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theOretisch artikel

De existentiële dimensie van de psychiatrie: 
een enactivistische benadering
sanneke de haan 

samenVatting

De existentiële dimensie verwijst naar het gegeven dat mensen zich verhouden tot zichzelf en hun 

situatie. Deze verhouding speelt een belangrijke rol in de psychiatrie: zowel in het ontstaan en verloop 

van psychiatrische stoornissen, als wat betreft de behandeling. Huidige modellen voor de psychiatrie 

geven onvoldoende rekenschap van deze dimensie. Enactivisme biedt een algemeen denkkader dat 

uitgaat van de samenhang tussen biologie en betekenis, tussen lichaam en geest, en tussen persoon 

en omgeving. Een enactivistische benadering kan recht doen aan de existentiële dimensie en maakt 

bovendien de samenhang inzichtelijk tussen de existentiële, de sociaal-culturele, biologische en expe-

riëntiële dimensies van de psychiatrie. De verschillende dimensies kunnen we zien als verschillende 

uitsnedes uit het gehele systeem van een persoon in interactie met haar (sociale) omgeving. Zonder 

de verschillen uit het oog te verliezen, benadrukt een enactivistische benadering de samenhang tus-

sen de dimensies, en biedt daarmee grip op de complexiteit van psychiatrische aandoeningen.

Trefwoorden: psychiatrie, filosofie, enactivisme, existentiële dimensie, holistische/integratieve modellen.

inleiding

‘Niemand is zonder filosofie. Wie denkt geen filosofie te 
bezitten valt ten offer aan de filosofie schuilend in zijn 
ontkenning.’ J.H. van den Berg1

Psychiatrie is een complex vak. Mensen melden 
zich met allerhande problemen, angsten en zorg-
en waarbij de meest uiteenlopende factoren een rol 
kunnen spelen. Gaat het primair om een conflict 
op het werk? Of om relatieproblemen? Hoe psy-
chiatrisch zijn de problemen precies? Zou er een 
trauma kunnen spelen? Hoe staat het met de erfe-
lijke belasting in de familie? De eerste stap is het 
classificeren van de problemen volgens de DSM, 
om vervolgens een passende behandeling te star-

ten. Wat sluit het beste aan bij deze persoon? Een 
vorm van psychotherapie, medicatie, of een com-
binatie?

Daarnaast zijn er de bevindingen uit hersen-
onderzoek die correlaties tonen tussen bepaalde 
stoornissen en neuronale activiteit, anatomische 
verschillen, neurotransmitters, of de relatieve 
sterkte van neuronale verbindingen. Wat beteke-
nen deze bevindingen voor de praktijk? Wat zegt 
het over hoe we over psychiatrische stoornissen 
denken? Is er nog plaats voor betekenis, en voor 
waarden binnen een biologisch denkkader?

In de praktijk werken veel psychiaters holistisch 
in de zin dat ze rekening houden met de complexi-
teit van de problemen van patiënten en de vele 
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factoren die op hun situatie van invloed zijn. De 
beschikbare theoretische modellen voor de psychi-
atrie sluiten daar echter onvoldoende bij aan. Met 
andere woorden, er is onvoldoende theoretische 
ondersteuning van de holistische praktijk.

Een model voor de psychiatrie zou de samen-
hang moeten laten zien tussen de ervaringen van 
patiënten, biologische processen en sociaal-cultu-
rele invloeden. Bovendien moet recht worden ge-
daan aan de existentiële dimensie: het gegeven dat 
we ons verhouden tot onze situatie, tot wie we zijn 
en wat we doen. We kunnen ons zorgen maken 
over de toekomst, ons schamen voor ons verleden, 
of juist trots op onszelf zijn. Ik zal beargumente-
ren dat deze verhouding een belangrijke rol speelt 
in de psychiatrie, zowel in het ontstaan als in het 
verloop van de stoornis.

Het doel van dit artikel is om te laten zien dat een 
enactivistische benadering van de psychiatrie een 
samenhangend, integratief denkkader oplevert dat 
plaats biedt aan de existentiële dimensie. Daarmee 
vormt een enactivistische benadering een verbete-
ring ten opzichte van het biopsychosociale model. 
‘Enactivisme’ verwijst naar een relatief jonge bena-
dering uit de cognitiewetenschappen waarbij het 
nadrukkelijke doel is om onze mentale vermogens 
te begrijpen in samenhang met onze ervaringen, 
ons lichaam en onze interacties met de wereld. 
Deze manier van denken is bij uitstek relevant om 
beter grip te krijgen op en recht te doen aan de 
complexiteit van psychiatrische aandoeningen.

het belang Van mOdellen en het 
biOPsychOsOciale mOdel

Gezien de complexiteit van psychiatrische stoornis-
sen is het belangrijk om het overzicht te behouden, 
om je te kunnen oriënteren te midden van alle fac-
toren. Een model geeft houvast. Een model moet 
helpen (a) om uit te vinden wat het probleem is 
(en of dit een psychiatrisch probleem is), (b) welke 
oorzaken dit probleem heeft, en (c) een passende 
behandeling te kiezen.

Een expliciet model heeft een aantal voordelen 
ten opzichte van een meer pragmatische, eclec-
tische benadering. In de eerste plaats helpt een 
model door overzicht te geven over wat je doet 
en waarom je het doet. Dit maakt het vervolgens 
ook makkelijker om afwegingen uit te leggen en 

te rechtvaardigen: aan patiënten en hun naasten, 
maar ook op macroniveau, ten opzichte van zorg-
verzekeraars of in een maatschappelijk debat (denk 
bijvoorbeeld aan de afweging tussen ‘praten’ en 
‘pillen’). In tijden van bezuinigingen is het extra 
belangrijk om duidelijk te kunnen maken wat het 
nut van een bepaalde behandeling is. Bovendien is 
het voor de samenwerking met collega’s praktisch 
om naar een expliciet model te kunnen verwij-
zen. Dat vermindert de kans op spraakverwarring, 
vooral ook bij overleg met collega’s uit andere dis-
ciplines. Ten slotte kan een expliciet model helpen 
om de bevindingen van psychatrisch onderzoek in 
perspectief te plaatsen van de psychiatrische prak-
tijk en de patiënt als persoon.

