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Een van de meest gestelde vragen is ongetwi jfeld: 'Wat is haptonomie?' 
Meestal wordt dan vervallen in een verward verhaal over tast en emotie 
en hoe die twee met elkaar samenhangen. Hoeveel de maatschappij 
vernietigd heeft met haar cerebrale instelling en het taboe dat 0 

aanraken rust. Na lang praten komt dan de uitnodiging: ' om maar op 
de bank, dan zal ik het je laten voelen.' 

Frans Veldman - grondlegger van de Haptonomie - zegt er in zijn boek 
Haptonomie, wetenschap van de affectiviteit, onder andere dit over: 
'De haptonomie draagt de voedende elementen aan die de affectieve 
vermogens van de mens tot ontplooiing kunnen brengen. De haptono. 
mie is een menswetenschap, die stoelt op karakteristieke menselijke 
ontmoetings· en contactmogelJlkheden. De haptonomie appelleert aan 
vermogens die de mens in de kiem gegeven zijn en wijst de weg naar het 
tot ontwikkeling brengen van deze vermogens.' 

Het is interessant om er op te wijzen dat in deze, rond 1988 geschreven, 
omschrijving het woord tast, aanraking niet (meer) voorkomt. Veldman 
ziet kennelijk contact en ontmoeting in een ruimer perspectief. Uiter
aard komt de aanraking verder in het boek uitgebreid aan bod, omdat 
het een wezenlijk onderdeel van de therapeutische toepassing van de 
haptonomie vormt. 

Nu cr zeker zes opleidingen voor haptonomie bestaan, ligt 
het voor de hand om aan de opleiders te vragen wat hun 
definitie of omschrijving van het begrip haptonomie is: 

D e Academie in Doorn ziet de haptonomie als een jonge stroming 
binnen de menswetenschappen. Haptonomie houdt zich bezig met 

aanraken, voelen en gevoelens. Het onderzoeksterrein van de haptono-
} mie is ~I de ontwikkeling van het menselijk gevoelsleven ill de 

ontwikkeling van de tastzin en de relatie die de tast met het gevoelsle
ven heeft. Houding, beweging en gebaar horen tot de interessegebieden. 

Haptonomie gaat ervan uit dat het menselijk lichaam - en vooral de 
beleving ervan - van fundamentele betekenis is binnen alle menselijke 
communicatievormen. De gevoelsmatige betekenis van aanraken en 
voelen van mensen en voelen tussen mensen, krijgt in de haptonomie 
veel aarl'àächt. Onderzoek wordtgëdaan naar de verschijnselen die aan 
en in het lichaam optreden bij aanraken en andere vormen van contact. 

De Academie leidt ook op tot haptotherapeut, waarvan dan gezegd 
wordt: 
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schrijving: " Haptotherapie houdt zich bezig met de aanraking in relatie 
tot groei en ontwikkeling van mens-zijn en beziet waar die groei, 
ontwikkeling gestopt, geremd of belemmerd is." 

H uizinga (Enschede) zegt het kort cn krachtig: "Haptonomie is de 
wetmatigheid in de ruimtelijke tast. Hapsis wordt gehanteerd als 

een voorbewust voorhanden en gegeven verbinding tussen mij en de 
wereld waarin ik leef." 

Het is goed hierbij op te merken dat Huizinga zijn opvattingen baseert 
op de transpersoonlijke psychologie, waardoor zijn mensvisie verschilt 

l 
van de i e ha tonomie ebruikte humanistische mensvisie. (Zie 
hiervoor zijn artike in Haptonomisch Contact 2e jaargang, nr. 4: 
'Grenzen aan de haptonomie. ~ 

H aptonomie is een verzamelbegrip, vindt van dcr Slikkc (Eindho
ven). "Een verzamelbegrip van een manier van omgaan met men

sen, die te maken heeft met holisme. In essentie is haptonomie gericht 
op contact, contact kwaliteiten, inclusief tastkwalitejten en gericht op de 
totale persoon. Het vermogen van voelen staat centraal binnen de 
haptonomie, middels onze tast hebben we weet van onszelf en onze 
omgeving. Het gaat om de kwaliteit van hoe je je ten opzichte van 
elkaar verhoudt. Tast is een van de toepassingsgebieden." 

In een stuk dat hij bij zijn opleiding gebruikt, wordt haptonomie ge
noemd: 'Wetenschap van het gevoel en gevoelsleven en wetenschap van de 
affectiviteit: Daaraan wordt toegevoegd: 'de leer van de tastzin en het 
menselijk gevoel.' De haptonomie tracht de mens terug te brengen bij zijn 
gevoel, zodat hij 'tastend' in de zin van 'tact'-vol met zichzelf en ande
ren kan omgaan. 

Of haptonomie een wetenschap is, relativeert van der Slikke door te 
schrijven dat hij haptonomie op dit moment nog geen wetenschap 
vindt, maar dat de ontwikkeling van de haptonomie wel die kant op zou 
kunnen gaan. 

Koolhaas en ZwÎers (Utrecht) omschrijven haptonomie als: "een 
methodiek van waaruit mensen heel gericht kunnen worden aange

sproken op wie ze zijn en hoe ze met zichzelf omgaan, ook in relatie tot 
anderen." Haptonomie is gebaseerd op de fenomenen van de tast zoals 
die door Veldman omschreven zijn. Die fenomenen worden met name 
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• Wanneer er sexuelt contact met de patiënt is, stopt de therapeutische 
relatie . 

• In situaties waar het moeilijk is om duidelijk te maken dat de Intenties 
van de therapeut goed zi jn, is het des te dringender om een derde 
persoon aanwezig te laten zijn. 

Het is niet zonder reden dat psychotherapeuten niet (meer) aanraken, 
aldus van Minnen . 

~ lot ;., ~ "'""" 
"De cliënt bepaalt te allen 

tijde de grenzen" 

D e Academie neemt een duidelijk standpunt ten aanzien van ethi
sche regels in, waar het de bezitters van een alpha-opleiding betreft. 

Deze mensen oefenen hun beroep uit op haptonomische basis, maar 
blijven binnen hun oorspronkelijke beroep en zijn als zodanig onder
worpen aan de daarin geldende ethische regels. 

Voor diegenen die zich gekwalificeerd hebben als haptotherapeut 
bestaat (nog) geen gedragscode. De Academie veronderstelt dat de 
behoefte daaraan wel zal toenemen. Zij hanteert een aantal gedragsregels 
die in een boekje uiteen gezet worden. Het belang van de cliënt staat 
hierbij voorop. Hieronder wordt verstaan dat de cliënt zelf bepaalt hoe 
intens en in welke omvang zelfontwikkeling en zelfexploratie plaats 
vindt. De cliënt bepaalt te allen tijde de grenzen. Het is de plicht van de 
haptotherapeut zich daarvan steeds te overtuigen. Misbruik van positie 
om bijvoorbeeld macht uit te oefenen op de cliënt is uit den boze. 

De Academie is van mening dat zodra de haptotherapeut merkt dat per
soonlijke behoeften een grote rol gaan spelen in de therapie, hij de 
therapeutische relatie moet verbreken. Dit geldt met name voor sexuele 
behoeften. Met nadruk wordt gesteld dat sexueel contact in de haptothe
rapcutischc relatie onder geen voorwaarde is toegestaan. Het heft de 
therapeutische relatie op en werkt overigens ook anti-therapeutisch. 
Geadviseerd wordt om bij twijfel overleg te plegen met een collega of 
andere deskundigen. 

W anneer Huizinga gevraagd wordt of hij ecn bepaalde ethiek han
teert, antwoordt hij in eerste instantie met nee. Bij doorvragen 

nuanceert hij die opvatting. Tijdens zi jn opleiding komt het wel ter 
sprake. 
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niet kan binnen een therapeutische relatie - van sexuele handelingen 
geen sprake kan zijn. 

Hoewel hij dus een duidelijk standpunt Inneemt, is van der Sllkke zich 
er van bewust dat hij zijn standpunt niet aan anderen kan opleggen. Om 
die reden wordt er binnen de lessen filosofie veel aandacht besteedt aan 
het bewust maken van persoonlijke ethische opvattingen. 

