserveerd. Ten slotte heb ik in een. gespe

cialiseerd centrum over een periode van. negen dagen vierendertig rolstoeltrainingen 

gevolgd. Mijn theoretische insteek ontleen ik deels aan. het door de fenomenologie 7 

geïnspireerde onderzoek van A.W. Frank (199.9). D. Leder (1990) en E. Scarry (1985).3 

Deze auteurs analyseren de pijnervarlng als een. verandering van het op de wereld 

zijn': ze leggen de nadruk op de relatie lichaam-wereld. Ze gebruiken, hiervoor het Krisis 2004 | 1 

begrip embodiment, dat ze aan Merleau-Ponty (1971) ontlenen.4 Het lichaam is het sub

ject van de waarneming en daarmee van onze toegang tot de wereld, zo stellen, deze 

auteurs. Mensen nemen waar en handelen uitsluitend via en dankzij het lichaam; In 

die zin is het lichaam 'extatisch', dat wil zeggen: volledig op de wereld gericht (Leder 



199°}- Maar het lichaam staat alleen maar open voor de wereld voorzover het zelf niet 

wordt gevoeld: het lichaam trekt zich terug om plaats te maken, voor de wereld. Leder 

spreekt van het 'recessicve lichaam'. Pijn brengt verandering in deze situatie: plotse

ling manifesteert, het lichaam zich. en. neemt bezit van het bewustzijn. Ik zal de erva

ring van pijn beschrijven, als een terugtrekkende beweging waarin een persoon het 

vermogen verliest om verbanden te leggen en aan te gaan. Vervolgens beschrijf ik de 

tegenovergestelde beweging van extensie, die mogelijk wordt dankzij praktijken van 

revalidatie, waarin gewerkt wordt aan de manier waarop een persoon zijn lichaam 

ervaart. 

Ik zal eerst een overzicht van de fenomenologische pijnanalyse geven, om vervol

gens, geïnspireerd door deze analyse, de ervaring van gehandicapten te karakteriseren. 

Verlamd door pijn 

Leder heeft de verandering van het 'belichaamde bewustzijn:' door pijn beschreven aan 

de hand van vier begrippen: hetgevoelssignaal, de opzettelijke breuk, de tijd-ruimtelijkesamen

trekking en de verstoorde aanwezigheid. Hij presenteert deze begrippen met behulp van het 

voorbeeld van een tennisser die tijdens het spelen plotseling een heftige pijn In z'?n 

borst voelt. Een dergelijke pijn vormt een gevoelssignaal in die zin dat ze de aandacht 

van de speler trekt en vervolgens opeist. Als de pijn te heftig is, zal de tennisser moe

ten stoppen met spelen. Als een appèl op het niveau van het affect veroorzaakt de pijn 

een breuk: zolang ik geen pijn heb, ben Ik op de wereld gericht, en handel ik via mijn 

lichaam zonder het te ervaren; maar zodra Ik pijn voel, wend Ik me van de wereld af, 

sluit Ik me ervoor af om me op mijn pijn te concentreren. De pijn veroorzaakt een 

breuk in de relatie die ik met de wereld of met de ander heb. Ze dwingt me om mijn 

bezigheden te staken, iets wat vervolgens leidt tot wat Leder een 'tijdruimtelijke 

samentrekking noemt. De ervaringsruimte trekt samen omdat de pijn maakt dat ik 

me minder beweeg en ik de wereld minder waarneem. De tijd balt zich omdat de pijn 

me belet om naar het verleden of de toekomst te kijken. De pijnlijdende tennisspeler 

bijvoorbeeld zal zijn volgende slagen slecht kunnen voorzien. In plaats dat ik me ver

der ontwikkel in de ruimte en in de tijd, ga ik me concentreren op het hier en nu van 

wat mij pijn doet: het lichaam, of een deel van het lichaam, is nu het belangrijkste 

doelwit van mijn aandacht. Vla de pijn. word ik me bewust van m'n lichaam, en wel op 

een bijzondere manier: ik ervaar mijn lichaam als iets wat niet van mij is, als een 'dat' 

8 wat me vreemd is. Hier komt het idee vandaan dat pijn vervreemding veroorzaakt. 

Het lichaam en ik zijn uiteengegaan: In plaats van dat ik een lichaam ben, heb ik een 

lichaam, dat'me pijn doet. Leder stelt dat de breuk in het lichaam plaatsvindt (in het 

tcrfsis 2004 | 1 belichaamde bewustzijn), want de pijn zorgt ervoor dat het subject-lichaam (dat 

waarneemt) en het object-lichaam (dat waargenomen wordt) van elkaar verwijderd 

raken..5 De afwezigheid die karaktistiek is voor het gezonde lichaam maakt hier plaats 

voor de verstoorde aanwezigheid (dys-paririon). Het lichaam dat afwezig was wordt aan

wezig, maar als iets dys~ftmcrionerends. 



'Pijn als terugtrekkende beweging 

Bij ncuromusculaire ziekten, zoals in het geval van para- en tetraplegie ten gevolge 

van een verkeersongeval, gaat een persoon de verstoorde aanwezigheid van het 

lichaam als de gewone stand van zaken ervaren. 
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'Deze aan.doeo.ing kent een bijzonder ernstige vorm (de ziekte van Wernig-Hoffmann) 

waarbij zich een praktisch volledige verlamming van de motorische en ademhahngs-

spieren voordoet in de eerste levensmaanden. Geen enkele functie blijft intact, op een 

onzekere hoofdhouding na. De ademhalin.gsfuo.ctie is onvoldoende en moet al snel 

worden verzorgd. De distale spieren, in het bijzonder de handen en voorarmen, blijven 

bij deze verb.ni.mmg een. beetje gespaard waardoor voorwerpen over een tafel gescho- ~o 

ven kunnen worden of er zelfs geschreven, kan worden. (...) De ouders maken dus, zon

der enige hulp, het intellectuele en affectieve ontwaken van hun kind en. zijn. spraak-

ontwikkeling in een pijnlijk, want verlamd lichaam ni.ee. Dat lichaam zal snel mis

vormd raken omdat het niet kan bewegen, rechtstaan en niet goed kan. ademhalen ... 

(J.-C. Cunin e.a., 1989). 

Ziekte treft een mens in zijn lichaam, misvormt dit lichaam, dat langzaam, zijn func

ties verliest. Het lichaam kan zich niet meer recht houden, het wordt krom en zwak. 