Engel (1977) introduceerde het biopsychosociale 
(BPS) model met de uitdrukkelijke wens om een 
integratieve benadering van ziekten (‘somatisch’ 
dan wel ‘psychisch’) te bevorderen. Hoewel het 
BPS-model een belangrijke stap is in de richting 
van een meer integratieve benadering, behoeft het 
een belangrijke aanvulling. Het BPS-model concep-
tualiseert namelijk een belangrijke dimensie niet: 
de existentiële dimensie. De existentiële dimensie 
refereert aan het gegeven dat we ons tot onze si-
tuatie en onszelf verhouden. Deze verhouding is 
bij uitstek van belang in de psychiatrie. Engel re-
fereert wel degelijk aan zulke processen. Hij wijst 
er bijvoorbeeld op dat mensen hun problemen ver-
schillend beleven en dat die beleving het verschil 
uitmaakt tussen het gevoel al dan niet ziek te zijn 
en al dan niet medische hulp in te schakelen. Engel 
erkent dus het belang van de verhouding die men-
sen aannemen ten opzichte van hun ervaringen, 
maar voor hem valt dit allemaal onder de noemer 
van psychologische processen. Door deze dimensie 
niet expliciet te conceptualiseren kan de specifieke 
rol die de existentiële verhouding speelt buiten 
beeld blijven.

de existentiële dimensie in de Psychiatrie

De existentiële dimensie
Binnen de geschiedenis van de filosofie is steeds 
een speciale plaats ingeruimd voor de reflectieve 
vermogens van de mens. We hebben niet alleen 
ervaringen, we zijn ons bovendien bewust van het 
feit dat we ervaringen hebben en we verhouden ons 
tot die ervaringen. We interacteren niet alleen met 
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de wereld en met andere mensen, we verhouden 
ons tot die interacties. En we verhouden ons tot 
onszelf. Binnen de fenomenologie en antropologi-
sche filosofie vormt deze verhouding een belangrijk 
thema. Heidegger (1927/1999) refereert hieraan 
in zijn karakterisering van de menselijke bestaans-
wijze als een ‘zijn dat het in z’n zijn om dit zijn zelf 
gaat’ (p.67) en dat zich in z’n zijn tot dit zijn ver-
houdt (p.80). Plessner (1981) spreekt van de ‘excen-
trische positie’ van de mens: in tegenstelling tot 
planten en dieren vallen mensen niet samen met 
hun ervaring van het hier en nu, maar kunnen ze 
zich reflexief tot hun situatie verhouden. De exis-
tentiële dimensie heeft betrekking op deze moge-
lijkheid van het je verhouden tot een situatie en tot 
jezelf. Net zoals onze interacties met de wereld niet 
neutraal, maar veeleer gemotiveerd zijn (Merleau-
Ponty, 1945/1997), zo is ook onze verhouding tot 
die interacties en tot onszelf doorgaans evaluatief. 
We zijn trots op of schamen ons juist voor onszelf, 
we zijn gelukkig met een bepaalde relatie of we vin-
den juist dat er iets aan schort.

We kunnen niet alleen reflecteren op wat zich 
hier en nu aan ons voordoet, we kunnen ons bo-
vendien verhouden tot het verleden en de toekomst, 
we kunnen reflecteren op ons leven tot nog toe, of 
zelfs op het leven in algemenere zin. De term ‘exis-
tentieel’ wordt vaak gebruikt voor zulke soort gro-
tere kwesties zoals ‘wie ben ik?’ en ‘wat is het goede 
leven?’. Tillich (1952/2000) noemt dit onze ‘ulti-
mate concerns’. Religies en levensbeschouwing- 
en bieden specifieke antwoorden op zulke vragen. 
De mogelijke antwoorden en levensbeschouwelijke 
kaders zijn zeer divers, maar de behoefte aan zin-
geving lijkt een universeel menselijke behoefte te 
zijn (Baumeister, 1991; Frankl, 1963).

De existentiële dimensie zoals ik die notie gebruik, 
heeft een bredere reikwijdte en betreft ook de verhou-
ding tot veel concretere vragen, zoals de beslissing om 
wel of geen psychofarmaca te gebruiken. Sterker nog, 
juist in zulke concrete afwegingen komen de grotere 
existentiële thema’s tot uitdrukking. Wat doet het met 
mij als ik psychofarmaca zou slikken? Als zulke pillen 
mijn gevoelens veranderen, ben ik dan nog wel me-
zelf? De momenten waarop je expliciet nadenkt over 
je identiteit of de zin van het leven zijn doorgaans 
relatief zeldzaam, maar ook in alledaagse beslissingen 
zit vaak een evaluatieve verhouding vervat.

Naast gradaties in reikwijdte kan onze verhouding 
bovendien meer of minder expliciet zijn. De moge-
lijkheid van het je verhouden vooronderstelt welis-
waar reflectieve vermogens, maar de existentiële 
dimensie die daaruit voortvloeit is veel omvattender 
dan alleen expliciete reflectie. Onze reflectieve ver-
mogens maken een reflexieve verhouding moge-
lijk, dat wil zeggen ‘reflexief’ zoals die term in de 
wiskunde en linguïstiek gebruikt wordt, namelijk 
verwijzend naar de structurele eigenschap van een 
relatie die op zichzelf betrekking heeft.