B ij Koolhaas en Zwiers komt ethiek niet als een apart onderwerp ter 
sprake. IIHet zit in de hele opleiding verweven," zeggen zij en is met 

name terug te vinden in de nadruk die ze leggen op de persoonlijke 
verantwoordelijkheid voor het eigen handelen. Iedere hulpverlener is 
voortdurend op zijn doen en laten aanspreekbaar. Hierbij is de mening 
van de docenten niet maatgevend, wel de opvatting van de student, 
omdat deze zich zal moeten verantwoorden voor zijn daden. Als hij 
onder valse vlag vaart is dat zijn eigen keuze. Als hij vindt dat sexuele 
hand~3 binnen het therapeutisch kader passen dan zal hij ook de 
consequenties daarvan in de maatschappij moeten nemen. 

Koolhaas en Zwiers wijzen erop dat de consequenties in de huidige tijd 
enorm zijn. Een ethische grondregel - hetgeen binnen hun ideeën kader 
het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen daden is - vereist ook 
dat iedereen zich bJ:.WUst-i&...1laJ) zijn ei~n behoeften. Zij hebben de 
ervaring dat ethische regels vaak als normen gehanteerd worden, die 
voor iedereen geldig zijn. Ethiek is voor hen echter geen vertrekpunt, 
maar een gevolg. 

"Een mens, met zijn eigen verantwoordelijkheid, zijn door de cultuur 
bepaalde bagage, die weet heeft van zichzelf, aanvaardt bepaalde zaken 
die in zijn cultuur gangbaar zijn. Maar hij maakt die keuze in vrijheid 
omdat hij zichzelf en zijn plaats in de maatschappij en zijn hoedanig
heid als therapeut kent." 

Koolhaas en Zwiers komen dus alleen tot een duidelijke uitspraak ovèr 
wat wel en niet geoorloofd is in therapeutische situaties waar het henzelf 
betreft, nie t waar het studenten betreft. Maar dat zou met hun opvattin
gen over de persoonlijke aanspreekbaarheid in tegenspraak zijn. 

Hoe toetst men een aanraking? Wie zal zeggen dat een tastervaring een 
goede is? Is de goede aanraking van de één een garantie voor een evenzo 
goede aanraking van de ander? Kortom, is het mogelijk om een toets te 
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het beroep van haptotherapeut ten goede komt", zo meent hij. Boven
dien wordt op deze manier de persoonlijke voorkeur van de docent 
uitgeschakeld en wordt de opleiding gedwongen om naar buiten te laten 
zien waar zij mee bezig is. 

De studie wordt afgesloten met een praktijkexamen dat ongeveer 2 uur 
in beslag neemt. 

Het is de bedoeling dat de studenten naast het opdoen van voldoende 
vaardigheden en inzicht ook voldoende groei en ontwikkeling doorma
ken. Dit is een leerproces dat leidt tot een groter inzicht in de betekenis 
die haptonomische begeleiding kan hebben voor de mensen die zich 
aan hun zorgen toevertrouwen . 

I n de zin van exa m ens wordt cr bij Huizinga niet getoetst. Eigenlijk is 
er gedurende de hele opleiding een onderstroom van confrontaties 

met de eigen ontwikkeling en de eigen ideeën, waarvan de verandering 
bepalend is voor de ontwikkeling van de student. 

Huizinga geeft toe dat het mogelijk is, via bijvoorbeeld referaten, of mid
dels een puntensysteem, zoals dat in de psychotherapie opleiding 
gehanteerd wordt, de theoretische kennis van de studenten te testen. 
Maar binnen zijn opleiding is het wezenlijk dat "mensen in hun eigen 
proces gaan zitten, omdat daardoor de vraagstelling, het handelen, het 
verwoorden van de eigen ervaring verandert." Huizinga confronteert 
zijn studenten tame lijk sterk, naar zi jn eigen zeggen, met hun denksys
teem, hun werkelijkheidsbeeld en hun zelfbeeld. Daarbij adviseert hij 
mensen wel over waar ze aan zouden moeten werken, maar hij zegt ook 
dat hll daar geen sanctie op heeft. 

Hij vindt het moeilijk om criteria vast te stellen om te toetsen wat de 
mensen met zijn materiaal doen, maar hij heeft wel een idee dat hij een 
inschatting kan maken over 'waar de persoon zi t in zijn ontwikkelings
proces.' De 'kleuring' die de opleider aan de opleiding geeft bepaalt dus 
ook zijn wijze van toetsen. 

A angezien het onderwijs bij van der Slikkc vanuit het HBO-onder
wijs gegeven wordt, wordt er ook volgens HBO-regels getoetst. Dat 

wil zeggen dat de toetsen moeten voldoen aan de eis van score-con trol. 
Het ter beoordeling laten van de kwaliteit van de student aan de per
soonlijke oordelen van de docent is daarbij niet toegestaan. Het multip
le-choice systeem is een beoordelingswijze die aan deze eis tegemoet 
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'leraar' en zijn eigenheid in het geleerde inbrengt, kan een nieuwe 
school of stroming ontstaan. De aldus ontstane differentiatie kan het 
oorspronkelijke gegeven verder ontwikkelen en voeden. Vanuit deze 
opvatting stelden we de volgende vraag: 

Zijn er punten waarop u wilt wijzen, die duidelijk ver
schillende van de andere opleidingen? 

W at de Alpha-cursus betreft draagt de Academie aan, dat haar 
docentenkorps zeer gevarieerd is samengesteld. Mannen en vrou

wen zijn in gelijke verhoudingen vertegenwoordigd en komen uit 
versch illende beroeps- en leeftijdsgroepen. Door hun eigen stijl en 
opvattingen bieden de docenten de student de mogelijkheid om de 
eigen ontwikkeling te toetsen binnen een ruim referentiekader. Dit 
maakt een kritische, zelfstandige en persoonlijke ontwikkeling van de 
hulpverlener op haptonom ische basis mogelijk, aldus de Academie. 

Een ander punt is de bijscholing en vaardigheidstrainingen, die in de 
vorm van blokken van twee dagen gegeven worden. In deze blokken 
worden een aantal onderwerpen uit de alpha-cursus verder uitgewerkt. 
Ook worden hierin nieuwe thema's behandeld. Aan de hand van eigen 
interesse kan men uit deze blokken een keuze maken. Voor de beta
cursus zijn een aantal van deze blokken verplicht. 

In de beta-cursus wordt een grote nadruk gelegd op persoonlijke Integra
tie en evenwichtigheid. Met name in het eerste deel van de opleiding 
wordt aan dit aspect veel aandacht gegeven. Het ontwikkelen van een 
eigen therapeutische stijl en werkwijze staat op de voorgrond bij de 
begeleiding van studenten. 

De opleiding tot Docent(e} in de verzorgende Klinische Kinesionomie is 
volgens de Academie de enige in Nederland. 

"De leefwereld van de elien! 
neemt in de therapie een 

belangrijke plaats in" 

Van Minnen vindt het niet hanteren van het drieluik en de belas
tingsfenomenologie een wezenlijke verandering ten opzichte van de 

andere opleidingen. Het belangrijkste aspect van zijn opleiding is dat hij 
uitgaat van de aanwezigheid van de vitale bewegingen, die bestaan op 
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Zij distantiëren zich van de opvatting dat haptonomie een wetenschap 
is. Ook achten zij het 'weer leren voelen' - binnen de wereld van de 
haptonomie een veel gebruikte uitspraak - een ontkenning van wat er is, 
namelijk dat mensen kunnen voelen. Dat is inherent aan het leven. Het 
gaat er hun om, mensen te helpen zich bewust te worden van zichzelf 
en hoe ze met zichzelf omgaan. 

Het drieluik gebruiken zij in de basisopleiding als een middel om 
studenten inzicht in zichzelf te geven en zich bewust te worden van hun 
eigen beweging en beleving. 

In de vervolgopleiding komt de waarde en de toepassing van het drieluik 
binnen de eigen beroepsuitoefening aan de orde. Uitgaan van wat er is, 
is een vertrekpunt in hun opleiding. Ze kiezen voor een ervaringsgerich
te methode waarin de theoretische kennis een ondersteunende plaats 
inneemt. 

