
EEN EED NAAR DE FILOSOFIE VAN SPINOZA 

Volgens dr. Cees van der Smagt, een Nederlands huisarts, is de voornaamste taak van de 
zorgverstrekker de patiënt voor te lichten en op te voeden. Hij/ zij dient de persoon met klachten te 
leren dat niet altijd therapie het enige antwoord is op ziekte en ongemak.  

De mondigheid van de patiënt dient te worden bevorderd waardoor die medeverantwoordelijkheid 
kan dragen voor zijn of haar eigen welzijn en daardoor minder afhankelijk kan worden van de 
gezondheidszorg. 

"We zullen je leren 

hoe je jezelf kan leren 

goed voor jezelf te zorgen” 

Baruch de Spinoza inspireert ons nog dagelijks. Twee van zijn basisinzichten (conatus en caute) 
hebben wij als bewegingsconsulenten omgezet naar een werkbare en doorvoelde methode, 
parallel aan die van de biomedische wetenschap.  

Op die manier kunnen we de patiënt helpen te transformeren tot een actiënt: een patiënt die een 
actieve rol opneemt in zijn/ haar herstel. 

Baruch Benedictus de Spinoza 
Naast René Descartes (La Haye en Touraine, 1596 - Stockholm, 1650) wordt Spinoza beschouwd 
als een van de grondleggers van de verlichting. Baruch de Spinoza werd geboren in Amsterdam in 
1632 en stierf in Den Haag in 1677. Hij was een joodse, Nederlandse filosoof, lenzenslijper en 
politiek denker uit de Gouden Eeuw. Zijn standbeeld is te zien op de Zwanenburgwal, in de 
jodenbuurt te Amsterdam. Tijdgenoten omschreven Spinoza als een zachtmoedige, rustige en 
bescheiden man. 

Spinoza kende uiteraard de posterolaterale tractus, ook genaamd de tractus van Lissauer  1

(1861-1891) nog niet. Zie linkerzijde tekening onderaan. Maar Spinoza had wel een idee wat de 
geest was. 

In het tweede boek van de Ethica  stelde hij dat de geest een eindige modus van het oneindige 2

‘denken’ (Cogitatio) is. Daarmee was voor Spinoza onze geest een beperkte zijnswijze van één 
van de oneindig vele attributen die deel uitmaken van de absolute, de oneindige ‘substantie’. Voor 
dat laatste gebruikte hij ook het woord God of Natuur. Daarmee zijn ‘geest' en ‘lichaam’ 
verschillend. Ze zijn te onderscheiden maar niet gescheiden. 
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Zijn boeken druisten in die tijd erg tegen de heersende opvattingen in, maar vandaag is een groot 
deel van zijn gedachtegoed wetenschappelijk onderbouwd en aanvaard als het te volgen model. 
Wat hij schreef, en zeker in zijn Ethica, kan gezien worden als een voorloper van de moderne 
neurowetenschap.  

Daarvan getuigt het boek Het gelijk van Spinoza - Vreugde, verdriet en het voelende brein (2003) 
door Antonio Damasio , hoogleraar neurowetenschappen aan de University of Southern 3

California, geboren in Lissabon in 1944. Het was een vervolg op De vergissing van Descartes - 
Gevoel, verstand en het menselijk brein uit 1994.  

Hier volgt wat meer uitleg over de poster die achteraan te vinden is. 

Betreffende de wil tot zelfbehoud, de Conatus  
Ieder ding, levend of niet, streeft naar volharding in zijn bestaan. Voor ieder van ons is dat de 
wens om de dingen te doen waar je verlangen naar uitgaat, of dat nu lichamelijk functioneren is of 
omgang met geliefde mensen (of dieren), het bos ruiken, de vogels horen of in zee zwemmen. 

Er staat in Ethica deel III, prop. VI: 

Elk ding streeft zoveel mogelijk naar de voortzetting van het zijn. (Vertaling Krop)  4

Het is dus een streven naar de voortzetting van het bestaan, van het zijn en dit voor onbepaalde 
tijd. Er is een link met het ‘eigen’ en met de energie die het de levende kost om in leven te blijven. 