Onze reflexieve relatie tot onszelf en de wereld 
hoeft niet dus niet reflectief te zijn. Naast de mo-
gelijkheid van expliciete deliberatie, kan je verhou-
ding ten opzichte van een situatie ook impliciet 
vervat zijn in je gedrag. Het kan zelfs zo zijn dat je 
je een bepaalde houding niet eens bewust bent. Ie-
mand anders kan je er bijvoorbeeld op wijzen dat je 
altijd zo eerlijk bent, ook in situaties waarin andere 
mensen zich er met een smoesje vanaf zouden 
maken. Het kan zijn dat je je pas op dat moment 
realiseert dat je inderdaad nooit liegt. Vervolgens 
is het de vraag of je deze norm waar je in je gedrag 
blijk van geeft ook bewust omarmt – en misschien 
zelfs trots bent op je rechtschapenheid – of dat je 
het juist ziet als een norm die je nou eenmaal volgt 
omdat je zo bent opgevoed, terwijl je jezelf eigen-
lijk best wat meer vrijheid zou willen gunnen. Veel 
vormen van psychotherapie zijn erop gericht om 
patiënten inzicht te verschaffen in de patronen in 
hun interacties, juist ook in die patronen die de 
patiënt zelf nog niet ziet, die onbewust zijn.

De onontkoombaarheid van de existentiële dimensie
Door onze reflectieve vermogens verhouden we 
ons tot onszelf en onze situatie. Daarmee breiden 
we het bereik uit van waar we om geven en wat 
we belangrijk vinden. Het gaat ons niet alleen om 
in leven blijven, maar ook om het leiden van een 
goed leven. Dat betekent dat er een andere categorie 
van waarden bijkomt: niet alleen dat wat functio-
neel is voor ons overleven (voedsel, beschutting, 
etc.) is waardevol, maar ook vriendschap, trouw, of 
authenticiteit kunnen voor ons van waarde zijn.

Sterker nog, deze ‘existentiële’ waarden komen 
niet simpelweg bovenop de ‘functionele’ waarden 
van overleving, ze veranderen zelfs deze functione-
le waarden van karakter. Zelfs de meest basale bio-
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logische behoeften zoals eten en drinken, slapen 
en voortplanten zijn voor ons doordrenkt van een 
grotere betekenis. Eten is bijvoorbeeld veel meer 
dan de maag vullen met voedingsstoffen: voor ons 
is ook van belang wat je eet en met wie je eet en hoe 
je eet. Zodra we de mogelijkheid hebben om ons tot 
de dingen te verhouden, kunnen we er niet meer 
aan ontkomen: wat we ook doen, het impliceert een 
bepaalde houding. Neem bijvoorbeeld kleding. We 
hebben kleding nodig om warm te blijven, maar 
wat je draagt zegt onherroepelijk ook iets over jou 
als persoon. Ook als je mode niet belangrijk vindt 
en gewoon functionele kleding draagt, is dat een 
bepaalde houding die iets over jou zegt. Neutrali-
teit is niet langer vanzelfsprekend, want de poging 
tot neutraliteit is zelf een houding geworden. ‘Vrij 
zijn is gedoemd zijn om vrij te zijn’, zoals Sartre 
(2003) zegt.

Een ander voorbeeld is gender. Naast de biolo-
gische verschillen tussen de geslachten, ontkomen 
we niet aan een verhouding ten opzichte van man-
nelijkheid en vrouwelijkheid.2 De Amerikaanse fe-
nomenoloog Kelly (2009) gebruikt gender als voor-
beeld om duidelijk te maken dat onze verhouding 
tot onszelf en de wereld vaak grotendeels impliciet 
is en eerder blijkt uit hoe we ons gedragen dan 
uit onze denkbeelden. Kelly wijst erop dat we al-
lerlei meer of minder ontwikkelde meningen kun-
nen hebben over mannelijkheid en vrouwelijkheid, 
maar dat onze houding ook (of vooral) blijkt uit hoe 
we ons gedragen; op ons werk, op feestjes, wat we 
wel en niet dragen, wat we wel en niet drinken, wat 
we wel en niet vragen.

Onze existentiële waarden zijn een belangrijke 
motivatiebron in ons leven. Ze kunnen zelfs be-
langrijker zijn dan de functionele waarden. De mo-
gelijkheid van zelfopoffering is daar een extreem 
voorbeeld van, maar ook simpele gevallen zoals 
het uitstellen van behoeftenbevrediging wanneer 
de sociale context daartoe noopt.

De existentiële dimensie in de psychiatrie
De existentiële dimensie speelt een belangrijke rol 
in de psychiatrie. Psychiatrische stoornissen betref-
fen vermogens als adequate waarneming, denken, 
voelen, handelen – vermogens dus die bij uitstek 
vermogens van de persoon vormen. Psychiatrische 
stoornissen zijn stoornissen die de persoon als per-

soon betreffen. Er is zelfs veel voor te zeggen dat 
de mogelijkheid van psychiatrische stoornissen pas 
ontstaat met de ontwikkeling van onze reflectieve 
vermogens, met ons persoon-zijn (Fuchs, 2011). 
Ons vermogen om ons tot onszelf en tot onze inter-
acties met de wereld te verhouden betekent dat we 
niet samenvallen met wie we nu zijn en wat we nu 
doen. We zagen al dat Plessner (1981) dit de ‘excen-
trische positie’ van de mens noemt. Ook Heidegger 
(1927/2001) wijst op de dubbele positie van ener-
zijds ‘geworpen’ zijn in de wereld en anderzijds 
onze mogelijkheid onze wereld te ‘ontwerpen’.