De persoon in kwestie kan zijn armen en benen, niet meer bewegen en kan geen din

gen meer hanteren. De spieren verstijven en hij of zij verliest zijn lenigheid en spier

kracht. De misvorming van de spieren gaat gepaard met pijn. Doordat spieren, korter 

worden, blijven ledematen in bepaalde posities staan, en elke poging om ze te strek

ken is pijnlijk. Vitale functies zoals de ademhaling worden eveneens getroffen. Het 

lichaam wordt een pijnlijke en stijve materie, een 'het' dat het middelpunt van. de aan» 

dacht wordt van een gemeenschap' die speciaal is gecreëerd om de ziekte te bestrijden 

en het verloop ervan te beheersen (Strauss, 1992). 

De ziekte zorgt ervoor, via de pijn, dat een persoon zich terugtrekt in zijn lichaam. 

Deze terugtrekking, in de beschrijving van Leder, is ook een terugtrekking uit de 

wereld. De transformatie van het lichaam, in stijve materie is voor de persoon in 

kwestie een verkleining van zijn wereld. Deze dubbele beweging komt naar voren in 

de volgende passage. Het betreft een huisbezoek van de regionale hulp- en informa

tiedienst (RHI) aan. een echtpaar waarvan de man lijdt aan dystrophic van Steinert. 
9 

Directeur van de RHI: (...) Kunt U ons uw verhaal, vertellen? 

Meneer Georges: (hij spreekt op een droge manier en nogal horterig) Nou... de ziekte 

begon zich pas echt te ontwikkelen na mijn dertigste. Voor die tijd ging het wel. Krisis 2004 

Mevrouw Georges: Ja, hij kreeg problemen met zijn hart. Ik zag dat hij langzaam liep. 

(...) Mijn man was nachtwaker en dat werd voor hem steeds moeilijker: rondes maken, 

dat viel hem zwaar, want hij liep moeilijk. (...) 

Meneer: (...) en dan zijn er nog mijn ogen, ik heb een staaroperatie gehad. Maar daarna 

http://aan.doeo.ing
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zijn ze snel achteruitgegaan. Ik zie slecht en het is alleen maar erger geworden. 

Mevrouw: Ja... eigenlijk... dat is het dan... niets gaat meen Alles is achteruitgegaan ... als 

hij iets nodig heeft, vraagt hij het aan mij, want hij kan het zelf niet doen. Ik doe het voor 

hem. En als ik er niet hen ... nou, dan kan hij niets doen.. Hij heeft me altijd nodig. (...) 

Meneer: Ik lig hier de hele dag ... als mijn vrouw weg is dan kijk ik televisie en kan ik 

niets doen.. 

Mevrouw: Als ik weg moet kan. hij niets. (Ze wijst naar een fles water die op tafel staat) 

Ik maak de fles voor hem open, doe het rietje er voor ''m. in, zet het glas op tafel en als 

hij dorst heeft moet: hij zichzelf maar zien te redden, niet drinken. Omdat hij het glas 

niet naar zijn mond kan brengen ... hij kan niets vastpakken ... zijn handen, zijn stijf. 

(Meneer laat zijn handen zien en legt uit dat: hij zijn vingers niet meer kan huigen.) 

De directeur: Uw handen zijn stijf omdat U uw spieren, niet meer kunt spannen. 

Mevrouw: Zijn spieren smeken zelfs. Hij heeft geen spieren meer. Nu kun je het niet. 

zien omdat hij zijn kleren aanheeft, maar als ik hem was ... (...) Mijn. man zou. graag de 

deur uit willen, maar ja, op deze ni.an.ier is dat onmogelijk. We hebben een uitnodiging 

ontvangen ... Men heeft ons uitgenodigd voor een. diner op een boot. Wc zouden, er 

graag heen willen, gaan ... maar ja, hoe doe je dat? Omdat hij helemaal, alleen is en er-

graag eens op uit zou willen gaan. (...) Mijn man, hij was altijd bezig, hij speelde jeu de 

boul.es, legde graag een kaartje, nu is hij echt geblokkeerd. Want ja, het zijn zeker 

vrienden, maar niemand komt hem opzoeken. En hij, hij kan niet weg, hij kan. zich 

niet bewegen. 

(Huisbezoek, de heer en mevrouw Georges, RHI, december 1998} 

De ziekte transformeert tegelijkertijd het lichaam en de wereld van meneer Georges. 

Naarmate de ziekte zich verder ontwikkelt, beperkt zijn wereld zich meer en meer tot 

zijn lichaam, tot het overleven van zijn lichaam.. Vroeger werkte meneer Georges, hij 

ging kaarten met vrienden, en nu lwordt alles onmogelijk1. Voor dit proces van gelijk» 

tijdige transformatie van het lichaam en van de wereld gebruik ik een woord dat 

afkomstig is uit het medisch vocabulaire, de 'retractie'.^ Dit woord omvat de twee 

Ideeën van verschrompeling en terugtrekking, het in elkaar duiken. Pijn veroorzaakt 

bij een. persoon een terugtrekkende beweging die tegelijkertijd een. "in elkaar duiken" 

van het lichaam en een. terugtrekking uit de wereld is. 

Scarry (1985) heeft in haar onderzoek over folteren deze gelijktijdige terugtrek

king, van de grenzen van de wereld en. in. het lichaam, geanalyseerd door een verband 

1 o te leggen tussen pijn en taal. Ze begint met een tweevoudige constatering: enerzijds is 

het voor het subject moeilijk om uitdrukking te geven aan zijn pijn, anderzijds is er 

een tegenstelling tussen de zekerheid, voor degene die pijn heeft, dat de pijn bestaat 

Krïsis 2004 | 1 en de twijfel, bij degene die luistert, over de pijnervaring van de ander. Pijn, stelt 

Scarry, weerstaat elke poging tot objectivering en benoeming want pijn is een puur 

intentionele toestand, zonder object, of, preciezer gezegd: pijn is een puur passieve 

toestand (want een intentionele toestand is pas intentioneel in de aanwezigheid van 

een beoogd object). Pijn deconstrueert de wereld van het subject en sluit hem op in 

http://ni.an.ier
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zijn lichaam. Ze verbreekt elke mogelijke band tussen een subject en een object door

dat ze. elke toetreding van het subject tot de wereld verbiedt. Pijn is vernietigend want 

ze heeft een 'de-objecriverende? macht, ze vernietigt elk object en creëert een puur 

subject, dat gereduceerd wordt tot de toestand van Voelen , 'aftvachten9, lijden'. 