Prop. VII: 

De conatus waarmee elk ding naar de voortzetting van zijn bestaan streeft,  

is niets buiten zijn actuele wezen. (Vertaling Klever)  5

De conatus kan dan voor levende organismen worden begrepen als de wens, de drang om 
precies die dingen te doen waar het verlangen naar uitgaat. Dat verlangen (verlængen schrijf ik 
wel eens, the longing, het langer, blijer zijn èn voelen) kent een richting, een zin, of dat nu een 
lichamelijke beweging of een functie is (zijn er andere?) of een mentale (de mind in totaal). Je zou 
het ook ‘goesting’ kunnen noemen. Uiteraard spelen hierbij het geheel van belichaamde 
herinneringen, gedachten, gevoelens en gewoonten die je kreeg toen je toegaf aan je verlangens 
(of die eraan voorafgingen) een rol. 

Door aandacht te geven aan je intuïtie kunnen we onze conatus ontdekken. Hoe meer en intenser 
je interesses, hoe krachtiger de wil om die interesses te volgen en tot ontwikkeling te brengen. Het 
lichaam is daarom een instrument waar je dus goed voor moet zorgen. 

De conatus verleent ons bovendien een ‘laetitia’ (vreugde of blijdschap) als natuurlijke kracht. In 
het Frans wordt het vertaald als 'la joie’ . Deze zorgt ervoor dat wij willen terugkeren naar onszelf 6

wanneer invloeden van buitenaf dit ‘zelf’ hebben beschadigd. Deze wil tot zelfbehoud is tegelijk 
ons zelfhelend vermogen. 

Aandacht hebben èn voor de omgeving èn van het eigen lichaam, Caute  
Adriaen Koerbagh (1633–1669)  was een Nederlandse arts, jurist, filosoof en bekend criticus van 7

religie en moraal. Hij was een van de radicaalste verlichters van zijn tijd. Koerbagh stelde de rede 
boven dogma's en was een echte vrijdenker. Hij volgde Spinoza’s inzicht dat God gelijk is aan de 
natuur en dat er niets buiten de natuur bestaat. Beiden waren dus gedreven 
natuurwetenschappers. Zijn overtuiging kostte hem uiteindelijk zijn leven. In 1668 werd hij 
veroordeeld tot tien jaar Tuchthuis in Amsterdam en een boete van 6000 gulden. Hij stierf er als 
gevolg van een slepende ziekte. Dit bracht Spinoza tot het inzicht dat je steeds goed moet 
opletten wat je zegt en schrijft, want anderen … 
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Spinoza siert bijgaande achttiende-eeuwse afbeelding.  Bij het verlaten van de schouwburg zou 8

hij met een mes zijn aangevallen, waarbij hij alleen een gat in zijn jas opliep. Officiële bevestiging 
van de gebeurtenis is nooit gevonden.  

Volgens onze interpretatie ziet Spinoza geen 
tegenstelling tussen zorg voor zichzelf en zorg voor de 
anderen, omdat de effectuering van de conatus van het 
zelf slechts mogelijk is in samenwerking met anderen. 
Het belang van het zelf, van de ander en van de 
gemeenschap vallen dus uiteindelijk samen.  

Wanneer ons natuurlijke evenwicht verstoord is geraakt, 
zijn we onze conatus even ‘kwijt’. Op dat moment 
hebben we nood aan iemand die (of iets dat) helpt om 
wat niet optimaal is (binnen of buiten het lichaam) – te 
veel dan wel te weinig – bij te sturen: caute.  

Na verloop kan je leren zelf die nodige aandacht, caute, 
te ontwikkelen om je conatus te bewaren (of opnieuw te 
bereiken). Dit om verstorende elementen, welke dan 
ook, bij te sturen.  

Door het verbinden van de conatus en caute kom je tot 
een goed gevoel, letterlijk en figuurlijk. Bij een verstoord 
evenwicht kan specifieke begeleiding er voor zorgen dat 
je jezelf, je lichaam dus, in acht neemt, zodat er geen 
verdere schade optreedt en je duurzaam kan herstellen.!

Laat ons eerst wat wijsheid uit een toch wel 
bijzondere fles halen 
Op het einde van een lezing in München voor de Biotensegrity Interest Group die ik in 2011 gaf 
over pijn en vermoeidheid bij astronauten en wat we daarvan konden leren, was er een deelnemer 
die snel en luid stelde “Yes, yes, it’s a Klein bottle.” Dat was even schrikken. Aan het woord was 
de Argentijnse hoogleraar wiskunde, Diego Lucio Rapoport, Universidad Nacional de Quilmes, 
Buenos Aires, Argentina. Deze gaf aan dat de essentie van mijn lezing, Quest for Space, 
overeenkwam met een door de Duitse wiskundige Felix Klein (1849-1925) beschreven niet-
oriënteerbaar vlak.  