Maar dit vermogen impliceert niet alleen vrij-
heid en flexibiliteit, maar ook de mogelijkheid van 
vervreemding. Dat we ons tot onszelf en onze si-
tuatie verhouden en dat we daar iets van vinden, 
kan zowel onze veerkracht versterken alsook een 
dimensie aan lijden toevoegen. We kunnen opzien 
tegen toekomstige gebeurtenissen, we kunnen ons 
voorstellingen maken van wat er allemaal mis zou 
kunnen gaan, we kunnen ons schamen voor wat 
we in het verleden gedaan hebben, we kunnen 
onszelf als mislukt beschouwen.3 We kunnen zelfs 
zelfmoord plegen – een belangrijke doodsoorzaak 
in de psychiatrie.

De existentiële verhouding kan integraal deel 
uitmaken van de stoornis, zoals bijvoorbeeld bij 
paniekstoornissen. Naast de paniekaanvallen zelf 
speelt de angst voor een mogelijke herhaling een 
grote rol: het is die anticiperende angst die patiën-
ten ertoe brengt om allerlei situaties te vermijden. 
Dit zet vervolgens een negatieve spiraal in gang 
omdat de vermijding voorkomt dat patiënten erva-
ringen opdoen die hun angstbeelden zouden kun-
nen corrigeren (Beck & Clark, 1997). Hier wordt 
de stoornis mede gevormd door de existentiële 
verhouding. In veel andere gevallen beïnvloedt de 
stoornis de verhouding van de patiënt ten opzichte 
van zichzelf en zijn situatie. Zo zal een depressieve 
patiënt weinig hoop hebben dat zijn situatie ooit 
verbetert en zal hij soms zelfs ontkennen in het 
verleden ooit echt gelukkig te zijn geweest. Daar-
naast speelt de existentiële verhouding een belang-
rijke rol in processen die in zekere zin ‘secundair’ 
zijn aan de stoornis, maar wel een grote impact 
kunnen hebben op het welbevinden van de patiënt. 
Veel patiënten schamen zich bijvoorbeeld voor hun 
ervaringen en deze schaamte kan vervolgens leiden 
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tot het vermijden van sociale contacten, of het ver-
mijden of uitstellen van het zoeken van hulp.

De existentiële dimensie komt ook naar voren 
in het verloop van de behandeling. Ik noemde al 
het voorbeeld van de beslissing om al dan niet psy-
chofarmaca te gebruiken, en de zorgen en angsten 
die dat kan oproepen. Maar ook aan het begin van 
de behandeling kan het stellen van een diagnose 
op zich al enorme impact hebben. Wat houdt het 
precies in, wat zegt dit over mij, welke ervaringen 
horen bij mij of zijn het gevolg van de stoornis? 
Juist omdat psychiatrische stoornissen de persoon 
als persoon betreffen, kan een psychiatrische diag-
nose hard aankomen. Wellicht werpt de diagnose 
een ander licht op gebeurtenissen uit het verleden. 
En wat zijn de consequenties voor iemands toe-
komstdromen? Hoe zal de omgeving reageren? 
Kortom: alleen al de diagnose kan ertoe leiden 
dat iemand zich anders tot zichzelf, zijn verleden 
en zijn toekomst gaat verhouden en tot op zekere 
hoogte zijn levensverhaal moet herschrijven – om 
het in narratieve termen uit te drukken.

Bovendien kan therapie specifiek gericht zijn 
op de existentiële dimensie. Cognitieve gedrags-
therapie volgt bijvoorbeeld een tweesporenbeleid: 
enerzijds worden patiënten aangemoedigd om hun 
gedrag te veranderen, maar minstens zo belangrijk 
is het cognitieve element. Daarbij gaat het erom 
de patiënt inzicht te verschaffen in zijn (vaak im-
pliciete) cognities, zijn houding ten opzichte van 
zichzelf en zijn situatie. In therapie speelt inzicht 
in de eigen houding en in de betekenis die aan 
situaties wordt toegekend vaak een belangrijke rol 
om patiënten te helpen tot andere interacties te 
komen.

een enactiVistische benadering Van de 
Psychiatrie

Gezien het belang van de existentiële dimensie in 
zowel het ontstaan als het verloop van psychiatri-
sche stoornissen, zou deze dimensie deel moeten 
uitmaken van een adequaat model voor de psychi-
atrie. De moeilijkheid is hoe we de samenhang tus-
sen de verschillende dimensies (experiëntieel, bio-
logisch, sociaal-cultureel en existentieel) kunnen 
begrijpen. De existentiële dimensie en de waarden 
en betekenis die daarbij horen lijkt van een totaal 
andere orde dan basale lichamelijke processen 

zoals de activiteit van neurotransmitters. Sterker 
nog, existentiële waarden lijken de biologische 
dimensie te overstijgen. Aan de andere kant laat de 
praktijk zien dat zowel praten als pillen een positief 
effect kan hebben op psychiatrische stoornissen – 
wat juist weer een uiting is van de integratie van al 
die dimensies. Kortom, de vraag is hoe we aan al 
die dimensies recht kunnen doen en tegelijk hun 
onderlinge samenhang kunnen tonen.

Enactivisme
Dat kan met een enactivistische benadering. Kort 
samengevat behelst enactivisme een niet-reduc-
tionistische vorm van naturalisme (De Jaegher & 
Di Paolo, 2007; Thompson, 2004). Enactivisten 
streven ernaar om op zo’n manier wetenschap te 
bedrijven dat recht gedaan kan worden aan onze 
ervaringen. Enactivisme leunt daarbij op inzich-
ten uit diverse disciplines zoals fenomenologie, 
kunstmatige intelligentie, systeembiologie, cogni-
tiewetenschappen en dynamische systeemtheorie. 
Ondanks de grote verscheidenheid aan perspectie-
ven en toepassingen delen enactivisten een aantal 
fundamentele ideeën over wat cognitie is en hoe we 
cognitie het best kunnen bestuderen.