Deze korte verwijzing naar Scarry's analyse maakt duidelijk waarom, het in zichzelf 

terugtrekken van. het subject een zich terugtrekken, uit de wereld is. Het op zichzelf 

gericht zijn, van het lichaam is een terugtrekken uit de wereld omdat ziekte, door de 

pijn, iemands vermogen aantast om verbanden aan te gaan en verbonden te zijn. Ze 

schaadt de mobiliteit van de persoon, dat wil zeggen zijn vermogen om zich te bewe

gen en om in. beweging te worden gezet. In het gesprek met de RHI komt de kwestie 

van mobiliteit meermalen aan de orde: wanneer mevrouw het heeft over het werk van 

haar man, over zijn zin om naar buiten te gaan, en wanneer ze hem typeert als iemand 

die altijd bezig was. Ziekte maakt onbeweeglijk, ze maakt elke verplaatsing moeilijk 

(zoals ook duidelijk wordt in het citaat hieronder). En deze vernietiging van de 

beweeglijkheid is tweeledig. Niet alleen gaan meneer en mevrouw Georges nog maar 

weinig of helemaal niet meer naar bulten, ook komt de buitenwereld niet meer bij 

hen binnen. Meneer Georges was iemand 'die altijd bezig was?: hij ging kaarten, jeu 

de boulen. Maar nu ligt hij de hele dag op de bank, kijkt televisie en. is alleen. 'Je kunt 

wel vrienden hebben, maar niemand komt hem opzoeken. En hij kan niet weg, hij 

kan zich niet bewegen', vertelt mevrouw Georges. Bovendien veroorzaakt ziekte, van

wege de pijn, niet alleen een verlies van de bewegingsfuncties, maar ook en vooral van 

het vermogen om emotioneel gezien bewogen, te worden. Enerzijds kan een persoon 

zich niet meer bewegen in de wereld, anderzijds beweegt de wereld hem niet meer. 

Om het anders te zeggen: een. persoon brengt de wereld niet meer in beroering en de 

wereld ontroert hem niet meer. Zoals Despret (1999) heeft laten zien, is het ontroerde 

lichaam een lichaam dat door de wereld in beweging is gezet. 

Het begrip reuactie, dat verwant is met dat van. de 'tijdruimtelijke samentrekking' 

waar Leder het over heeft, legt de nadruk op deze transformatie van de mobiliteit. Op 

medisch gebied is een spier die zich samentrekt een spier die zijn bewegingscapaciteit 

aan het verliezen, is. In het geval van meneer Georges brengt deze retractie, deze terug

trekking in het lichaam, en het inkrimpen van de wereld, een verlies van mobiliteit met 

zich mee: de verbanden tussen meneer Georges en andere mensen of niet-menselijke 

wezens worden ontbonden. Deze relaties worden zeldzamer. Het pijnlijke lichaam is tot 

zichzelf gereduceerd, het is een immobiel lichaam, niet in staat om zich te bewegen of 

om bewogen, te worden. Het pijnlijke lichaam dat zich samentrekt, is een stijve materie 11 

geworden. Stijve materie, omdat het niet in staat is zich uit te spreiden en verbanden aan 

te gaan met wezens bulten hem, terwijl dit soort verbanden de persoon juist laten 

bestaan (Latour 2000). Door verbanden aan te gaan met de wereld, verwerft het subject Krisis 2004 | 1 

zijn vermogen, tot handelen. Pijn zet een proces in. beweging van het terugtrekken in het 

lichaam en het samentrekken van de wereld. Zij veroorzaakt zo het verbreken van 

verbanden, en het verlies, voor de persoon, van zijn vermogens. Een persoon is met 

meer in staat om op de wereld in te gaan, om verbanden aan te gaan. Dat wat hij is en dat 
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wat hij kan zijn, hebben een. transformatie ondergaan, Hij is 'on-bekwaam' gemaakt. 

Deze. analyse brengt ook een bepaalde opvatting in. beeld over wat een persoon tot 

een persoon maakt: hij wordt gedefinieerd als een geheel van specifieke verbanden, 

tussen zijn lichaam en de wereld, verbanden die het lichaam en de wereld vormgeven. 

In het geval van neu.romusculai.re ziekten is het verlies van het vermogen verbanden 

te leggen bijzonder duidelijk vanwege de specificiteit van deze ziekte. Deze is boven

dien progressief. In het geval van mensen die door een verkeersongeval gehandicapt 

zijn geraakt, doet dit verlies zich. onverwachts voor, en is meer of minder ernstig 

afhankelijk van hoe zwaar het ongeluk was. Het ongeluk brengt met zich mee dat de 

verbanden die de persoon, maken tot wie hij is, en. die zijn vermogens definiëren, 

geheel of gedeeltelijk verbroken worden. 

Hoe de ^ijn gemeenschappelijk gemaakt wordt 

Ziekte beïnvloedt, door middel van pijn, de relaties die de zieke persoon definiëren. 

Maar de ziekte treft ook het geheel van. mensen die verbonden zijn met de zieke, 

onder meer in de zin dat het zieke lichaam een. 'het' wordt dat het centrum, van hun 

zorg gaat vormen. A. Strauss (1992) benadrukt dat in de strijd tegen de ziekte een 'col

lectief gevormd wordt. Dit collectief bestaat uit verschillende actoren wiens hande

lingen nog moeten uitkristalliseren. Daarmee hangt het aan elkaar van voortdurende 

onderhandelingen. M. Gallon en. V. Rabeharisoa (te verschijnen) hebben aangetoond 

dat het lichaam van de zieke de rol van politieke schakel speelt in het collectief. Het 

lichaam - dat wat het is en zal. zijn, dat waartoe het in staat is en niet meer in staat is -

vormt het centrum van het debat over de uitbreiding van het collectief de samenstel

ling en. de aard van, de relaties die de leden verbinden. Lichaam en zorggemeenschap 

bepalen elkaar. Aan de hand van deze twee studies wil ik duidelijk maken dat pijn een 

collectieve dimensie heeft. 