"Het enige certificaat in 
de haptonomie met een 

erkende status kun je 
in Eindhoven halen" 

I k heb geenszins de pretentie om haptonomen op te leiden, zegt van 
der Slikkc, /lik laat mensen kennis maken met het begrip hapto

nomie. Ik laat mensen voelen wat het voor henzelf betekent en Ik geef 
de toepassingsmogelijkheden aan. Als de mensen verder willen - en dat 
komt regelmatig voor - dan verwijs ik ze naar Doorn, Overasselt of Berg 
en Dal. Ik heb daar geen voorkeur voor." 

Het enige verschil dat hij aangeeft is, dat door de plaats die zijn oplei
ding inneemt in het onderwijsbestel in Nederland en door zijn lesbe
voegdheid, hij aan het eind van de cursus een certificaat uitreikt dat 
erkend is. Voor zover hij kan nagaan is dat het enige certificaat in de 
haptonomie dat een erkende status heeft. 

'Zou het ooit nog goed komen?' Zoveel verschillende meningen, alle
maal gebaseerd op het oorspronkelijke idee van de haptonomie zoals dat 
door Veldman werd geconcipieerd. Zouden die opleidingen tot vrucht
bare samenwerking te brengen zijn? 
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nen doen. Maar één van mijn idealen is samenwerken met een andere 
opleiding. 

Hij denkt dat de inbreng van de Hogeschool ook heel zinvol kan zijn 
omdat er veel deskundigheid is op het gebied van didactiek, het opzet
ten van lesmateriaa l, het schiften in hoofd- en bijzaken. Het zou zonde 
zijn om dat onbenut te laten . De Hogeschool denkt ook een beetje 
commercieel, zegt Van der Slikke omdat, als er veel vragen naar iets 
komen, clan <constateert de school dat er een onderwijsvraag Is en gaat 
op zoek naar de invulling daarvan. Samenwerking met de Hogeschool 
zou, als je volgens bepaalde eisen van de HBO-wet functioneert, mis
schien ooit tot een soort erkend diploma kunnen leiden, zo meent hij. 

"Haptonomie, een luxere 
vorm van fysiotherapie?" 

W e zijn bang, dat zolang de 'clubs' binnen de haptonomie de pre
tentie blijven houden dat het wetenschappeli jk is wat ze doen en 

zolang er haptonomisch werkende mensen zijn die anderen vertellen 
dat ze weer moeten leren voelen, dat de haptonomie ten onder gaat, 
zeggen Koolhaas cn Zwiers. Instanties die moeten beslissen over 
erkenn ing van haptonomie als beroep zullen altijd eisen dat de hapto
nomie zich conformeert aan een model waar de psychiatrie, de cardiolo
gie, de psychologie en ga zo maar door deel van uit maakt. Wanneer 
daarin toegestemd wordt, betekent dat dat de haptonomische gegeven
heden vertaald moeten worden in termen die niet de hare zijn. Dat gaat 
de wezenlijke waarde ervan verloren, vinden zij. 

Als er gezegd wordt dat haptonomie en haptotherapie van andere 
therapieën verschillen in het feit dat er aangeraakt wordt, dan zal 
haptonomie en haptotherapie worden opgevat als een 'luxere' vorm van 
fysiotherapie. Met die koppeling zitten we vanaf het begin opgescheept. 
De haptonomie za l eerst haar eigen plaats moeten bepalen . " Persoonlijk 
constateren wij dat de verdeeldheid die er heerst in de wereld van de 
haptonomie groot is en dat samenkomen voorlopig geen haalbare kaart 
lijkt,t' aldus Koolhaas en Zwiers. 
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mogelijkheden van de tastzin; een en ander 
op basis van kennis van een aantal gebieden 
die aan de tast, de lichamelijkheid en de 
waarneming gerelateerd zijn, bezien vanuit 
een haptonomische achtergrond. 

• DE BETA-CURSUS die leidt op tot haptotherapeut; vooralsnog 
een kwalificatie die kan worden toegevoegd 
aan het hoofdberoep, maar waarvan niet 
uitgesloten wordt dat het zich in de toekomst 
ontwikkelt tot een zelfstandig beroep. 

De cursus duurt: Vier jaar, 3 blokken van drie dagen per jaar. 
Daarna volgt een stageperiode met een aantal 
verplichte supervisies. De duur van de oplei
ding en de praktijkperiode zijn op dit mo· 
ment in discussie binnen de Academie. 

Aan de orde komen: Uit een circulair model (kennis, ervaring en 
vaardigheid leiden tot kennis, ervaring en 
vaardigheid op een hoger niveau) worden 
thematisch behandeld: 
• beginnende relaties 
• zwangerschap 
• geboorte 
• psychologische geboorte 
• individuatie 
• volwassenheid 
• ouderdom 
• ziekte en dood 
• crisissituaties 
• psychopathologie 
• probleemdetectie en casuïstiek. 

VooropleiditIg: Als vooropleiding wordt er een basisberoep 
en een opleiding op HBO-niveau in de ge
zondheidszorg verondersteld. De Akte hapto
kinesie Alpha dient behaald te zijn. Een aan
tal daartoe aangewezen BVf-blokken (Bijzon
dere Vaardigheids Trainingen) dienen ge-
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• I 

• zelfstandig ontwerpen van handelingen en 
training in het bevorderen van initiatief bij 
leerlingen. 

Vooropleiding: Als vooropleiding wordt een HBO-opleiding 
in de gezondheidszorg en/of docentschap in 
de gezondheidszorg gevraagd. 

Doelstelling: Het doel van deze opleiding is: 
• het verwerven van praktische kennis in 

kincsionomische handelingen en 
• het kunnen overdragen van de theorie en 

de praktijk van de kinesionomie. 

Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie 
Schoonenburgseweg 31, 6611 AA Overasselt 

Directeur: Hr. F.R.Veldman (junior), arts voor Haptonomie 

Uit eerdere contacten met de grondlegger Frans Veldman Sr. was al 
duidelijk geworden dat hij een vereniging voor Haptonomie absoluut 
afkeurt. Hij heeft dat op zijn eigen originele wijze herhaaldelijk laten 
merken. Ook uit de gesprekken met de opleiders kwam naar voren dat 
een botsing met Veldman omtrent opvattingen, tot de persoonlijke 
ervaring behoorde. Wij vonden het voor een duidelijk overzicht noodza
kelijk ook onze vragen te richten aan het Wetenschappelijk Instituut 
voor de Haptonomie. 
In een telefonische reactie op onze brief, deelde de directeur, de Hr. F. R. 
Veldman junior, ons mede: "Ik heb de brief in de prullenmand gedon 
derd. Het feit dat de vereniging bestaat duidt er ai op dat u niets van 
Haptonomie begrijpt. Ik wil niets met u te maken hebben. Wij leiden 
niet op, daar zit u al fout, wij geven een inleiding in de Haptonomie. Ik 
wil niet met u in discussie gaan .... " 
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Opleiding Haptonomie 
H.B. Blijdesteinlaan 53, 7514 CA Enschede 

Directeur: O. Huizinga 

De lessen worden door één docent gegeven 

ER IS ÉÉN OPLEIDING DIE OPLEIDT TOT HET TOEPASSEN VAN DE 
HAPTONOMISCHE GEGEVENHEDEN IN HET EIGEN BEROEP 

• 3·JARIGE 
OPLEIDING 

Eerste jaar: zesmaal twee dagen 
Tweede jaar: één maal vicr dagen en zes 

maal twee dagen 
Derde jaar: éénmaal vier dagen en zes maal 

twee dagen 
Als nascholing worden er workshops georga· 
niseerd. 

Aan de orde kom",: In praktische en theoretische scholing ko
men aan de orde: 
• responstonus, resonantie fase, reciprotonie, 

eutonie fase, 
• sensus, persensus, transsensus, 
• vervoering en participation mystique, 
• frustratie- en schuldstructuren 
• zelfervaring als leerervaring door middel 

van holotropic breathwork 
• persoonlijke en transpersoonlIjke aspecten 

in menselijke ervaring 
• confrontatie met de eigen overdrachtsnei

gingen 
• ontwikkeling van persoonlijk bewustzijn 

uit collectief bewustzijn 
• belasting 
• ontwikkeling van en gevoel voor basispre

sentie 
• introductie prudentie, transparantie en 

presentie 
• overdracht - romantisch ideaal, gerelateerd 

aan de hulpverlenerssituatie 
• inzicht in machtsstructuren en hiërarchie 
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Hogeschool Eindhoven, Studie infonnatiecentrum 
Postl>us 347, 5600 AH Eindhoven 
Contactpersoon: Hr. P. v.d. Slikke 

De lessen worden door verschillende docenten gegeven 

ER ZIJN DRIE CURSUSSEN TE WETEN: 

• INLEIDING IN DE 
HAI'TONOMIE 

Dit is een avondopleiding die 10 avonden 
duurt. 

