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Het concept van de leefwereld

• Mens: organisme in een omgeving

• Jakob Johann von Uexküll: Umwelt (leefwereld) als de 
zelfperceptie van de omgeving

• Onderscheid omgeving-Umwelt: de omgeving observeert het 

organisme (mens, dier); in de Umwelt leeft het organisme in de 
eigen perceptie mogelijkheden

• Voorbeeld: hond ziet nauwelijks, ruikt voortreffelijk; teek heeft 

maar drie functies, verschil tussen jonge en oudere werknemers



Invloed van het concept leefwereld 
of Umwelt

• Fenomenologie en existentie filosofie (Cassirer, Heidegger, Ahrendt), 

de mens is een open project gedurende zijn leven, bestaat deels 
buiten zichzelf in de Umwelt

• Theoretische biologie: levende wezens communiceren 

multidimensionaal
• Ecologie en milieukunde
• Biosemiotiek, levende wezens communiceren in tekens: spin en web



Specifiek voor de mens

• Adolf Portmann: Mens is een (te) vroeggeboren dier

• Mens heeft naast de intrauterine omgeving als Umwelt ook een 
extra uterine periode als Umwelt nodig om werkelijk als mens te 
worden geboren in de communicatie

• Menszijn kenmerkt zich daarom door verzorging en betrokkenheid 
op anderen vanuit een gegeven kwetsbare openheid

• Menszijn is een leefwereld opbouwen waarin het persoon zijn wordt 

gerealiseerd in de omgeving die tot leefwereld wordt



Het exposoom
Het geheel van alle invloeden waaraan een organisme, mens, 

gedurende het bestaan wordt blootgesteld

Gaat uit van het concept omgeving, niet van de leefwereld

Heeft nog geen correlaat met de interactie tussen genen en omgeving 
in metabolics en gedragswijzen, zoals ontbijt, koffie, etc

Risico: exposoom wordt onderdeel van een neo-liberale waardering van 
werknemers in termen van nut en houdbaarheid, schade en zelfgekozen 

lot: eigen schuld dikke bult, etc.



Genome, Exposome, Behavome

Jacquez, Sabel, Shi. Genetic GIScience: Toward a Place-Based Synthesis
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• In de interactie tussen genome, gedrag en exposoom ligt de 

mogelijkheid om de incidentie van ziekten en gebreken te bepalen 
met behulp van wiskundige berekeningen

• Terugkeer van de leefwereld? 

• Leven vlogens GIS als een GPS?



Moreel
• De berekeningen betreffen een mens in haar/zijn leefwereld

• De persoon kan daar niet buiten worden gezet
• Respect voor de keuzevrijheid en mogelijkheid, de openheid van de 

mens als organisme om zich vrij te ontwikkelen

• Bescherming en zorg voor een veilige leefomgeving als overstijgend 
belang

• Acceptatie en waardering van het anderszijn van de ander 

• Verstaan in de communicatie en begrip voor de situatie of 
leefwereld



Moreel praktisch
• Neoliberale scheiding tussen prive en publiek, met nadruk op 

eigendomsrechten. Is dat voldoende morele basis?
• Samenwerking en samendelen van kennis en ervaring tussen 

werknemers en werkgevers: Is dat haalbaar?

• Kunnen we riscio’s verontachtzamen bij
•

• Screenen bij in dienst treding

• Continue screening voor vatbaarheid
• Actief beleid op ziektepreventie
• Inzet van controleapparatuur