Volgens Scarry (1985) is pijn individueel en. kan ze niet worden gedeeld. Pijn. 

brengt zelfs een scheiding teweeg tussen het Ik dat voelt en dat zeker is van zijn pijn, 

en de anderen die luisteren, en die hun twijfels hebben over zijn pijn. Pijn Is subjectief 

in de eigenlijke zin van het woord, dat wil zeggen ze Is eigen aan en specifiek voor het 

subject. Maar in het voorbeeld van meneer en mevrouw Georges is pijn, hoe subjectief 

ook, een gemeenschappelijke ervaring geworden. Mevrouw Georges verwoordt meer

dere malen dat ze ongerust is en lijdt onder de ziekte van haar echtgenoot. 

Meneer: (...) omdat m'n vrouw voor me zorgt, maar het is doodvermoeiend om voor mij 

te zorgen. Je gaat eraan kapot. 

Krisïs 20-04 I 1 Mevrouw: Ja, ik zorg voor hem, maar bijvoorbeeld als ik slaap, dan slaap Ik slecht ... 

omdat ik ongerust ben. Ik luister naar zijn ademhaling, Ik ben bang. Bij het minste 

geluid word Ik wakker. Ik weet dat er niets anders op zit, maar het Is moeilijk om alles 

op je te nemen.. 

(Huisbezoek, de heer en mevrouw Georges, RHI, december 1998) 

http://neu.romusculai.re
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De pijn van meneer is niet dezelfde als die van mevrouw; zij hebben elk hun eigen 
pijn. Meneer lijdt lichamelijk omdat zijn spieren verstijven en verschrompelen, 
omdat hij buiten adem is. Mevrouw lijdt lichamelijk omdat ze moe is van het zorgen 
voor haar echtgenoot, omdat ze slecht slaapt en ongerust is. Voor meneer komt de pijn 
voort uit z'n ziekte. Voor mevrouw komt ze voort uit de relatie die de ziekte tussen 
haar en haar man heeft gecreëerd. Deze relatie is er een van sterke en wederzijdse 
afhankelijkheid; via deze relatie wordt de pijn gemeenschappelijk, wordt ze door hen 
gedeeld, ook al bestaat ze voor ieder op een eigen manier. Via deze afhankelijkheids
relatie en de gedeelde pijn schept de ziekte een collectief lichaam: 'zonder mij kan hij 
niets doen', zegt mevrouw Georges tegen ons. Het lichaam van de één is een voorzie
ning voor dat van de ander. 

De terugtrekkende beweging, bemiddeld door de afhankelijkheidsrelatie, treft 
bovendien twee personen. Door de ziekte komt het lichaam van meneer in het 
middelpunt van de aandacht te staan, terwijl dit lichaam op zijn beurt een bron van 
pijn is voor mevrouw. Dit betrokken, en teruggeworpen, zijn op het lichaam van 
meneer betekent voor mevrouw dat ook haar wereld kleiner wordt en zij haar mobi
liteit deels verliest. De mogelijkheden om zich te verplaatsen en verbanden aan te 
gaan zijn voor haar net zozeer afgenomen als voor hem, maar wel op een andere 
manier. Terwijl meneer niet meer kan gaan vissen of kaarten, wordt het mevrouw 
steeds meer onmogelijk gemaakt te lezen, naar muziek te luisteren of van haar vrije 
tijd te genieten. 'Als mevrouw uit is, kan meneer niets doen; als mevrouw daarentegen 
thuiszit, kan zij niets doen.' Bovendien is mevrouw, zelfs als ze niet thuis is, ongerust 
over haar man en blijft ze gericht op zijn zieke lichaam. Het wordt voor haar steeds 
moelijker om haar levenssfeer tot de grotere wereld uit te breiden. 

Aandacht voor het pijnlijke lichaam 

Pijn roept een collectieve beweging van terugtrekking op. Maar pijn speelt ook een sig
nalerende rol: ze geeft aan dat er iets niet goed gaat. Ze is het signaal dat het vermogen 
om verbindingen aan te maken verloren gaat. Volgens Leder (1990) is pijn een affectief 
en teleologisch signaal, omdat ze de aandacht van een persoon focust en tegelijkertijd 
diens wil een doel oplegt: bevrijd worden van de pijn. Pijn doet willen, vormt een 
intentionaliteit. Deze oriëntatie omvat twee momenten: een hermeneutisch moment 
(zoeken naar de betekenis van pijn) en een pragmatisch moment (actie ondernemen 
om de pijn te onderdrukken). Op dit tweede moment zal ik me nu richten. 13 

Voor personen die lijden aan een neuromusculaire ziekte en voor hen die gehan
dicapt zijn geraakt door een verkeersongeval bestaat er geen curatieve behandeling, 
alleen een palliatieve. De ziekte kan niet genezen worden, maar de symptomen en de KHsis 2004 | 1 
gevolgen ervan kunnen wel bestreden worden door fysiotherapie, orthopedie, ergo
therapie, technische hulpmiddelen, et cetera, dat wil zeggen door een geheel van reva
liderende praktijken. Op het eerste gezicht lijken deze praktijken een focus op het 
lichaam met zich mee te brengen die reducerend werkt, omdat het lichaam hier 



hoofdzakelijk gekarakteriseerd wordt In termen, van zijn functies en di.sftin.ctles. Het 

lichaam verschijnt hier als het object van. metingen, evaluaties en manipulaties. In de 

literatuur (Barnes, 1999; Ebersold, 1997; Stiker, 1999) wordt revalidatie geïnterpreteerd 

in termen van normalisatie. Doel van revalidatie Is dan om iemand te laten terugke

ren tot een. zo normaal mogelijke situatie - dat wil zeggen, de situatie van een. valide 

persoon - en/of om die normale situatie te behouden. Om dit te bewerkstelligen, 

wordt tijdens de revalidatie geprobeerd om iemands 'normale'' functionele vermogens 

te herstellen. 

Deze beschrijving lijkt de professionele revalidatiepraktijk inderdaad te weerspie

gelen. Zo waren in het revalideringscentrum waar ik mijn. etnografische observaties 

heb verricht, patiënten en medewerkers de hele dag bezig met lichamelijke activitei

ten. Deze activiteiten leken inderdaad tot doel te hebben de lichamelijke vermogens 

van patiënten, te verbeteren en hun. lichamen weer functioneel te maken, opdat ze in 

staat zouden zijn tot 'een zo normaal mogelijk dagelijks leven', Fysiotherapie en the-

rcapeutisch baden maken de spieren weer soepel en sterk en zorgen ervoor dat pati

ënten weer leren lopen of tillen, zonder hun rug te forceren. In ergotherapeutische ses

sies wordt vervolgens geëvalueerd, welke moeilijkheden de patiënt in het dagelijks 

leven, tegenkomt en. wordt naar oplossingen gezocht, in de vorm van. technische hulp

middelen, of door de persoon in kwestie specifieke handelingen aan te leren. Aan deze 

sessies kunnen nogweeranderesessi.es worden toegevoegd: prothesetrainingen, logo-

pediclessen, sportlessen, et cetera. De patiënt blijft zijn revalidatiearts regelmatig 

zien, om de balans op te maken. en. om doelstellingen, en activiteiten vast te stellen. 