Wat eerst de Kleinsche Fläche (Duits voor ‘vlak’) werd genoemd, werd verstaan als Flasche, een 
fles dus. Engelstaligen doopten het vlak van Felix Klein tot de Klein Bottle. Zo heet het nu ook in 
Duitsland. 

Eerst even lijn per lijn … 

Er is dus een vlak, met een boven- (-1-) en een onderzijde (-2-).  

Dit vlak buigt en wordt een buis, een tube, met een buitenzijde (nog steeds 
die -1-) en een binnenzijde (die -2-).  

Deze buis penetreert zichzelf en de binnenzijde (-2-) wordt buitenzijde (-1-), 
en tegelijk ook omgekeerd (-1- wordt -2-). 

Gek, nu is er een volume met een inhoud (content, een binnenruimte (-3-))  
en dit in een context, een omgeving (-4-). 
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En nu opnieuw, toegepast … 

De sensoriek ((-1-) wat je ziet, hoort, voelt, ruikt, dus wat je zenuwen en mechano-transductie 
naar je brein voeren), en je motoriek ((-2-) hoe en wat er dan op deze sensoriek als reactie volgt) 
beïnvloeden elkaar, recursief. Dubbel recursief dus. We benoemen dit ook als de Kip (bottom up) 
en de Kop (top down)… 

Het model helpt bij de begeleiding van (chronische) patiënten 
We kregen met deze Klein Bottle Logic een concreet idee, een model voor een beleid bij 
patiënten. Het Griekse woord idea staat in verband met ‘zien’ en heeft vermoedelijk in oorsprong 
‘zichtbare vorm’ betekend. Later, onder Plato werd het eerder ‘essentie, soort, aard…’. 

Na mijn lezing publiceerde prof. Rapoport een artikel waarin hij het volgende schreef : 9

“This is also the case of the so-called phantom limb effect, in which the loss of a limb is evoked as 
if still present through the built-up of alternative relational bodily networks for the sensorium’s 
representation, and in a myriad of other physiological-anatomical distortions, that require for 
returning to the full non-dual logic, a cue given by an outsider (Eyskens), to the effect of 
contextualization.”  
Onderaan met de referentie: J. Eyskens, J. Appleton and J. Staring, ‘Quest for Space: Learning 
from Musculo-skeletal Pain and Fatigue in Outer Space’, ibid. ‘Quest for Time: The use of 
Representational Manipulative Cues in Chronic Pain and Ongoing Fatigue’, unpublished. 
(Ondertussen gepubliceerd.)  10

Aan de slag nu, actief… 

Door het concept van de Klein Bottle Logic kunnen we aan patiënten voorstellen hoe hun klachten 
in verband staan met zaken waar we vooraf geen model voor hadden. Daar kunnen we mee aan 
de slag om de burgeroorlog van een body in pieces te beëindigen en aan de hand van de formule 
‘Ik ben nu het lichaam dat ik hier heb’ tot een Body in Peace te komen.  11

Als we de vóór- èn onderbewuste oorzaken van gedachten, en de vóór- èn onderbewuste 
oorzaken van acties willen wijzigen (omdat die nefast blijken te zijn voor het functioneren), zullen 
we in het telkens veranderende ‘nu’ deze gewoonte ook dienen te wijzigen. Als we daarmee een 
verandering in lichaamsvorm bereiken, dan zullen de van daaruit startende vervormingen, 
bewegingen en de verplaatsingen van het organisme, het lichaam, in de ruimte ten goede kunnen 
veranderen.  

Je zal de verandering pas snappen als je het tegelijk beGRIJPT (linkerhersenhelft), overZIET 
(rechterhersenhelft) en verSTAAT (je lichaam).  Het bijsturen van de niet-optimale gewoonte 12

waarmee je opgezadeld zit, vraagt dus veel aandacht en bovendien regelmatige herhaling.  
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De conatus en caute, de Kip en de Kop, de Klein Bottle Logic 
Volgens Rapoport heb je een cue, een hint nodig van buitenaf om je gewoonte te wijzigen. Deze 
hints bieden we aan in de vorm van études die je thuis regelmatig zal uitvoeren, eerst bewust en 
na verloop van tijd steeds onbewuster en doorsijpelend in elk aspect van je dagelijks leven. De 
hints tijdens de études kunnen (is verschillend van moeten) door jou als actiënt worden gebruikt 
om goed/ beter/ zuiniger/ eenvoudiger voor jezelf te zorgen. 