De term ‘enactivisme’ werd voor het eerst ge-
bruikt door Varela, Thompson, en Rosch (1991) in 
hun boek The embodied mind.4 Hun onvrede met 
de beperkte, mentalistische opvatting van cognitie 
en hun zorg over de steeds groter wordende kloof 
tussen cognitieve (neuro)wetenschappen en onze 
alledaagse ervaringen en ons zelfbegrip bracht 
hen ertoe een alternatief te ontwikkelen. In plaats 
van cognitie op te vatten als (passieve) informatie-
verwerking door de hersenen, stelden zij voor om 
cognitie te zien als een activiteit. Cognitie is iets 
wat we doen: het is een activiteit van een persoon in 
interactie met haar omgeving. Om onze cognitieve 
vermogens te begrijpen, kunnen we deze vermo-
gens niet isoleren van onze lichamelijke identiteit 
en van onze (sociale) context.

Bovendien benaderen enactivisten cognitie van-
uit een biologisch perspectief: alle levende wezens 
moeten hun omgeving kunnen evalueren, zelfs al 
is dat op een heel basaal niveau. Aangezien orga-
nismen afhankelijk zijn van hun omgeving om te 
kunnen overleven, is het een kwestie van leven of 
dood dat ze kunnen inschatten wat goed voor ze is 
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(voedsel, beschutting) en wat juist gevaarlijk voor 
ze is. Cognitie kan dan begrepen worden als een 
evaluatieve interactie van een organisme met zijn 
omgeving (vgl. Thompson & Stapleton, 2009).5 
De omgeving is dus niet neutraal: uit de speci-
fieke behoeften van een organisme volgt dat som-
mige elementen uit de omgeving waardevol zijn 
en andere vermeden dienen te worden. En omdat 
de behoeften van een organisme fluctueren, veran-
dert ook wat waardevol is in de omgeving. Met een 
volle maag is nog meer eten minder waardevol dan 
een schuilplaats om te slapen bijvoorbeeld. Deze 
‘behoeftige vrijheid’ zoals Jonas (1966/2001) het 
noemt, impliceert dus een basale vorm van func-
tionele waarden.

Levende wezens moeten dus hun omgeving tot 
op zekere hoogte kunnen inschatten om te kun-
nen overleven. In die zin impliceert leven (een 
vorm van) cognitie. Dit is de gedachte achter de 
zogenaamde ‘life-mind-contintuity thesis’ (Di 
Paolo, 2009; Thompson, 2007). Zo’n benadering 
van cognitie als een biologisch fenomeen heeft als 
voordeel dat cognitie niet zomaar uit de lucht komt 
vallen, maar juist past binnen een naturalistisch 
kader. Bovendien is het niet reductionistisch: cog-
nitie kan niet worden gereduceerd tot bijvoorbeeld 
neuronale processen, maar hangt af van de hele 
configuratie van een organisme in interactie met 
zijn omgeving. Materie en cognitie zijn niet tegen-
gesteld: nee, materie in bepaalde configuraties is 
cognitief. Wat wij ‘het mentale’ of ‘het psychische’ 
of ‘de geest’ noemen, is geen aparte, isoleerbare 
entiteit of proces: het is een eigenschap van het 
hele systeem van een persoon in interactie met haar 
omgeving.

Reductionisten proberen de eigenschappen van 
een geheel te verklaren uit de eigenschappen van 
de (kleinste) delen. Maar het gaat niet slechts om 
de kleinste deeltjes: het gaat evengoed om de rela-
ties tussen die deeltjes. Hetzelfde element kan in 
verschillende configuraties verschillende eigen-
schappen hebben. IJzer gedraagt zich bijvoorbeeld 
fundamenteel anders in hemoglobine dan als ge-
isoleerd mineraal: in hemaglobine is de binding 
van ijzer aan zuurstof omkeerbaar, terwijl die bin-
ding normaal juist onomkeerbaar is. Dit verschil 
is bovendien een cruciale voorwaarde voor het 
ontstaan van de energiehuishouding van levende 

wezens (Fuchs, 2008). De eigenschappen die spe-
cifiek het gevolg zijn van het geheel ten opzichte 
van de delen afzonderlijk worden ‘emergent’ ge-
noemd.6

Kenmerkend voor een enactivistische bena-
dering is het denken in termen van interacties: 
van dynamische processen die door de tijd heen 
veranderen. We zijn gewend om de wereld te be-
schouwen als een verzameling van lokaliseerbare, 
isoleerbare, en min of meer statische entiteiten. Ui-
teraard zijn er vervolgens relaties tussen die entitei-
ten, maar we zijn geneigd die relaties als secundair 
te beschouwen. Volgens enactivisten daarentegen 
kun je entiteiten helemaal niet los van hun rela-
ties begrijpen. Entiteiten zijn nooit statisch, maar 
voortdurend in ontwikkeling. Wat bestendigheid 
geeft, zijn niet de onderdelen, maar is de organisa-
tievorm als geheel. Zo worden alle cellen van ons 
lichaam met enige regelmaat vernieuwd terwijl we 
toch dezelfde persoon blijven.

De existentiële dimensie binnen een enactivistische 
benadering
Hoe past de existentiële dimensie nu in dit verhaal? 
We zagen al dat enactivisten cognitieve vermogens 
begrijpen als evaluatieve interacties van een orga-
nisme met zijn omgeving. Alle levende wezens 
interacteren met hun omgeving en die interacties 
zijn evaluatief in die zin dat zijn omgeving voor een 
organisme niet neutraal is, maar vol van dingen die 
wel of niet goed zijn voor het organisme. Leven en 
cognitie zijn intrinsiek met elkaar verbonden: om 
te overleven moet een organisme tot zulke evalu-
atieve interacties in staat zijn. Voor mensen geldt 
dit ook: mensen interacteren ook met hun omge-
ving en die omgeving is voor hen evengoed gedif-
ferentieerd naar dingen die aantrekken en dingen 
die afstoten. Maar mensen kunnen zich tot meer 
verhouden dan de specifieke situatie waar ze zich 
hier en nu in bevinden. De existentiële dimensie 
verwijst naar de mogelijkheid van een evaluatie 
van hun interacties en van zichzelf. Niet alleen zijn 
de interacties tussen mensen en hun omgeving 
evaluatief, maar we kunnen ons bovendien weer 
(evaluatief) verhouden tot die interacties. Wat de 
existentiële dimensie toevoegt, is een soort tweede 
orde of reflexieve vorm van evaluatie: wij passen 
die evaluatieve verhouding (‘sense-making’) toe op 
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onszelf en op onze interacties met de omgeving.
Dit betekent dat de existentiële dimensie ener-