Aan de orde komelI: • waarnemen en gewaar worden 
• bewegen en bewogen worden 
• staan 
• houding 
• tiltechnieken 
• haptonomie in de eigen praktijk 

Vooropleidi,,~: Bedoeld voor mensen die in de welzijn- en/of 
gezondheidszorg werken. 

• HAPTONOMIE EN 
BEROEP 

Deze leidt op tot het toepassen van de hap
tonomische gegevenheden in het eigen be
roep. 

De cursus duurt: Dit is een avondopleiding in 15 avonden. 

Aan de orde komen: Filosofie: 
• fenomenologie van de lichamelijkheid, 
• gezondheidszorg in de westerse cultuur 
Dramatische expressie 
Psychologie: 
• lichamelijkheidsaspecten, modellen van 

hulpverlening, 
• discriminerende krachten, 
• valkuilen 
Haptonomie: 
• uitgangspunten, 
• presentie/presentatie 
• lichameli jkheid in de hulpverlening 
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Haptein, Opleidingen en Trainingen 
Bloemgaarde 21,1902 HA Castricum 

Leiding: C. Koolhaas en E. Zwiers 

De lessen worden momenteel door twee docenten gegeven 

De opleiding is erop gericht om hulpverleners op te leiden om in de 
uitoefening van hun beroep gebruik te kunnen maken van de 
haptonomische beginselen en de fenomenen van de tast. 

ER ZIJN 1WEE OPLEIDINGEN TE WETEN: 

• BASISOPLEIDING die gericht is op persoonlijke ontwikkeling 
en elementaire vaardigheden van de hapto
nomie. 

De cursus duurt: 1 jaar, acht blokken van twee dagen 

Aa" de orde kome,,: Er wordt op basis van de lesmethodiek 'weten 
vanuit persoonlijk ervaren' gewerkt met the
ma's: 
• ontmoeten 
• waarnemen 
• grensverkennen 
• confrontatie 
• refereren 
• plaats bepalen en 
• in- relatie. 

Voorop/e/d/nK: Werkzaam zijn in de therapeutische hulpver
lening. 

Doe/stelllnK: • Het gebruik maken van de fenomenen van 
de tast. 

• Bewust worden van de eigen gevoelsbewe
ging, zowel fysiek als emotioneel. 

• Van daaruit zicht krijgen op jezelf en 
• Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen 

handelen inclusief de consequenties daar
van. 
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Ten slotte .... 

Als je al deze Informatie over de opleidingen leest, dan lijkt het erop dat 
je kunt zeggen dat er sprake is van richtingen of stromingen; uitgaande· 
van het originele concept zijn er in de overdracht bepaalde facetten niet 
voldoende aan de orde gekomen. Daarom hebben alle opleidingen wel 
bepaalde punten waarop zij de nadruk leggen en die ze vanuit hun 
ervaring belangrijk vinden. 

Van Minnen neemt als uitgangspunt de 'vis vitalIs' en de daaruit 
voortkomende vitale bewegingen. Hij heeft het over reëel voelbare en 
voor anderen tastbare bewegingen. Huizinga noemt de spiritualiteit, die 
bij de mens hoort en die hij een plaats wil geven binnen de opleiding. 
Haptein benoemt als uitgangspunt: dat wat er is. Daaruit volgt logischer
wijs de persoonlijke verantwoordelijkheid en de aanspreekbaarheid, 
waar zij het over hebben, omdat wat er is voor iedereen anders is . 

Een duidelijk verschil is dat de Academie te Doorn uitgaat van haptono
mie als een jonge menswetenschap, terwijl de anderen het nog niet of 
zelfs helemaal niet als een wetenschap zien. Haptein signaleert terecht 
het gevaar dat het eigene van de haptonomie verloren kan gaan als men 
zich aan allerlei wetenschappelijke normen gaat aanpassen. 

Het kenmerk van een goede opleiding is dat er steeds vernieuwing, 
bijstelling, voeling met de maatschappelijke ontwikkelingen, plaats 
vindt. De meeste opleidingen zijn nog te kort bezig om dat te mogen 
verwachten. Bij de oudste opleiding, de Academie te Doorn, zie je op dat 
punt dan ook een en ander gebeuren. 

Met betrekking tot ethiek, spreekt van Minnen over fatsoensnormen en 
de Academie van gedragsregels. Haptein zowel als van der Slikke zeggen 
dat ze anderen geen regels kunnen opleggen; beiden hebben het over: 
hulpverleners persoonlijk aanspreken op hun gedrag, maar van der 
Slikke biedt daarbij tevens filosofielessen e.d. aan om mensen zich 
bewust te laten worden waar ze zelf staan en van waaruit ze een mening 
over zaken hebben . Dat lijkt enigszins aan te sluiten bij wat Huizinga 
zegt, dat 'iedere ethische neiging de ervaring stopt' en dat het hem beter 
lijkt om niet vanuit regels te leven en te werken, maar je bewust te zijn 
van dat wat er In je leeft aan behoeften. Of je die behoeften dan ook 
bevredigt, kan dan een goed overwogen keuze zijn. 
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(adyertentie) 

Haptein 

I nschrijving sluit 30 juni 1992 

Basis opleiding Haptonomie 
Deze opleiding is bedoeld voor mensen, die in de hulpverlening thera
peutisch werkzaam zijn . De duur van de opleiding is 1 jaar, verdeeld in 
acht blokken van twee dagen, in de periode september '92 tlm mei '93. 

Vervolg opleidingen Haptonomie 
Er zijn twee Vervolg opleidingen Haptonomie, te weten: 
1 . De opleiding die is gericht op de praktijk van het fysiotherapeutisch 

en oefentherapeulisch handelen. 
2.De opleiding waarin de aktiviteiten zijn gebaseerd op de dagelijkse 

praktijk van artsen, verpleegkundigen, maatschappelijkwerkers en 
andere hulpverleners. 

De opleidingen zijn bedoeld voor mensen die de Basis opleiding 
Haptonomie hebben gevolgd of een daaraan gelijkwaardige opleiding. 
De duur van de opleidingen is 1 jaar, verdeeld in 6 blokken van 2 dagen, 
in de periode van september '92 tlm juni '93. 
Docenten: C. Koolhaas en E.J. Zwiers. Lokatie: Utrecht. 
Informatie is middels het schriftelijk aanvragen van een brochure te 
verkrijgen, evenals een inschrijfformulier. De inschrijving sluit 30 juni 
1992. Plaatsing geschiedt op volgorde van inschrijving. 

Adres: Bloemgaarde 21 , 1902 HA te Castricum. 

Haptonomische Zwanaerschapsbegeleiding 
Deze opleiding is in voorbereiding. Bij voldoende deelname (± 20) start 
de opleiding in 1993. De opleiding is toegankelijk voor mensen die de 
Vervolg opleiding hebben gevolgd of een haptotherapie opleiding . 
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'Attitudes bepalen de kwaliteit van onze waarneming. 
Omdat de manier waarop wij denken, voelen, handelen 
en informatie verwerken niet op de werkelijkheid, maar 
op onze opvatting van de werkelijkheid berust, is het 
van essentieel belang dat we kijken naar onze houding, 
onze instelling. ' 
'Het is van het grootste belang dat iedereen inziet hoe 
vergiftigend haat, wrok, jaloezie, afgunst en angst 
eigenlijk zjjn.' (Het aantal sterfgevallen van mensen 
met een hoge vijandigheidsgraad blijkt 6,6 maal 
zo hoog te zijn als van mensen met een lage vijan· 
digheidsgraad.) 