De études zijn bewegingen die je uitvoert om de tensegrale eigenschappen , de flexibiliteit, de 13

ontspanningsgraad en de poise , de dynamische balans in je lichaam te verhogen. Op die 14

manier kan je tot een belichaamde wijze van ontspanning en een ontspannen bewegen komen. 

De Klein Bottle Logic gaf hiertoe de aanzet: de buitenwereld (context) en onze binnenwereld 
(content) werken op elkaar in. Door je aan de hand van de études te ontspannen, kan je je 
bevrijden van storende en remmende factoren van buitenaf en van binnenin. Je emoties worden 
bevrijd, je negatieve en destructieve emoties verwerkt en omgebogen. Je creëert daarmee een 
innerlijke rust die je nieuwe moed geeft om opnieuw je verlangens na te streven (conatus). 

De Eed van Hippocrates  15

De artseneed sluit mooi aan bij deze Eed naar de filosofie van Spinoza, omdat we complementair 
werken met de verwijzende arts. De Eed van Hippocrates, een Griekse arts uit de 5de eeuw voor 
Christus, wordt nog steeds gebruikt op het einde van de opleiding tot arts. 

Daarbij beloven deze o.a. te zorgen voor zieken, hun gezondheid te bevorderen en hun lijden te 
verlichten. Het belang van de patiënten staat daarbij steeds voorop. 

Het is een mooie eed. Ongeacht wie ze zijn: arm of rijk, jong of oud, man of vrouw… De arts zal 
naar beste vermogen voor hen zorgen bij ziekte, aandoening of ongeval. 

De Eed naar de filosofie van Spinoza
Deze Eed luidt: ’We zullen je leren hoe je jezelf kan leren goed voor jezelf te zorgen.’ Door een 
parallelle toepassing van de basisattitude van de arts (verwoord in de Eed van Hippocrates), en 
de basisattitude van de bewegingsconsulent (verwoord in de Eed naar Spinoza) ontstaat voor alle 
betrokkenen (de arts, de bewegingsconsulent en zeker ook de nu actiënt geworden patiënt) een 
groot voordeel. Laten we daarbij ook het sociaal gezondheidssysteem niet vergeten . 16

Wat mag je van ons verwachten… 

We zorgen voor een gedegen intake/ assessment/ overzicht van de klachten èn van de problemen 
. Dit via het veldenmodel . Daaraan gekoppeld wordt ook een wetenschappelijk gefundeerd 17 18

beleid opgesteld, met jou als actiënt. Voor al wat nodig is om precies je conatus terug te 
maximaliseren. Indien jij of wij het nodig achten, zullen we contact nemen met de voorschrijvende 
(huis)arts.  19

Je mag ook steeds vragen "waarom#!we iets stellen . En natuurlijk, als we het niet weten zullen 20

we dat ook uitspreken. Artsen hebben hun domein en we zullen dan ook geen vraag 
beantwoorden uit hun vakgebied. We zullen je daarvoor steeds naar je huis-/ behandelende arts 
verwijzen. Ieder zijn vak, echter wel tezamen.  

Je mag ook opvolging verwachten. Zowel betreffende wat we je aanleren gedurende de tijd dat je 
in de praktijk bent, of via beeldbellen, doch ook betreffende de opvolging ervan buiten deze tijd. 
Dat is deel twee van de eed, caute. 
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Wat mogen wij verwachten … 

We verwachten dat de tijd die we in de praktijk of via videocontact face-to-face doorbrengen, 
gebruikt wordt om samen een beleid op te stellen èn praktisch uit te werken. Zo kan je er als een 
actiënt, als een actieve patiënt, in de overige tijd zelf mee aan de slag gaan. 
Je zal dagelijks de nodige aandacht moeten schenken aan de verworven kennis en vaardigheden. 
Dat is nodig om al je weefsels èn je organisme als één geheel de maximale kans te geven snel te 
helen en ook aan te sterken. Het aanleren van nieuwe gewoonten zal de kans op terugval of het 
oplopen van andere letsels en kwalen beperken. 