zijds in het verlengde ligt van de cognitie die in-
herent is aan alle levende wezens en anderzijds 
wezenlijk anders is doordat het een extra loop of 
verhouding inhoudt en daardoor het bereik van 
cognitie sterk vergroot. Apen of honden kun-
nen bijvoorbeeld bang zijn als ze een slang zien, 
mensen kunnen bovendien bang zijn om angstig 
te worden. De angst voor een slang is een gevolg 
van de directe waarneming van een situatie, ter-
wijl de angst voor de angst het gevolg is van een 
verhouding tot een potentiële toekomstige situatie. 
In beide gevallen gaat het echter om een evaluatie 
van een situatie. En in beide gevallen kunnen we 
de angst alleen begrijpen als de uitkomst van een 
interactie tussen een dier of persoon en diens om-
geving.

Ook al kunnen we onze cognitieve vermogens 
toepassen op situaties in het verleden of in de toe-
komst en kunnen we ons tot zaken verhouden die 
in ruimte en tijd ver van ons verwijderd zijn, of die 
zich zelfs puur en alleen in ons eigen hoofd afspe-
len, dan nog zijn die vermogens zelf vermogens 
van het gehele systeem van een persoon in interactie 
met haar omgeving. Dus ja, wij kunnen het hier 
en nu overstijgen, en ja tegelijkertijd kunnen we 
er niet aan voorbijgaan dat we personen zijn, li-
chamelijke personen die leven in bepaalde sociaal-
culturele praktijken. Door ons tot onze situatie te 
verhouden kunnen we er ons tot op zekere hoogte 
van losmaken – maar die verhouding zelf blijft een 
vermogen dat gevormd is door de constante inter-
actie tussen persoon en omgeving.

Als we specifieker kijken naar waarden en bete-
kenis, kunnen we zien dat voor enactivisten biologi-
sche processen en betekenis sowieso al met elkaar 
verbonden zijn. Doordat een organisme bepaalde 
behoeften en mogelijkheden heeft, zijn de dingen 
in zijn omgeving betekenisvol: iets is voedsel, iets 
is een schuilplaats, iets is gevaarlijk. Von Uexküll 
(1920) geeft het voorbeeld van een eik: voor een 
houtkever is de eik eten, de vos vindt beschutting 
tussen zijn wortels, de houthakker ziet de boom als 
hout. De betekenis of waarde van de eik hangt af 
van de koppeling tussen de eigenschappen van de 
eik en de eigenschappen en behoeften van de ver-
schillende dieren. Als het zou gaan regenen, zou de 

houthakker de boom wellicht ook als schuilplaats 
opvallen. Betekenis is een relationele categorie, 
maar daarom niet minder reëel.

Dit zijn echter biologische, of functionele vor-
men van betekenis of waarde. De existentiële di-
mensie verwijst daarentegen naar waarden die het 
puur functionele juist overstijgen. We kunnen het 
verschil als volgt begrijpen: functionele waarden 
zijn de uitkomst van de interactie tussen organis-
me en omgeving, terwijl existentiële waarden be-
trekking hebben op de verhouding van de persoon 
ten opzichte van haar interacties en ten opzichte 
van zichzelf. Zoals gezegd is dit niet zomaar een 
extra betekenislaagje dat bovenop alle biologische 
processen en betekenissen komt, als de slagroom 
op een taart: onze evaluatieve verhouding tot onze 
interacties verandert deze interacties ook. Zelfs 
biologisch-functionele waarden krijgen een exis-
tentieel betekenisvolle dimensie, zoals we kunnen 
zien aan onze praktijken rond eten, drinken, vrijen, 
kleden, ontlasten en andere basale interacties.

Existentiële waarden overstijgen en transforme-
ren het puur functionele. Tegelijkertijd blijft de 
existentiële dimensie ingebed in onze interacties 
met onze omgeving: existentiële waarden hebben 
juist betrekking op deze interacties en kunnen dus 
ook niet los van deze interacties begrepen worden. 
Wederom zien we de paradox van zowel overstij-
ging van biologische processen als de intrinsieke 
verbondenheid aan onder andere die processen, na-
melijk aan het geheel van de persoon in interactie 
met haar omgeving. Net als functionele waarden, 
zijn existentiële waarden en betekenissen dus ook 
de uitkomst van een interactie: ze zijn relationeel. 
En ook existentiële waarden zijn daarom nog niet 
minder reëel.

De existentiële dimensie is een toevoeging aan 
het enactivistische kader dat tot nog toe vooral 
toegepast is op basalere interactieprocessen. Het 
sluit evenwel goed aan bij dit kader, omdat de en-
activistische benadering uitgaat van de intrinsieke 
samenhang tussen biologie en betekenis. We kun-
nen biologische processen niet begrijpen zonder 
oog te hebben voor de betekenisstructuur die ont-
staat voor organismen die voor hun voortbestaan 
afhankelijk zijn van hun omgeving. En omgekeerd 
kunnen we betekenis evenmin isoleren van de bio-
logische dimensie.
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Dat enactivisme toch niet reductionistisch wordt, 
komt doordat er tegelijkertijd ruimte is voor kwa-
litatieve verschillen. Die kwalitatieve verschillen 
zijn het gevolg van verschillen tussen het gehele, 
dynamische systeem van organismen in interactie 
met hun omgeving. Zoals er kwalitatieve sprongen 
zijn van materiële naar biologische processen (van 
materie naar leven) en gradaties in wat organismen 
ervaren (de mate van bewustzijn), zo kunnen we de 
existentiële dimensie ook zien als een kwalitatieve 
sprong van bewustzijn naar zelf-bewustzijn. Een 
enactivistische benadering helpt om zowel recht te 
doen aan de overstijging van een puur functioneel-
biologische interactie met de wereld alsook om de 
continuïteit te zien met onze biologische constitu-
tie en sociale inbedding.