Het boek beschrijft de acht attitudes van de Ge
dragscode en de training ervan. Het geeft scholing 
in het beoefenen van onvoorwaardelijke liefde en 
het proces van vergeving. Het Aramese woord voor 
vergeven is 'opgeven'. De Code zegt: 

'Vergeven is het opgeven van alle eisen, voorwaarden 
en verwachtingen die de attitude van liefde blokkeren; 
dat wil zeggen, die voonvaarden, eisen en verwachtin
gen opgeven, die maken dat de geest de attitude van 
liefde niet kan bewaren. ' 'Opgeven is niet hetzelfde als 
kwijtschelden, vergoelijken of goedkeuren. Het maakt 
wat iemand anders gedaan heeft niet ongedaan. Opge
ven is het laten vallen van de eis dat de ander zich op 
een bepaalde manier moet gedragen, vóór je van 
hem/haar kunt houden. ' 

Ik vind dit boek van belang voor de haptonomie, 
omdat dit proces van vergeving volgens mij de 
uiterste consekwentie is van de haptonomische 
principes van contact maken , doorvoelen, aanblij
ven, indien nodig pijn en gekwetste gevoelens tot 
uiting brengen en vervolgens verzachten, eutoon 
worden. De workshop deed mij in sommige op
zichten aan haptonomische scholingsdagen den
ken. Edith Stauffer weet bijvoorbeeld precies wan
neer zij wel en niet iemand aanraakt en hoe ze dat 
doet. Mijn indruk is, dat wanneer iemand na veel 
wikken en wegen het besluit genomen heeft ie-
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Opleiden 

Wat is de taak van een leraar, vroeg hip') 

Het behoort tot de taak van een leraar om zijn leerling informatie te geven en 
kennis bij te brengen om later in zijn eigen levensonderhoud te kunnen 
voorzien en het leven aan te kunnen. 

De leerling klaarstomen voor een geslaagde carrière? Kan een leraar niet meer 
betekenen op een breder gebied? 

Ja, hij kan een voorbeeld zijn door zijn manier van leven en door zijn gedrag en 
zodanig de leerling beïnvloe4en en inspireren. 

Hebben we al niet genoeg voorbeelden? Het leven naar een voorbeeld helpt de 
leerling toch niet om vrij en creatief te zijn? Ben je vrij als je iets nadoet of je 
ergens aan conformeert, of dat nu uiterlijk of innerlijk is? Is het niet een 
subtiele manier om de leerling angst aan te jagen, door hem te stimuleren een 
voorbeeld te volgen? 
Als de leraar een voorbeeld wordt, kan dat voorbeeld dan niet het leven van de 
leerling w beïnvloeden en verwringen dat er een steeds groter conflict komt 
tussen wat de leerling ;s en wat hij zou moeten zijn. De taak van een leraar ligt 
toch eerder bij het helpen ontdekken wie of wat de leerling is? 

Maar de leraar moet de leerling toch op-leiden, de weg wijzen naar een hoger 
niveau en een beter leven? 

Om de weg te wijzen, moet je weten. Maar doet u dat? Wat weet u, behalve 
dat wat u geleerd heb via de zeef van uw eigen vooroordelen? Moet een leraar 
de leerling niet helpen om zich op een intelligente manier van die conditione
rende invloeden te ontdoen? Dan kan de leerling het leven in volle diepte 
beleven zonder angst en zonder aggressieve onvrede. 

Maar de leraar kan toch op z'n minst de leerling tot belangrijke zaken 
inspireren? 

I) VrIj naar: j. KrJshnamurtJ, AanpQJsing en Vrijheid, Commentaar op het leven 11. 
UIt. 1989, Ankh-Hermes bv, Deventer. 
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Mededelingen 

Voorbereidingscommissie 
Even nagenieten van een avondje 'het kind in jezelf' onder leiding van 
Sjef van der Linden. In een fantastische ambiance - de theaterzaal van 
de Faculteit Theater en Drama te Utrecht - beleefden ongeveer 70 
aanwezigen de praktische betekenis van het woord 'emovere' Emotie als 
beweging van binnen naar buiten, waardoor 'Zijn' en I Acteren' met 
elkaar verbonden worden vanuit de authenticiteit van elk individu .. ... 

Wat kunt u verder nog verwachten in 1992 en in het begin van 1993? 
Op donderdag 17 september een avond met als thema: 'Faalangst'. Ook 
op deze avond nodigen we een ontwikkelingspsychologe uit, die samen 
met iemand die haptonomisch begeleidt, haar visie met betrekking tot 
faalangst geeft. De avond wordt gehouden in Hoog-Brabant (Baronie
zaai) te Utrecht en begin om 19.45 uur. Op zaterdag 7 november volgt 
een mini-workshop. Men kan dan deelnemen aan een workshop onder 
leiding van Sjef van der Linden: een vervolg op 'het kind in jezelf' of aan 
een workshop onder leiding van Noortje Kors: authentiek acteren, een 
prolongatie van een succesvolle workshop in 1991. Deze mini-workshop 
duurt van 10.00-ca.14.oo uur. Maximaal aantal deelnemers is 80 perso
nen en de datum van uw inschrijving bepaalt uw deelname. In een 
aparte mailing, zullen we het definitieve programma, de locatie en de 
inschijvingsprocedure aan u meedelen. Over het programma van 1993 
kunnen we alvast onze eerste lezing verklappen: deze zal gehouden 
worden door OUo Huizinga. OUo heeft een opleiding Haptonomie in 
Enschede. Hij schreef een artikel in Haptonomisch Contact (dec. 1991, 
m.4). Deze lezing wordt vermoedelijk gehouden in de vierde week van 
januari 1993. De Voorbereidingscommissie heeft besloten om voor 1993 
geen allesomvattend thema te kiezenj lezingen en workshops staan in 
het teken van vernieuwing en verdieping in de haptonomie, wals die 
zich voordoet in de diverse 'jonge' opleidingen alsook in de diverse 
beroepssectoren. 
Tot slot hebben we nog een verheugende mededeling: we hebben een 
opvolgster gevonden voor Margriet Boekhoorn, namelijk Anneke Leurs. 
Anneke, welkom in de voorbereidingscommissie! 
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het gewenst een derde persoon 
bij de behandeling aanwezig te 
laten zijn, zoals mede door Van 
Minnen gepropageerd wordt; 

bij problematische ontwikkelin
gen is het noodzakelijk dat de 
therapeut tijdig intervisie of 
supervisie regelt. 

Advertentiemogelijkheden in 
Haptonomisch Contact 

Haptonomisch Contact is gekoppeld aan de Nederlandse Vereniging 
voor Haptonomie. De advertenties vervullen een service functie voor de 
leden en zi jn specifiek op die doelgroep gericht. 

Er drie formaten mogelijk te weten: 

hele pagina: 10,6 cm breed en 16 cm hoog; kosten: f 120,
halve pagina: 10,6 cm breed en 8 cm hoog; kosten: f 85,
kwart pagina: 5,3 cm breed en 8 cm hoog; kosten: f 60,-

Bovenstaande prijzen zijn de plaatsingskosten en gelden voor kant en 
klare, op het goede formaat gezette advertenties. 

Het kan ook zijn dat u alleen tekst hebt en een tekening of logo, dan 
kan de advertentie door ons worden gezet en betaald u daarvoor /50,
zetkosten. (Deze prijs geldt voor eenvoudig zetwerk.) 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor miniadvertentIes: 
- 100 lettertekens; kosten f 10,-

De redactie behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren. 

Meer informatie omtrent advertenties is te verkrijgen bij: 

lngrid Ram (Kwarts pers- en produktiebureau) 
Jacob Catsstraat 40 
1215 EZ Hilversum tel.:035-234355 
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De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie stelt zich ten doel de 
communicatie te bevorderen tussen hen die in de haptonomie zijn geïnte
resseerd en/ofopgeleid, en dat in de breedst mogelijke zin. 

Zij is nadrukkelijk géén beroepsvereniging. Aan het lidmaatschap kunnen 
geen rechten worden ontleend t.a.v. welke beroepsuitoefening dan ook op 
het terrein van de haptonomie. 

De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 

a. het bevorderen van onderling contact tussen de leden middels 
samenkomst in het kader van lezingen, werk-, studie-, ervarings- en 
gegevensuitwisseling; 

b. het bevorderen van de onderlinge communicatie middels woord, 
beelden geschrift; 

e. het onderhouden van contacten met instellingen die van belang zijn 
voor het bevorderen van de kennis van en de bekendheid met de 
haptonomie. 