Dat het lichaam, in deze praktijken alomtegenwoordig is, komt doordat de pijn 

het alomtegenwoordig maakt. Dat deskundigen en patiënten zo gericht zijn op het 

lichaam, komt misschien doordat de pijn hen. deze gerichtheid oplegt - ongeacht: hun 

wil of omdat de pijn hun wil vormgeeft. De gerichtheid op het lichaam, de lichaams

oefeningen, het gespierd maken van. het lichaam, het zijn antwoorden op het appèl 

van. de pijn. Want het lichaam waarop deskundigen en. patiënten zo gefocust: zijn, is 

een pijnlijk, lichaam. Zoals ik hierboven, al aangaf, is dit pijnlijk lichaam, het product 

van twee breuken: een interne breuk tussen een 'subject-lichaam/ en een 'object

lichaam/ en een. externe breuk, tussen het ik en de wereld. Revalidatie kan. worden 

gezien als een middel om de banden, tussen, de patiënt, de wereld en de anderen te her

stellen. Dit herstel kan plaatsvinden, wanneer deze interne en. externe breuken in acht 

worden genomen.. Het wordt bewerkstelligt door het lichaam te bewerken: het karwei 

14 is om het lichaam opnieuw toe te eigenen. 

Gedurende het revalidarieproces concentreert een persoon zich op zijn lichaam, 

om. het zich weer eigen te maken en om het te laten verdwijnen. Pijn doet het lichaam 

Krisis 2004 | t verschijnen als een. vreemd 'dat', als iets wat een obstakel, vormt voor elke handeling. 

Maar door middel van oefeningen, kan een persoon opnieuw een bepaald gebaar leren, 

maken, door te proberen dit gebaar te voelen; het lichaam kan langzaamaan weer het 

zijne worden, een lichaam dat hij niet voelt, dat verdwijnt, zich terugtrekt.7 Een 

lichaam kan weer een lichaam worden dat het handelen verdragen kan en onder-
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steunt . Revalidatie Is niet alleen functioneel. Ze is ook gericht op het l e r e n voelen van 

j e lichaam'. Deze bewerking van de zintuiglijke ervaring k o m t tot s tand door reken

schap te geven van de objectivering van he t l ichaam door de pijn. In de oefeningen -

gaat het e rom het gevoel, van pijn, en verbrokenheid, o m te zet ten in een ander gevoel, > 

dat van b inding. o 

I 
Tijdens de eerste dag van. mijn verblijf In het revalidatiecentrum ben ik aanwezig bij -Q 

het spreekuur van de revalidatiearts dokter Ramon. Een jonge vrouw die parapiegisch 3* 

is geworden ten gevolge van een verkeersongeval, is nu aan de beurt. Ze heeft haar man. 3 

en kinderen meegenomen. w 

Ze wordt thuis verzorgd, maar voor een consult komt ze altijd naar het revalidatiecen- 9 : 

trum. De fysiotherapeut die haar begeleidt is ook aanwezig bij het consult. Sinds kort «Q 

zijn ze begonnen niet oefeningen om te leren, lopen. Om te kunnen lopen, moet 

mevrouw beugels om haar knieën, en enkels dragen, die haar tot aan. haar bekken, 

ondersteunen. Vervolgens gaat ze tussen twee evenwijdige balken staan, waarop ze met 

haar handen kan leunen. De dokter vraagt haar om te laten zien hoe ze loopt; zo zal hij 

haar ontwikkeling kunnen beoordelen. Mevrouw gaat tussen de evenwijdige balken 

staan; ze moet zich concentreren om rechtop te blijven staan. Daarna gaat ze op haar 

armen leunen en doet een eerste stap: ze verplaatst langzaam haar benen naar voren, 

zet ze voor zich neer en verplaatst vervolgens haar armen over de latten. Mevrouw kan 

haar benen niet meer gebruiken, ze kan. geen voet meer voor de andere zetten. 'Lopen' 

komt neer op een schommelende beweging van het hele lichaam, terwijl ze op haar 

armen steunt. Mevrouw overdenkt elke beweging en concentreert zich op wat ze moet 

doen. De fysiotherapeut legt me uit dat de moeilijkheid is dat ze geen enkel gevoel 

meer heeft onder haar bekken, ze voelt haar benen dus niet meer, ze ervaart ze als dood 

gewicht. Om haar evenwicht te bewaren en te kunnen bewegen, moet ze het gevoel 

vervangen door nadenken. Het lopen is een beweging in vier etappes die het hele 

lichaam opeist; wie loopt, plaatst een been naar voren, daarna een arm, dan het andere 

been, gevolgd door de andere arm. De oefening is niet echt bedoeld om weer te leren 

lopen, want het is niet erg waarschijnlijk dat mevrouw ooit van deze manier van ver

plaatsen gebruik zal maken. - zij zal altijd veel vermoeiender blijven dan de rolstoel 

Deze methode zou alleen van pas kunnen komen voor sommige korte verplaatsingen. 

Desalniettemin stelt deze oefening mevrouw in. staat om heel. haar lichaam te gebrui

ken, om zich bewust te worden van haar hele lichaam in beweging - ook al wordt deze 

bewustwording bemiddeld door het denken - om weer vertrouwen te hebben en. te 15 

zien dat sommige dingen mogelijk zijn. Als het consult is afgelopen, zegt mevrouw 

tegen mij: 'Ik weet best dat ik nooit meer zal lopen en dat een rolstoel praktischer is? 

maar door deze oefening leer ik om opnieuw mijn benen, te voelen; ik kan nieuwe Krlsis 2004 f 1 

gevoelens ervaren/ (Consult, 23/06/99). 