Samenhang tussen de dimensies 
Tot nog toe heb ik een beeld geschetst van wat een 
enactivistische benadering inhoudt en van hoe 
de existentiële dimensie daar binnen past. Het is 
belangrijk dat een model voor de psychiatrie alle 
cruciale dimensies omvat: experiëntieel, (neuro)
biologisch, sociaal-cultureel en existentieel. Min-
stens zo belangrijk is dat een model ook de samen-
hang tussen die dimensies kan laten zien.

In haar artikel ‘Why psychiatry is the hardest 
specialty’ beschrijft psychiater Dew (2009) wat 
haar vak zo moeilijk maakt. Psychiaters hebben 
voortdurend te maken met ambiguïteit, schrijft 
Dew. Het is moeilijk om erachter te komen wat er 
precies aan de hand is, het is lastig om iemands 
problemen adequaat te classificeren, en zo’n diag-
nose gaat vervolgens deel uitmaken van iemands 
levensverhaal: het is niet om het even. Bovendien is 
het ingewikkeld om grip te krijgen op de verschil-
lende mogelijke oorzaken van die problemen. Die 
mogelijke oorzaken lopen uiteen van ervaringen 
uit de vroege kindertijd, verstoringen van neuro-
transmitterbalansen, traumatische ervaringen, 
sociale conflicten, genetische kwetsbaarheid, soci-
aal-economische problemen, etcetera. Zoals Dew 
opmerkt, is het al moeilijk om uit te vinden hoe elk 
van deze oorzaken afzonderlijk werkt. Laat staan 
hoe ingewikkeld het is om je er een voorstelling 
van te maken hoe al deze oorzaken gezamenlijk 
plaatsvinden en elkaar beïnvloeden, welke invloe-
den de problemen verergeren, en welke invloeden 

juist compenseren. Dew concludeert: ‘I need to 
have some sort of model for what I’m doing’. 

De variatie van mogelijke soorten oorzaken 
wordt ook weerspiegeld in de variatie van mogelij-
ke behandelwijzen: medicatie, verschillende soor-
ten therapie (gericht op het veranderen van gedrag 
en/of het veranderen van iemands houding, indi-
vidueel of in groepen), interventies in de omgeving 
(het oppakken van (vrijwilligers)werk, een andere 
woonplek). Welke behandeling past het beste bij 
deze specifieke patiënt, in deze specifieke situatie? 
Wat zou een goede volgorde van interventies zijn? 
Moet de patiënt eerst beter slapen? Of is het be-
langrijk om direct te proberen de woonsituatie aan 
te pakken? 

De kracht van een enactivistische benadering is 
dat er van meet af aan al van samenhang wordt 
uitgegaan. In plaats van biologische en cognitieve 
processen tegenover elkaar te zetten, kunnen we 
beide processen alleen begrijpen binnen de bredere 
samenhang van de persoon in interactie met haar 
omgeving. De verschillende dimensies verwijzen 
dan naar verschillende uitsnedes van dit ene sys-
teem, met verschillende gradaties in de mate van 
‘inzoomen’. Ervaringen van een persoon hangen 
af van het geheel van de persoon in interactie met 
haar omgeving. De existentiële dimensie verwijst 
naar een bepaalde vorm van ervaringen, namelijk 
de verhouding tot situaties en de eigen persoon. 
Dit brengt een belangrijke extra loop in het sys-
teem. De sociaal-culturele dimensie verwijst naar 
de andere kant van de pool van de interacties: naar 
de culturele praktijken en sociale interacties waar 
een persoon deel aan heeft. De biologische dimen-
sie ten slotte, zoomt in op wat er in (een specifiek 
deel van) het lichaam gebeurt tijdens de interacties 
tussen persoon en wereld.

Een enactivistisch denkkader benadrukt dus de 
intrinsieke samenhang tussen de experiëntiële, 
existentiële, sociaal-culturele en biologische di-
mensie. Dit schept ruimte voor een pragmatische 
afweging van de meest effectieve interventie. Elke 
interventie is sowieso een interventie op het hele 
systeem. De afweging tussen ‘pillen’ en ‘praten’ 
moet daarom niet gezien worden als een afweging 
tussen ingrijpen op het lichaam versus ingrijpen op 
de geest, alsof dit twee onafhankelijke entiteiten of 
processen betreft. Immers, ingrijpen op de geest 
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is ingrijpen op het lichaam, en ingrijpen op een 
uitsnede van het hele systeem is ingrijpen op het 
systeem als geheel.