De vereniging kent: 

a. gewone leden, met tenminste een voltooide alfa-opleiding zoals van 
de Academie voor Haptonomie en Kinesionomie of een daaraan 
geli jkwaardige opleiding; 

b. aspirant·leden, d.W.Z. mensen die als student zijn ingeschreven bij 
een opleiding als boven; 

c. belangstellende leden, d.w.z. mensen of rechtspersonen die zich ais 
zodanig aanmelden bij het bestuur. 

De kosten van het lidmaatschap, (wijzigingen voorbehouden) inclusief de 
toezending van Haptonomisch Contact bedragen f 105,- per jaar. De 
toegang tot de meeste activiteiten is voor leden gratis. 
Voor workshops e.d. wordt een aanvullende bijdrage gevraagd. 

Wilt u voor financiële zaken contact opnemen met de penningmeester van 
de vereniging, Lenl Molhoek tel. 03438-1 2837, voor informatle over de 
vereniging, met de voorzitter Ref\s Henquet tel. 043-251295 en voor 
informatie over advertenties met lngrld Ram, tel: 035-234355. 

Alle correspondentie die niets te maken heeft met het tlj<bchrift, w.o. 
adreswijzigingen en aanmeldingen voor het lidmaatschap, opsturen 
naar: 

Secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor HaptonomIe 
De Otter 29 
7414 HZ Deventer 
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HAPTONOMIE IN NEDERLAND 

Een onderzoek naar verschillende 
opleidingsmogelijkheden 

To n Bergman 

Voor de redactie van dit tijdschrift was het een lang gekoesterde wens 
om eens duidelijkheid te scheppen in de stroom van geluiden die ons 
bereiken tcn aanzien van de versch illende opleidingen in de haptono
mie. De vraag die steeds opkomt is: zijn het nu verschillende opleidin· 
gen of zijn het verschillende stromingen? Zeker in een tijd dat er ook 
vragen komen tcn aanzien van beroepsbelangenbehartiging leek het ons 
nuttig om de zaken eens op een rijtje te zetten. 
Daartoe hebben we een aantal vragen opgesteld en die aan de verschil
lende, aan ons bekendc1 opleidingen toegestuurd. Dat waren het Weten
schappelijk Instituut voor Haptonomie te Overasselt, de Academie voor 
Haptonomie en Kinesionomie te Doorn, het Instituut voor Toegepaste 
Haptonomie te Berg en Dal, De Opleiding Haptonomie te Enschede, De 
Hogeschool Eindhoven en Haptein, Opleidingen en Trainingen te 
Utrecht. 
De vragen hadden betrekking op onderwerpen als: wat verstaat u onder 
haptonomie, welke vakken doceert u, ethiek en~rschillen met andere 
opleidingen voor zover beken;j;) - I 

Met diverse opleidingen werden nog persoonlijke gesprekken gevoerd, 
naast het invullen van de vragen van de vragenlijst. De Academie in 
Doorn is momenteel bezig met herstructurering, waardoor het niet 
mogelijk was om over een aantal onderwerpen nog een gesprek te 
voeren, terwijl het 'gesprek' met het Wetenschappelijk Instituut voor 
Haptonomie te Overasselt tot onze spi jt wel heel kort was. 

We zijn blij met de schat aan informatie die we u kunnen presenteren. 
Misschien dat u nog naar bijscholing wekt, dan kan deze informatie u 
mogelijk helpen bij het maken van uw keuze. 
Achtereenvolgens treft u hier de antwoorden op de gestelde vragen aan, 
gevolgd door de algemene gegevens van de verschillende opleidingen. 
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"De haptotherapie richt zich op het verduidelijken van de wisselwerking 
die plaats vindt tussen 'lichaam' en 'geest' bij allerlei problemen, activi· 
teiten en gebeurtenissen in het concrete dagelijkse leven. De haptothera. 
pie is gericht op de bewustmaking van gevoelens en maakt daarbij 
gebruik van de directe aanraking. Door de directe aanraking wordt het 
lichaamsbesef en daarmee het zelfbesef geactiveerd. Lichamelijke blok
kades worden voelbaar en mensen durven door de vertrouwdheid en de 
vanzelfsprekendheid van het contact, gevoelens boven te laten komen." 

De haptotherapie houdt zich bezig met vele hulpvragen, die binnen het 
interessegebied van de haptonomie liggen, zoals: pijn en pijnverwer
king, lichamelijke en geestelijke overbelasting, relationele moeilijkhe
den, psychische problematiek die zich ook lichamelijk uit, opvoedings
en' ontwikkelingsvragen. Haptonomie kan ook d.'''~Hàige begeleiding 
bieden aan sporters en rondom zwangerschap. \ . 

_ ___ _ _ ______ ~""'.'nt,I ,;., , 

"Haptonomie houdt zich bezig 
met het zoeken naar de 

heelmakende aanraking" 

V an Minnen (Berg en Dal) zegt er het volgende over: "Haptonomie 
houdt zich bezig met de plaats, betekenis en inhoud van de affectie

ve aanraking in relatie tot groei en ontwikkeling van meIlS.:k!j.o. Anders 
gezegd: Haptonomie houdt zich bezig met het ,zoeken naar de wetma
tigheden in de heel makende aanraking." 

Kernpunt voor Van Minnen is de betekenis en inhoud van de aanraking 
en dan specifiek die aanraking, die in beweging zet, die raakt in de 
gemoedsbeweging of beleving. 

r 
Hij laat bewust het woord wetenschap uit de omschrijving omdat het 
zijns inziens nog geen wetenschap is en het wellicht nooit zal worden. 
~ 

Van Minnen ziet zijn opleiding als een opleiding tot haptotherapeut en 
geeft daarom ook een definitie van haptotherapie: "Haptotherapie is een 
vorm van therapie die het tot stand brengen dan wel herstellen van de 
vitale balans tussen enerzijds de innerlijke beleving en anderzijds de 
interactie met de buitenwereld beoogt. Daarin staat de lijfelijke beleving 
van deze vitale balans door middel van affectieve aanraking centraal." 

Deze omschrijving vindt van Minnen meer geschikt voor intercollegiale 
contacten. Voor de buitenwereld hanteert hij liever de volgende be-
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in het aanraken voelbaar en herkenbaar. In hun opvatting is aanraken 
de meest directe vorm van con tact en geeft de meest voelbare ervaring. 
Zij zien de haptonomie in navolging van D. Gerritse (zie Haptonomisch 
Contact 3e jaargang nr. 1) eerder als een kunde, een bekwaamheid dan 
een wetenschap en zouden daarom liever het achtervoegsel -nomie 
vervangen door iets anders. Het een wetenschap noemen brengt de 
consequentie met zich mee dat er geconformeerd moet worden aan 
wetenschappelijke normen, waarin weinig plaats is voor de eigen 
beleving en de persoonlijke ervaring. 

Regelmatig komen er klachten binnen en is er sprake van tuchtzaken 
met name ten aanzien van sexueel gedrag van therapeuten. Daarom 
werd de volgende vraag gesteld: 

Stellen de opleidigen bepaalde ethische regels, waarop 
men de afgestudeerden zou kunnen aanspreken? 

V an Minnen hanteert geen bepaalde haptonomische ethiek. Hij wijst 
zijn studenten wel op de algemeen geldende 'fatsoensnormen.' Van 

daar dat hij met name bij de omgang met sexualiteit in de - aanrakende 
- hulpverlening zoals de haptonomie, wijst op het verschil tussen 
sexuele gevoelens en het feitelijk uiting geven aan die gevoelens. Gevoe
lens zijn er, dat valt niet te ontkennen. In de therapeutische relatie is het 
noodzakelijk dat de therapeut zich bewust is van zijn eigen behoeften en 
van hoe hij zich voelt op dat moment. Uiteraard kan hier voor 'hij' ook 
zonder schroom 'zij' gelezen worden. 

Soms is de ontwikkelingsfase waarin de hulpvrager zich bevindt bepa
lend voor een ethisch moeilijke situatie. Naast prudent, transparant en 
present zi jn raadt van Minnen aan om in 'spannende' situaties een 
derde persoon te vragen om bij de behandeling aanwezig te zijn, hetzij 
van de kant van de hulpvrager, dan wel van de kant van de therapeut. 