O p he t eerste gezicht lijkt d i t opn ieuw leren, lopen, door een. parapiegisch persoon een 

typisch normaliseringsproces (geïnterpreteerd als een poging o m te voldoen aan de 



norm van de valide persoon). Maar dat is niet wat dit voorbeeld aantoont. Weer leren 

lopen, heeft hier niet als doel om een lichaam te normaliseren door een functionaliteit 

in ere te herstellen, die als 'normaal' beschouwd wordt. De fysiotherapeut is zelf voor

zichtig wanneer hij het over lopen' heeft. De bedoeling van het leren lopen is om, 

mevrouw te leren haar lichaam en haar benen op een andere manier te voelen. Omdat 

ze hen. niet meer direct kan voelen, moet ze ze verstandelijk Ieren voelen. Via dit 

gevoel kan een. lichaam, tevoorschijn komen dat niet meer "het paraplegisch lichaam' 

is dat ze niet als het hare ervaart, Tijdens het ongeluk heeft mevrouw "haar benen ver

loren', ze zijn een dood gewicht geworden Tijdens de oefening leert mevrouw om 

haar benen te voelen, ze leert dat ze opnieuw, maar wel op een andere manier, haar 

lichaam kunnen zijn. Revalidatie is zo een bewerken van de functionaliteiten, en. ver

mogens van het lichaam om andere gevoelens en vermogens tevoorschijn te laten, 

komen, zodat een ander lichaam kan verschijnen dat opnieuw 'het mijne' is. 

Revalidatie is een bewerken van de relatie tussen het 'object-lichaam' en het 'subject-

lichaam', om deze relatie te transformeren, en zo het lichaam, minder pijnlijk en zwaar 

te maken.8 Via deze oefening wordt het gevoel van een verbroken verbond met het 

lichaam, getransformeerd, in een gevoel, van binding. 

Door het bewerken, van de gevoelens van de persoon, van de manier waarop ze haar 

lichaam waarneemt, proberen de deskundigen eveneens om. haar wereld te verande

ren. Een. revalidatiearts legde me uit dat hij het soort oefening dat ik hierboven 

beschreef niet alleen deed omdat hij koste wat het kost de mensen weer 'rechtop wil 

zetten', maar omdat mensen er zelf om vragen, en omdat alleen, deze confrontatie met 

hun eigen lichaam hen. deed begrijpen dat er nog andere mogelijkheden waren dan 

alleen, het lopen. De overstap van. het lopen, naar een andere manier van verplaatsen, is 

niet gemakkelijk en vereist een. groot karwei van aanpassen. Dit is de klus die revali-

datiedeskundigen proberen te klaren door het lichaam van de persoon in kwestie te 

bewerken. De oefening is niet bedoeld om het lichaam te normaliseren, dat wil zeg

gen om te zorgen dat het voldoet aan de norm van het valide lichaam, maar juist om 

een verschil, te laten, ons taan en een nieuwe handelingsnorm..9 Het doel is om voor de 

persoon het vermogen om verbanden aan. te gaan. te hersteilen, en zo nieuwe moge

lijkheden te scheppen, zodat zijn levenssfeer zich uit kan breiden. 

Dit gelijktijdige werken aan. het lichaam en. aan de wereld, van de persoon wordt 

bijzonder goed zichtbaar wanneer iemand geconfronteerd wordt met een. prothese,10 

bijvoorbeeld tijdens het uitproberen van een rolstoel Als iemand voor de eerste keer 

16 in een rolstoel zit dan. voelt hij zich daar slecht in, hij kan. hem niet bedienen, de stoel is te 

veel, hij is 'hem' niet, hij is op een bepaalde manier 'pijnlijk'.11 Maar langzaamaan 

wordt de stoel dat. wat het lichaam doet, in de loop van een lang aanpassingsproces dat 

Krisis 2004 j t begint met het uitproberen, van de rolstoel11 Dit uitproberen neemt de vorm aan van 

een collectieve onderhandeling tussen de aanwezige actoren: de persoon in kwestie, de 

deskundigen, familie en vrienden, en, de stoel 

Stéphane, dertig jaar oud, is tetraplegisch ten gevolge van een auto-ongeval Nu 

gebruikt hij nog een elektrische rolstoel, die het ziekenhuis hem geleend heeft, maar 
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hij moet zijn eigen stoel aanschaffen. Met het oog op deze aanschaf gaat hij in een test-

centru.ni stoelen uitproberen.. Aanwezig zijn de verkoper, de manager van het testcen-

tru.ni, een ergotherapeut, een fysiotherapeut, een technicus en zijn vriendin. Stéphane 

is bijna helemaal verlamd, hij kan alleen zijn rechterarm en. -hand nog bewegen, en > 

dat alleen met moeite. Bovendien heeft hij veel pijn. Verschillende beperkingen bege- o 

leiden zo de keuze van een. stoel: hij moet gemakkelijk te bedienen zijn, comfortabel s 

zitten en niet te onhandelbaar zijn. Stéphane is net in een comfortabele elektrische -^ 

stoel, gezet: *5" 
fD 
3 

De manager en de verkoper doen een poging de armleuningen op de juiste hoogte te & 

zetten; de verkoper doet de rechter armleuning omhoog, terwijl de manager Stéphanes 9: 

arm vasthoudt. -£j 

Manager (tegen Stéphane): Zijn ze zo hoog genoeg? 

Stéphane: Ik weet niet... ja ... misschien ... ik weet niet. Bénédicte (de ergotherapeut), 

wat denk jij? Wil jij even kijken? 

De ergotherapeut (gaat tegenover hem staan, hurkt en bekijkt de positie van de arm

leuningen ten opzichte van de hoogte van zijn armen): Ja ... mmm ... doe eens alsof je 

hem bestuurt? (Grijnzend doet Stéphane alsof hij de stoel bedient) Ja ... iets hoger zou 

niet slechter zijn ... het is moeilijk te zien omdat de andere leuning niet op de juiste 

hoogte staat. 

Verkoper (staat achter de rolstoel en bekijkt de armsteun): Hij staat nu bijna horizontaal 

Ergotherapeut: Hij staat een beetje naar voren, nietwaar? 

Verkoper: Ja, een beetje naar voren, (de verkoper zet de leuning een beetje hoger). 

Ergotherapeut: Ok ... we laten het zo, dan kijken we straks opnieuw. 