Concreet, dat je de eerste zes weken twee à drie maal 20 tot 30 minuten per dag inplant om je de 
études eigen te maken. Ook dat je verschillende malen per dag een aandachtsmoment inlast om 
jezelf te evalueren: wat ben ik nu eigenlijk aan het doen?, hoe sta ik?, hoe zit ik?, hoe beweeg ik?. 
Gebeurt een en ander te snel of juist rustig? Vervolgens zal je jezelf leren bijsturen wanneer dit 
niet 'doorvoeld' is. Hiervoor kan je beroep doen op handouts/ ‘mail-outs' en/ of hulpmiddelen (bv. 
de EYE-SCANS afbeeldingen) die we je aanreiken .  21

Verder ook dat je, de dag door, met het geleerde praktisch aan de slag gaat. Dat je aandacht geeft 
aan de nodige wijzigingen in de gewoontes, dat je de tijd neemt om je de vaardigheden eigen te 
maken, om een aantal activiteiten op te bouwen terwijl er andere eventueel dienen te worden 
beperkt of soms zelfs stopgezet. 

In een tweede fase kan er dan veilig aandacht worden besteed aan meer bewegen, dit uiteraard 
'doorvoeld'. Om, indien nodig, als laatste fase je lichaam 'doorvoeld' te versterken.  Zie het als 22

een kans die je jezelf geeft, niet als moeten, zeker niet als oefenen. Laat het gebeuren, ook bij het 
tegenkomen van weerstand.  

Wat juist is voelt bij aanvang vaak vreemd en wat vreemd voelt wordt eerst verworpen… 

Dr. Jan b Eyskens, PhD. Medical Sciences 

www.yesbody.be               jan@yesbody.be 

zomer 2022 

Met dank aan ondermeer… 
Paul Juffermans, Jean-Pierre Vanhee, Jef Van Bellingen, Elly Verzaal, Marie José Vlaanderen, Hans Vonk. 

© beelden Kop en Kip Jan b Eyskens, met dank aan https://femkevanheerikhuizen.nl 

Noot: stuur ons een mail voor de artikels in bijlage. 
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Door het verbinden van conatus en caute kom je tot een gevoel van harmonie, 

letterlijk en ! guurlijk. Speci! eke begeleiding kan ervoor zorgen dat je jezelf, je lichaam dus, in 

acht neemt, zodat er geen verdere schade optreedt en het herstel duurzaam zal zijn. 

Een EED naar de ! loso! e
van SPINOZA

“We zullen je leren hoe je
 jezelf kan leren

goed voor jezelf te zorgen” 

Baruch Benedictus de Spinoza, een Nederlandse fi losoof en politiek denker uit de 17de eeuw, inspireert 
ons in onze dagelijkse praktijk als bewegingsconsulent. Twee van Spinoza’s basisinzichten (conatus en caute) 
hebben we omgezet in een werkbare en doorvoelde methode, op basis van de bewegingswetenschap en de 
biomedische wetenschap. 

copyright 2022
Jan b Eyskens, PhD.

1. Conatus, het streven naar 
zel" ehoud

De conatus is de drang om te handelen vanuit je 
eigen natuur en te stoppen met activiteiten die niet 
met je natuur stroken. Deze laatste kunnen namelijk je 
gezondheid schaden. De conatus uit zich als een 
gevoel van harmonie in en met het eigen lichaam.
Het verleent je bovendien een natuurlijke kracht 
vertaald als ‘la joie ’ , die ervoor zorgt dat je opnieuw 
bij jezelf kan terugkomen wanneer invloeden 
van buitenaf dat ‘zelf’ toch hebben beschadigd.  

2. Caute, letterlijk ‘let op’

Het is in jouw belang om je natuurlijke kracht of conatus 
te beschermen. Wanneer je natuurlijke evenwicht toch 
verstoord geraakt is, heb je volgens Spinoza caute 
nodig: iemand die (of iets dat) helpt om wat niet optimaal 
is - binnen of buiten het lichaam te veel of te weinig - bij 
te sturen. 
In eerste instantie komt deze praktische wijsheid (caute) 
vaak uit externe hoek. Na verloop van tijd neem jij zelf 
deze taak over en ontwikkel je zelf de nodige aandacht 
(caute) om jouw conatus opnieuw te bereiken en te 
bewaren.

Door te voelen (conatus) dat het jou gelukt is om te laten 
gebeuren wat je zelf hebt gekozen om te laten gebeuren 

(caute) zal je gezondheid voor jou zorgen.

jan@yesbody.be
www.yesbody.be
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