In onze tijd en in onze maatschappij geldt het uitgangspunt: waar rook 
is, is vuur en daarom is het verstandig om voor bescherming: te ~orgen. 

Hij deelt zijn studenten wel enkele algemene praktische opvattingen 
mee: 

• De therapeut ontkleedt zich niet als de patiënt dat ook doet. 
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~ 11 

Hij gaat uit van het transpersoonlijke mensbeeld en is derhalve van me
ning dat in de ethiek zoals Veldman die voorstaat, alle handelen meteen 
in een goed/slecht systeem wordt gebracht. 

"Iedere ethische neiging 
sto~de ervaring" 

In het transpersoonlijke is ervaring niet aan ethiek gebonden omdat 
'iedere ethische neiging de ervaring stopt.' Wat volgens hem de ethiek is 
die hij uitdraagt, is dat de therapeut maximaal moet streven naar een 
optimale helderheid in de overdracht. Te weten de ervaringsoverdracht 
en' de gevoelsoverdracht. Overigens acht hij het heel wel mogelijk dat 
dit door de hulpvragers verkeerd wordt verstaan, maar dat moet je als 
hulpverlener kunnen hanteren, dat is je vak. Je wordt opgeleid om 'de 
vergissing van de ander' te kunnen hanteren, Die optimale helderheid 
betekent niet dat er onmiddellijk over goed en kwaad wordt gesproken, 
Het betekent wel dat je je bewust bent van wat je doet. Overigens sluit 
Huizinga sexuele handelingen absoluut uit binnen de therapie. 

In het persoonlijk ervaren heb je wel te maken met ethische opvattingen 
die binnen onze cultuur heersen of daar onderdeel van zijn, Aldus zal 
het vóór komen van tuchtzaken in deze materie niet uitgesloten zijn. 
Maar bij een streven naar optimale helderheid heb je als therapeut het 
meeste gedaan om dat te voorkómen. 

D e ethiek bij van der Slikke ligt in eerste instantie geheel bij de 
opvattingen van de studenten zelf. In de lessen filosofie wordt met 

nadruk gewerkt aan een persoonlijke stellingname van de mensen: waar 
zijn ze mee bezig, hoe staan ze in het leven, wat zijn hun eigen ethische 
opvattingen? Pas in tweede instantie wordt gekeken naar de ander. De 
thema's lichamelijkheid en lichamelijkheidsbeleving worden in onze 
cultuur geplaatst en in het persoonlijk vlak gebracht en ter discussie ge
steld. 

Vanwege de afhankelijkheidsrelatie die patiënten innemen, - overigens 
tijdelijk, want het doel is om die positie zo snel mogelijk op te lossen - is 
hij tegen elke sexuele handeling binnen de therapie. Ook al heersen er 
binnen de (hogeschool)kringen waarin hij verkeert andere opvattingen 
hierover, laat hij er binnen zijn opleiding geen twijfel over bestaan dat 
als mensen niet in volle vrijheid een keuze kunnen maken - hetgeen 
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ontwikkelen die geldig is voor allen en waarvan de uitslag een garantie 
biedt voor de toekomst? 

Hoe gaan de verschillende opleidingen om met de beoor
deling en toetsing van hun studenten? 

D e Academie toetst de Alpha- cursisten aan het eind van de oplei
ding met een vaardigheidsproef, waarin de cursist enkele haptono

mische fenomenen zichtbaar met maken. Daarnaast dient een persoon
lijke scriptie gemaakt te worden, waaruit blijkt dat de student in staat is 
gevoelens te verwoorden. Een en ander wordt beoordeeld door de eigen 
staf. 

De Beta-cursus wordt afgesloten met proeven van bekwaamheid. Tevens 
moet een scriptie worden geschreven die qua inhoud te publiceren is. Bij 
de toetsing hoort ook een praktijkperiode, waarin de student begeleid 
wordt met behulp van verschillende vormen van supervisie en ÎntervÎ
sie. Ook hier wordt de beoordeling gedaan door de eigen staf. 

De opleiding Docent(e) Klinische verzorgende Kinesionomie wordt 
afgerond met een praktisch examen voor een proefklas. Aan de hand 
van een van tevoren verstrekte opdracht wordt de bekwaamheid van de 
student getoetst. 

B ij van Minnen worden alle vakken enkele malen middels examens 
en tentamens getoetst. Het gaat hem erom dat de lessen gegeven 

worden op het niveau van vergelijkbare universitaire studies en dat ei 
ook op dat niveau getoetst wordt. Daarom gebeurt dit door externe 
examinatoren. Bij onvoldoende resultaat kan ieder examen of tentamen 
eenmaal overgedaan worden. De bedoeling van het toetsen is dat de 
studenten tonen voldoende inzicht en vaardigheden verkregen te 
hebben. 

Tijdens de opleiding wordt er individueel met de studenten gesproken 
zodat de opleiders zich een oordeel kunnen vormen over hen. Verder is 
er de verplichting tot het volgen van een aantal leerbehandelingen en 
een aantal praktijkbegeleidingen of supervisies. Hoewel dit geen officiële 
toetsen zijn, horen deze laatste onderdelen wel degelijk bij de beoor
deling en zijn het geen studieadviezen. 

Van Minnen acht het voeling houden met het werkveld zeer belangrijk. 
Om die reden laat hij deze begeleidingen ook over aan mensen van 
buiten de opleiding. "Op die manier kan het een uitstraling hebben die 
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komt. Uiteraard geldt deze wijze van toetsen alleen voor de theorievak
ken. De praktijk van bijvoorbeeld de aanrakingskwaliteit, is wel ter 
beoordeling van de 'haptonomen' in het docententeam. Er wordt een 
zogenaamde praktijktoets afgenomen, waarbij de aanrakingskwaliteit op 
een student beproefd wordt. Bij onduidelijkheid fungeert de docent als 
proefpersoon. Dan worden er adviezen gegeven om de kwaliteit van 
aanraken te verhogen dan wel te verbeteren. 

Studiepunten worden gegeven voor een bepaalde hoeveelheid getoetste 
theoretische scholing, voor bestudeerde literatuur en voor praktijklessen. 
Bij het behalen van voldoende studiepunten wordt een certificaat uitge
reikt. Dat certificaat bezit van overheidswege een erkende status omdat 
het een HBO-certificaat is. 

D e zienswijze van Koolhaas en Zwiers leidt er toe dat er niet met de 
toets gewerkt wordt in de vorm van een examen. In het laatste 

themablok van de vervolgopleiding wordt bekeken in hoeverre de 
student creatief kan omgaan met het verzamelde materiaal en in hoever
re hij in staat is dat in zijn (reeds aanwezige) beroep toe te passen. 
Hierbij wordt door beide opleiders gewezen op eventuele aandachtspun
ten voor de student. Als afronding van de opleiding wordt een certicaat 
uitgereikt. 

Koolhaas en Zwiers leggen in de opleiding grote nadruk op het praktisch 
werken met de haptonomische gegevenheden. De theorie wordt afge
stemd op de persoonlijke ervaring van de studenten en dient om daarin 
inzicht te geven. 

Wat de literatuur betreft, vinden zij het een vereiste dat de studenten 
kennis nemen van wat er over de haptonomie geschreven is. De litera
tuurlijst is verder samengesteld uit boeken die voor hen een inspiratie
bron zijn geweest om de opleiding op deze manier op te zetten en 
boeken die handelen over wat er in de opleiding aan de orde komt. 

Binnen de haptonomie kennen we zes verschillende opleidingen. De 
vraag of het ook zes verschillende stromingen zijn ligt voor de hand. 
Alhoewel dit fenomeen verschillende mensen binnen de haptonomie 
verontrust, is het geenszins een onbekend verschijnsel. Het ontstaan van 
verschillende stromingen komt in alle kunsten en kundigheden voor en 
is al zo oud als de mens. Daar waar de 'leerling' zich losmaakt van de 
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basis van de vis vitalis (levenskrachten, levensbewegingen) en de daar· 
aan gerelateerde vitale ruimte. Daarnaast doet hij een sterk appèl op de 
leefwereld van de cliënt die zich met klachten en/of problemen bij de 
therapeut meldt. In zijn opvatting zijn de cliënt en zijn leefwereld 
wederzijds op elkaar betrokken. Dit is wel een belangrijk verschil met 
andere vormen van therapie, die wel aan individuele begeleiding, 
groepsbegeleiding en relatiebegeleiding doen, maar waar de therapeut 
geen opening biedt om de eigen leefwereld de plaats weer in te laten 
nemen die zi j verdient. 