(Rolstoeltestcentrum, Stéphane, mei 1999] 

Tijdens de test wisselen, de actoren hun indrukken, en waarnemingen uit over de vraag 

'welk lichaam hier verschijnt'. De ergotherapeut, de verkoper en de manager draaien 

om Stéphane in zijn stoel, ze kijken naar hem, ze raken. hem. meerdere malen aan om 

te voelen hoe hij in de stoel zit. De ergotherapeut vergelijkt de eigenschappen van de 

stoel, en Stéphanes houding met die van de stoei die hij tot dan toe gebruikt heeft. 

Stéphane geeft aan welke houdingen hem het minst pijn doen. De personen, wisselen 

hun bevindingen uit: om te proberen te bepalen, of Stéphane zich goed voelt in zijn 

stoel Door middel van. deze uitwisseling van. waarnemingen testen de actoren welk 

lichaam hier naar voren komt. Door het: 'waargenomen lichaam' (het 'object-lichaam') 1 y 

te bewerken, proberen ze een 'subject-lichaam' te doen. verschijnen. De uitwisseling 

van gewaarwordingen maakt het mogelijk om beetje bij beetje de manier waarop 

Stéphane in. zijn stoel, zit te transformeren: de manager en de verkoper veranderen, de KHSÏS 2004 

instellingen van. de stoel, en vervolgens Stéphanes houding. Het gezamenlijk werken. 

aan het lichaam, is een aanpassingsproces: de fauteuil moet zich aanpassen, aan 

Stéphane en. omgekeerd moet Stéphane zich aan cle stoel aanpassen, hij moet hem 

voelen. Dit aanpassingsproces is zowel materieel als emotioneel, van aard. Langzaam 
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komt een gemeenschappelijke materialiteit 'Stéphane-in-zijn-stoer tevoorschijn, 

tegelijk met allerlei gevoelens. Stephane leert zijn stoel te voelen en om. via deze stoel 

te voelen. Via de stoel ondergaan zijn waarnemeningcn en zijn mobiliteit een trans

formatie. 

Stéphanes vriendin: Het is goed dat de stoel omhoog kan, voor degene die hem wast en 

hem verzorgt, is dat goed, 

Verkoper: Ja, en het voordeel voor hem is dat hij meer kan zien. 

Stéphanes vriendin: Ja ... natuurlijk. 

Verkoper: Zijn. gezichtsveld wordt groter. 

Stéphanes vriendin:... o ja! Hij moet zich altijd strekken om door het raam te kijken, 

maar nu kan hij zichzelf op de hoogte van het raam zetten. 

(Rolstoeltestcentrum, Stephane, mei. 1999) 

Deze aanpassingen brengen niet alleen een transformatie van Stéphanes lichaam met 

zich mee, maar ook een transformatie van de wereld. Door te werken aan de band die 

hij met de stoel heeft, zorgen de actoren ervoor dat Stéphanes lichaam ais een Ver

dwijnend lichaam' kan verschijnen: ze werken aan de relatie tussen hem en. de wereld. 

In de confrontatie tussen Stephane en zijn stoel proberen de actoren de beperkingen 

te veranderen die wegen op de wereld van Stephane. Door dit aanpassingsproces is de 

stoel niet langer een ding dat in de weg zit, dat pijn doet, maar wordt iets wat het 

lichaam van. Stephane ondersteunt en vormgeeft, iets wat hem. in staat stelt om op de 

wereld in te gaan en er open voor te staan. 

Natuurlijk is dit aanpassingswcrk een echt karwei, het is moeilijk, vermoeiend en. 

de uitkomst ervan is nooit zeker, nooit definitief. Bovendien is het proces altijd ambi

valent: de herdefinitie van de verbanden tussen Stephane, zijn stoel en zijn omgeving, 

levert Stephane zowel nieuwe vermogens als onvermogens op. Door deze stoel te kie

zen, zal Stephane uit het raam kunnen kijken, dankzij de verstelbare zitting. Maar het 

is niet zeker of hij zijn stoel overal mee naartoe zal kunnen nemen: door de hefvljzel 

is de stoel extra groot en om hem te vervoeren is een aangepast voertuig nodig, zoals 

een bestelwagen of een busje, die duur zijn en niet altijd handig. Toch biedt het geda

ne werk nieuwe mogelijkheiden en maakt het een transformatie mogelijk. 

Door de relaties en de verwijdering tussen het 'subject-lichaam'' en het 'object-

lichaam' te bewerken, doet zich een transformatie van de persoon, zijn lichaam en zijn 

18 wereld voor. In revalidariepraktijken betrekt het werk van de actoren zich op de ver

banden die een persoon definiëren. Het doel van deze praktijken is om de uitbreiding 

van de levenssfeer van een persoon mogelijk te maken. Hij hervindt zijn. vermogen om 

Krisis 2004 j 1 verbanden aan te gaan. Hij ondergaat een transformatie, zijn lichaam en zijn wereld, 

en dit levert hem zowel vermogens als onvermogens op. 

'Na zes maanden van twijfelen over het drukken op de knoppen en het bedienen van 

de hendel, ontdekte Ruth dat bewegen niet beangstigend was maar juist vermakelijk. 
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(..J Ik had niet verwacht dat het passieve kind dat ik kende tweeëntwintig maanden 

later een ervaren bestuurster zou zijn. geworden. Ruth had een metamorfose onder

gaan. De snelheid van de bewegingen, de spelletjes waaraan ze zich over kon geven, 

alles verschafte haar plezier. Van de passieve toeschouwstcr die ze vroeger was, werd ze > 

iemand die volledig opging in het handelen. Naarmate ze haar apparaat beter onder n 

controle had, leerde ze haar omgeving ook beter beheersen.. Omdat steeds nicer dingen i 

binnen haar bereik kwamen, werden, woorden als 'nee', 'niet aankomen', onderdeel van 

mijn vocabulaire. (...) Ooi ons heen hoorden we niet meer de troostende woorden 'wat 

jammer toch', maar de uitroep 'wat is ze toch. handig!'. Deze opmerkingen hadden, ook =5 

als effect dat Ruth zich meer bewust werd van wat ze kon. Natuurlijk kan ze veel din- w 

gen. niet, maar het is fascinerend oni te zien hoe ze dingen met haar rolstoel uitpro

beert, hoe ze uitvindt hoe ze in haar stoel, kan springen, dansen, voetballen, Van. bui- -Q 

tenaf gezien lijkt dit surrogaat inadequaat en vreemd, maar het belangrijkste voor haar 

is dat ze met de anderen mee kan. doen' (Everard, 1986). 