Dit geldt evengoed voor de existentiële en 
sociaal-culturele dimensie. Een verandering in 
iemands houding ten opzichte van zijn gedach-
ten, gevoelens, en gedragingen kan een belang-
rijk modulerend effect hebben op die gedachten, 
gevoelens en gedragingen. Een patiënt met een 
obsessief-compulsieve stoornis kan bijvoorbeeld 
leren om de agressieve voorstellingen die soms bij 
hem opkomen minder serieus te nemen, dat wil 
zeggen, niet als voorspellende of betekenisvolle 
voorstellingen te beschouwen. Deze verandering 
ten opzichte van die agressieve beelden impliceert 
al een andere ervaring: door de verschuiving in 
betekenis die hij eraan toekent zijn die beelden 
minder beangstigend. En daarmee vermindert de 
noodzaak om ze te onderdrukken, hetgeen weer 
een positief effect heeft op de frequentie waarmee 
die beelden überhaupt opkomen. Bovendien heeft 
de ervaring van minder angstig zijn ook een licha-
melijke dimensie: als we zouden inzoomen op wat 
er lichamelijk gebeurt, zouden we daar ook allerlei 
veranderingen zien, zoals minder spierspanning 
en andere hersenactiviteit. Tegelijkertijd impliceert 
minder angstig zijn ook een andere manier van 
interacteren met de omgeving. Zolang iemand ge-
preoccupeerd is met zijn gedachten, beïnvloedt dit 
ook hoeveel aandacht hij bijvoorbeeld voor iemand 
anders of voor een gesprek kan hebben.

Zo impliceert een verandering in één dimensie 
steeds een verandering van het systeem als geheel. 
Bovendien is dit systeem natuurlijk niet statisch: al 
deze processen beïnvloeden elkaar vervolgens ook 
weer. Zo maakt een afname van angst het mogelijk 
om beter contact te maken met andere mensen en 
helpen zulke contacten weer om de aandacht van 
de innerlijke voorstellingen af te leiden. De vicieuze 
cirkels die onderdeel uitmaken van veel psychiatri-
sche stoornissen, impliceren ook de mogelijkheid 
van opwaartse spiralen. Wie bijvoorbeeld beter 
slaapt, is minder prikkelbaar, kan zich beter con-
centreren, krijgt dus meer gedaan, hetgeen weer 
bevredigend is. In uitgeruste toestand is het ook 
makkelijker om meer ontspannen over de eigen 
situatie en over anderen te oordelen.

Het enactivistische denkkader van dynamische 

systemen impliceert dus dat elke ingreep een in-
greep op het gehele systeem is, en dat het hierbij 
gaat om processen die zich door de tijd heen ont-
wikkelen en elkaar wederzijds kunnen beïnvloeden. 
Bovendien impliceert dit denken in termen van het 
omvattende systeem van de persoon in interactie 
met haar omgeving dat het effectief kan zijn om 
op meerdere dimensies gelijktijdig veranderingen 
in gang te brengen. Sterker nog, de combinatie van 
verschillende interventies kan zelfs meer effect sor-
teren dan een simpele lineaire optelsom van de ef-
fectiviteit van de interventies afzonderlijk.

Dew (2009) heeft gelijk: psychiatrie is een com-
plex vak. Een enactivistisch denkkader kan helpen 
om grip te krijgen op die complexiteit – zonder 
die complexiteit te ontkennen door verschillende 
aspecten tot elkaar te reduceren.

cOnclusie

De existentiële dimensie speelt een belangrijke rol 
in de psychiatrie. Enactivisme biedt een algemeen 
denkkader dat uitgaat van de samenhang tussen 
biologie en betekenis, tussen lichaam en geest, 
en tussen persoon en omgeving. Een enactivisti-
sche benadering kan recht doen aan de existenti-
ele dimensie en maakt bovendien de samenhang 
inzichtelijk tussen de existentiële, de sociaal-cultu-
rele, biologische en experiëntiële dimensies van de 
psychiatrie. De verschillende dimensies kunnen we 
zien als verschillende uitsneden uit het gehele sys-
teem van een persoon in interactie met haar (soci-
ale) omgeving. Zonder de verschillen uit het oog 
te verliezen benadrukt een enactivistische benade-
ring de samenhang tussen de dimensies en biedt 
daarmee grip op de complexiteit van psychiatrische 
aandoeningen.

nOten

1. Van den Berg 1964, p.41.
2.  Zelfs wat wij als biologische ‘harde’ feiten be-

schouwen over de geslachten, wordt beïnvloed 
door onze opvattingen over mannelijkheid 
en vrouwelijkheid, zoals Laqueur (1990) in 
Making sex: body and gender from the Greeks to 
Freud laat zien.

3.  Ik zal hier niet ingaan op de vraag in hoeverre 
deze vermogens uniek zijn voor de mens. 
Deze vraag is echter wel degelijk relevant. 
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Voor zover onze reflectieve vermogens uniek 
zijn en voor zover deze vermogens inderdaad 
een belangrijke rol spelen in het ontstaan en 
het verloop van psychiatrische aandoeningen, 
is namelijk de zeggingskracht van diermodel-
len in psychiatrisch onderzoek beperkt. Een 
rat die gedrag vertoont dat als aangeleerde 
hulpeloosheid kan worden gekarakteriseerd, is 
slechts beperkt vergelijkbaar met een depres-
sieve persoon die zich voor zichzelf schaamt 
en schuldig voelt over zijn verleden en die zijn 
toekomst als hopeloos ervaart.

4.  Enactivisme komt van het werkwoord ‘to en-
act’: voortbrengen, tot stand brengen, iets tot 
stand brengen door het te doen. Deze term 
benadrukt zowel het actieve karakter van cog-
nitie, alsook de temporele kant: wat we doen 
heeft een geschiedenis die ook van invloed is.

5.  Enactivisten gebruiken de term ‘sense-making’ 
om te verwijzen naar cognitieve vaardigheden, 
van basaal tot complex.

6.  Er zijn verschillende theorieën over hoe we 
het fenomeen emergentie zouden kunnen be-
grijpen. Veel conceptuele verwarring ontstaat 
mijns inziens doordat de relatie tussen de 
locale ‘constitutieve’ delen en het globale emer-
gente proces causaal wordt opgevat, terwijl het 
hier om een deel-geheel (of ‘mereologische’) 
verhouding gaat. Humphreys (1996, 1997a, 
1997b) geeft een verhelderende analyse van 
hoe emergentie coherent gedacht kan worden.
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