Oproepen en aankondigingen
Ziekte en liefde – Symposium Medische Antropologie 14 december
2007
Het jaarlijks symposium van het tijdschrift Medische Antropologie zal dit jaar (vrijdag 14
december) gaan over ‘ziekte en liefde’. De redactie nodigt u uit een paper te schrijven over
dit thema. Een uitgebreide omschrijving van het thema zal verschijnen in het juninummer van het tijdschrift. Hieronder vindt u een korte aanduiding. Meld uw deelname aan
het symposium via een paper aan de hoofdredacteur: s.vandergeest@uva.nl.
Z i e k t e e n liefde
Ziekte en liefde, het lijkt ogenschijnlijk een vreemde combinatie. Toch hebben lijden aan
ziekte en lijden aan de liefde veel overeenkomsten. In beide gevallen worden de betrokkenen erdoor overvallen, het zijn intense ervaringen die echter niet altijd controleerbaar
en beheersbaar zijn en die heel dikwijls tastbaar maken hoe kwetsbaar het leven is. In de
literatuur en poëzie worden lijden aan het leven en lijden aan ziekte heel vaak met elkaar
vergeleken. De liefde en de ziekte roepen vragen op over wie men zelf is en hoe men zich
tot de wereld verhoudt. Het zijn beide ervaringen die behoren tot de zogenaamde ‘condition humaine’.
‘Ziekte en liefde’ kan vanuit vele perspectieven worden bekeken. Enkele mogelijke invalshoeken zijn:
Z i e k d o o r de liefde
Liefde is in sommige gevallen ziekmakend. soa’s zijn vanzelfsprekend het meest letterlijk
te begrijpen als ‘liefdesziektes’.
Liefde kan dermate opslorpend zijn dat ze ten koste gaat van diegene die liefheeft.
Denken we in dat verband aan moederliefde waarbij vrouwen zich opofferen voor hun
kinderen. Dat kan allerlei vormen aannemen: bijvoorbeeld door het brood uit de mond
te sparen maar ook door zichzelf weg te cijferen in de zorg voor een ziek of gehandicapt
kind. Een dergelijke liefde kan ook ontstaan in een verhouding waarbij iemand een
orgaan afstaat of donor wordt voor beenmerg om het leven van een geliefde te redden.
Liefde hoeft niet gebonden te zijn aan de romantische liefde om ziek te maken. De offers
in naam van de vaderlandsliefde of van de grote ideologieën hebben in veel gevallen
lichamelijke gevolgen. De mentale schade die mensen oplopen in naam van de liefde
voor een bepaald gedachtegoed kan net zo groot zijn.
Z i e k e l i j k e liefde
Sommige vormen van liefdesbeleving worden als ‘ziekelijk’ beschouwd. Denken we daarbij aan pedofilie, sm of homoseksualiteit. Deze krijgen het label ‘ziekelijk’ al naargelang
de tijd en de context waarin ze van betekenis worden voorzien. Ook moederliefde kan
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ziekelijk zijn. Het syndroom van Münchhausen by proxy is daar een extreem voorbeeld
van. Eigenliefde kan allerlei pathologische vormen aannemen zoals obsessioneel omgaan
met het eigen lichaam (extreem sporten, anorexia, ...).
L i e f d e i n tijden van ziekte
Wanneer mensen ernstig ziek zijn, staat de liefde vaak onder druk. Tegelijkertijd is dit
onderwerp niet zo gemakkelijk bespreekbaar. Partners van chronisch of ernstig zieke
mensen zeggen wel eens dat de ziekte tussen geliefden in komt te staan. Dat is bijvoorbeeld een veelgehoorde klacht van mensen die met kanker te maken krijgen. Vooral
ziektes die de persoon aantasten zoals dementie of sommige psychiatrische aandoeningen tasten de liefde aan. Soms brengt ziekte mensen juist samen of is ze zelfs de aanleiding tot het ontstaan van een liefdesrelatie.
Z i e k v a n l iefde
Mensen worden ‘ziek van liefde’ als er een einde komt aan de liefde, zoals in geval van
liefdesverdriet of overlijden van een geliefde. Ook het onvervulde verlangen naar liefde
kan als ziekmakend worden beschouwd. Meest bekend is in dat verband de hysterie. Ook
eetstoornissen kunnen vanuit dit perspectief worden gezien. De verliefdheid ten slotte
wordt bij uitstek geassocieerd met een bijzondere (soms ziekelijke) geestesgesteldheid.
De uitdrukkingen ‘krankzinnig verliefd zijn’ of ‘gek van liefde’ geeft daar uitdrukking aan.
Het is een thema dat in alle uitvoerigheid in de literatuur en in de film aan de orde wordt
gesteld.
Kortom, ‘ziekte en liefde’ is een thema dat in allerlei variaties aanzet tot reflectie vanuit
diverse invalshoeken.

Nieuw tij dschrift: International Journal of Multiple Research
Approaches
The International Journal of Multiple Research Approaches (issn 1834-0806 (Print) |
issn 1834-0814 (Online))
Editor-in-Chief: Professor Carol Grbich, Flinders University School of Medicine
(Australia).
Core topics are :
• Multiple, hybrid, synergistic, integrated, cultural, mixed qualitative and quantitative
empirical research approaches.
• Theoretical and conceptual articles on methodological and ethical dilemmas and advances.
• Critical perspectives and proposals for the management of technical issues (eg, software development and data handling).
• Discussion of the philosophical issues, practical problems and benefits associated with
multiple, hybrid, synergistic, integrated and cultural approaches including theoretical
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frameworks, methodologies, data collection, management and analysis methods and
the different forms of transformation and representation.
• Literature reviews – including those from theses – on methodological trends/advances.
• Articles on methodology education, technologies and learning techniques.
• Practitioner perspectives, experiences from the field and case applications of methodologies and results.
Manuscript submissions & queries to: mraeditorial@e-contentmanagement.com.
More details can be found at:
http://www.e-contentmanagement.com/journals/multiple-research-approaches/.
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