Conclusie 

In dit artikel heb ik de ervaring van. pijn geanalyseerd door het geval te onderzoeken 

van mensen die gehandicapt zijn geraakt ten gevolge van een. neuromusculaire ziekte 

of een verkeersongeval Ik heb beschreven, hoe pijn een. terugtrekkende beweging met 

zich meebrengt, dat wil zeggen dat de getroffen persoon zich terugtrekt in zijn 

lichaam en tegelijkertijd zijn wereld kleiner ziet worden. Door de pijn verliest de per

soon het vermogen om verbanden aan, te gaan, want hij concentreert zich op zijn 

lichaam dat hem pijn, doet. Maar pijn heeft ook een signalerende rol In revalidatie-

praktijken wordt uitgegaan van de breuk die in het belichaamde bewustzijn, bestaat 

tussen, het subject-lichaam en het object-lichaam. Ze bewerken deze afstand door 

middel van oefeningen waarin iemand leert zijn lichaam, weer te voelen. Door middel 

van dit aanpassingswerk ondergaat het lichaam van de persoon, en ook zijn wereld, 

een transformatie. Hij hervindt zijn vermogen om. verbindingen, aan te gaan, zijn 

mobiliteit: het is een. beweging van extensie. 

Deze beschrijving van de beweging van. retxactie en extensie wijst in de richting 

van een conceptie van de persoon waarin de relaties tussen lichaam, en wereld voorop

staan. De persoon, zijn vermogens en kwaliteiten, worden gedefinieerd middels deze 

relaties. Het individu is niet een gesloten, en afgescheiden entiteit, maar een open 

entiteit die in verbinding staat. Ziekte en revalidatie do-en zich nu. voor als momenten 19 

waarop 'wat een persoon is' zowel wordt geproblematiseerd als gedefinieerd. 

De verbanden, die een persoon maken tot wie ze is worden er zowel op de proef 

gesteld als gedefinieerd: de kwestie 'wie is deze persoon1 wordt zowel geopend als Knsis 2004 

afgesloten. Het aanpassingsproces is een bewerking van de relaties die de persoon 

vormgeven. Via dit werk verwerft hij zowel, vermogens als onvermogens. Het begrip 

habilitatie verwijst naar het proces waarin een persoon handelingsvermogens en. 

-onvermogens verwerft door middel van een geleidelijke transformatie van. de relaties 



die maken, wie hij is. Deze theoretische analyse heeft als praktische inzet ertoe te 

komen de vraag te stellen van. 'de e rkenning van de persoon': 'hoe maken de actoren 

in h u n praktijken de persoon tot wie hij is'? 

2 0 
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Moten 

1 Neuromusculaire ziekten zijn voor het 

merendeel genetisch bepaalde degenen-

rieziekten die zich kenmerken door ver

lies van functiccapaciteit en, al naar 

gelang het geval, door aantasting van 

vitale functies. Ze komen op alle leef

tijden voor en zijn In meer of mindere 

mate invaliderend. 

2 In het Frans: Services Régionaux d'Aide 

et d'Informarion (SRAI). Deze diensten 

zijn geen zorginstanties, maar bieden 

gezinnen die met deze ziekte te maken 

hebben informatie en begeleiding aan. 

3 Het betreft hier recente studies. 

Hiervóór hielden onderzoekers op het 

gebied van de medische sociologie zich 

bezig met de sociale en culturele dimen

sies van pijn. Ze toonden aan dat de cul

turele en sociale positie van invloed is op 

de manier waarop patiënten pijn ervaren, 

uitdrukken en erop reageren (Herzlich 

1970). Het werk van Kleinman (1988) over 

ziektegeschiedenissen geeft inzicht in de 

verschillende aspecten van pijn (sociale, 

culturele, beleefde). Het onderzoek van 

Charmaz (1983) en Bury (1982) gaat over 

bepaalde aspecten van pljnervaring in het 

geval van chronisch zieken. Voor een 

algeheel overzicht van de pijnkwesrie in. 

de menswetenschappen, zie Bendelow en. 

Williams {1995) en hoofdstuk 8 in 

Williams en Bendelow (1998). 

4 Zie voor een analyse van de Vhénomcno-

logk de la perception: Slatman 2001; 

pp. 89-9^ zijn gewijd aan het begrip 

lichamelijke Intentionaliteit'. 

5 The self that takes note of the body 

remains a moment of the organism, an 

embodied self. As I look down on a para

lyzed limb I may be struck by the alien 

nature of embodiment. But 1 still use 

my eyes in looking down, my nervous 

system, in thought, my other limbs in 

compensation for the paralyzed one. 

Gazing upon the body-object is a body-

subject, though the physicality of the 

latter may remain tacit' (Leder 1990, 88). 

6 Binnen de geneeskunde verwijst dit 

woord naar de pathologische verkorting 

van een orgaan of weefsel 

7 Tenminste momenteel, omdat voor 

gehandicapten de momenten van afwe

zigheid worden afgewisseld met die van 

verstoorde aanwezigheid. 

8 Een. dergelijk argument is ook te vinden 

bij M. Gallon en V. Rabeharisoa (te ver

schijnen). 

9 Mijn argument hier dat een focalisarie 

op het lichaam leidt tot de manifestatie 

en de constructie van. een ander lichaam, 

van een lichaam dat op een andere 

manier in de wereld staat, kan worden 

vergeleken met ciat van. C Cussins {1996) 

over de objectivering van het individu in 

bepaalde medische relaties. lo. haar arti

kel analyseert Cussins aan de hand van 

voorbeelden uit de reprodiictietech.nol.o-

gie de relatie nissen objectivering en. 

subjectiviteit (of liever gezegd subjecti-

vering). Ze toont aan dat de twee niet 

altijd, maar alleen in bepaalde gevallen 

oppositioneel zijn, en dat subjectiviteit 

zich kan manifesteren, via objectivering. 

http://reprodiictietech.nol.o


Ze onderstreept de betrokkenheid van 

de patiënte in haar eigen objectivering. 

10 Te lezen hier als elk willekeurig apparaat 

dat wordt toegevoegd aan. het lichaam. 

11 Het aanbrengen van een prothese roept 

gevoelens van onbehagen en een verwij

dering tussen het subjectief lichaam en 

het objectief lichaam op. 

12 Ik analyseer dit proces in detail in, 

Winance (2003) en in het eerste deel van 

Winance (2001). In dit artikel geef ik een 

samenvatting van. dit aanpassingsproecs. 
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