"Ik zeg dit alles met enige aarzeling, omdat ik onvoldoende zicht heb op 
wat anderen doen. Maar je hoort wel dingen en ik denk dat wat ik als 
ve~schil aangeef, wel belangrijk iS,"aldus van Minnen . 

"Spiritualiteit hoort bij 
het wezenlijke van de mens. 

Je komt het tegen op de bank" 

I k neem, zet,-rt Huizinga, het transpersoonlijke mensbeeld als uitgangs· 
punt in plaats van het personalistisch mensbeeld. In mijn mensbeeld 

hoort de spiritualiteit thuis. Dat aspect kwam in de opleiding die ik 
gehad heb niet voor. Ik geef een aanvulling van het manco omdat de 
spiritualiteit bij het wezenlijke van de mens hoort. Vanaf het begin geef 
ik een andere kleuring aan de opleiding. 

In mijn programma kun je zien dat er een aantal termen voorkomen die 
niet in de haptonomie van Veldman voorkomen. Van de andere oplei· 
dingen weet ik weinig. lk weet dat aspecten als vervoering en mythische 
werkelijkheid bij andere opleidingen even terzijde worden geschoven. 
Op zich vind ik dat prima, maar ik vind dat je het erbij moet nemen 
omdat je anders een aantal mensen tekort doet. Je komt het tegen op de 
bank. Vanuit mijn mensbeeld geef ik voortdurend aspecten van die 
andere kleuring aan; het zit door de hele opleiding heen en ik vind het 
belangrijk dat mensen daar kennis van nemen," meent Huizinga. 

K oolhaas en Zwiers geven aan dat ze niet op de hoogte zijn van de 
manier van werken van de andere opleidingen, met uitzondering 

van de Academie te Doorn . Zij vinden het belangrijk dat de specifieke 
kenmerken van elke opleiding benadrukt worden, zodat de werkwijze en 
de inhoud zichtbaar wordt. 
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Daar deze vraag pas in de persoonlijke gesprekken opkwam, ontbreekt 
hier de mening van de Academie omdat die momenteel in een herstruc
tureringsfase zit en daardoor toch al laat was met haar bijdragen . 

Hoe kijken de opleiders hier tegen aan? 

V olgens van Minnen is het van groot belang voor de haptonomie en 
in het bijzonder voor de haptotherapie dat er een open relatie 

tussen de diverse opleidingen komt. Studenten zouden dan aan de 
diverse instellingen hun opleiding kunnen doen, waardoor uitwisseling 
van denkbeelden en werkwijzen mogelijk wordt. 

"Dus handen ineen in plaats van 
gebald tegen over elkaar, 

dat vind ik een leuke 
oproep van de kansel" 

"Het enge bekrompene zou meer op de achtergrond moeten komen, dat 
zou theorievorming en praktische invulling ten goede komen. Boven
dien zouden er meer mogelijkheden voor onderzoek kunnen ontstaan, 
waardoor eventuele erkenning voor de hand ligt. Dus handen ineen in 
plaats van gebald tegenover elkaar, dat vind ik wel een leuk oproep van 
de kansel," aldus van Minnen. 

I k zou het erg op prijs stellen, zegt Huizinga, als er een plek zou zijn 
waar dat wat ik luid en duidelijk benadruk in mijn opleiding, als 

aspect naar voren kan komen. Ik zou er voor voelen als er één opleiding 
zou zijn die uit verschillende blokken, facetten bestaat. Studenten 
zouden dan ergens met een blok beginnen en zelf kunnen kiezen welk 
blok ze daarna doen." 

"De opleiders zouden elkaar moeten gaan zien. Men hoeft het niet met 
elkaar eens te zijn, maar je kunt elkaars gebied respecteren. De meeste 
mensen zijn heel tevreden over de opleiding in Doorn, Overasselt en 
Berg en Dal. Er zou een keuze mogelijk moeten zijn om na de ene 
opleiding ook nog een andere te doen. Iedereen is op zijn eigen wijze 
bezig en je trekt de cliënten aan die bij je passen. Zo werkt dat gewoon." 

M omenteel, zegt van der Slikke nadrukkelijk, geven we alleen maar 
een stuk theoretische scholing en een inleiding in de praktische 

toepassing van haptonomie, zodat mensen er in hun werk iets mee kun-
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Academie voor Haptonomie en Kinesionomie 
Jan LighthartIaan 1, 3941 BG Doorn 

Directeur: Mw. D.S. Naeyé 

Aan de Academie zijn 24 docenten verbonden 

DE ACADEMIE HEEFT DRIE CURSUSSEN TE WETEN: 

• DE ALPHA·CRUSUS die opleidt tot het kunnen toepassen van de 
haptonomische benaderingswijze in het 
eigen beroep. 

De cursus duurt: 2 jaar, IS hele dagen per jaar 

Aa" de orde komen: • de ontwikkeling van de tastzin, 
• filosofische achtergronden van de hapto· 

nomie, 
• grondslagen van haptonomische begele

ding en hulpverlening, 
• ontwikkeling van het menselijk gevoelsle

ven en de rol van de aanraking daarin, 
• waarnemen, luisteren, gespreksvaardighe

den en casuïstiek. 

l'raktijklessen: In de praktijklessen wordt door middel van 
de directe aanraking een verduidelijking en 
verdieping van de haptonomische fenome
nen gegeven. 

Vooropleiding: Men moet professioneel betrokken zijn bij 
begeleiding, therapie of hulpverlening in 
onder andere welzijns- of gezondheidszorg. 
Uitzonderingen hierop zijn mogelijk. De 
vooropleiding dient wel op HBO·niveau te 
zijn. 

Doelstelling: Haptonomische fenomenen en beginselen 
kunnen toepassen in het eigen beroep, op 
grond van eigen ervaringen ermee; het kun
nen verwoorden van eigen ervaringen en de 
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• 

volgd te zijn. Toelating geschiedt via een 
selectieprocedure. 

DoelstellitIg: • Een persoonlijke ontwilikeling als thera-

DOCENT(E) 
KLINISCHE 

VERZORGENDE 
KINESIONOMIE 

peut. 
• Ontwikkeling van specifieke haptonomi

sche vaardigheden. 
• Het verkrijgen van kennis van elementaire 

psychotherapeutische methoden. 
• Het verkrijgen van inzicht in verstoringen 

die optreden bij een slecht ontwikkeld 
· (tast)gevoel. 
• Verwerven van inzicht en vaardigheden ten 

aanzien van zwangerschapsbegeleiding. 

Die leidt op tot bekwaamheid in het geven 
van lessen, demonstraties en cursussen in het 
genoemde gebied. 

De cursus duurt: 8 maanden, zeven blokken van twee dagen. 
Als aanvulling dienen bijeenkomsten in een 
oefengroep . 

Aan de orde komen: • Theoretische onderbouw met inleiding in 
de grondbeginselen van menselijke hou
ding en beweging. 

• Orientatie op de grondbeginselen van de 
haptonomie en haar fenomenologie. 

• Kinesionomische analyse van basishande
lingen. 

Praktijklessen: In de praktijklessen worden: 
• de haptonomische fenomenen ervaren, 
• de kinesionomische handelingen ge-

schooid, . . 
• geoefend in het lesgeven van zowel theorie 

als praktijk, 
• analyse en evaluatie van praktijkgevallen 

gemaakt, 
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Instituut voor Toegepaste Haptonomie (ITH) 
Zeven heuvelen weg 71, 6571 CJ Berg en Dal 

Directeur: AJ. van Minnen 

De lessen worden door verschillende docenten gegeven 

HET INSTITUUT HEEFT lWEE OPLEIDINGEN DIE OPLEIDEN TOT 
HAPTOTHERAPEUT 

3-jARIGE 
OPLEIDING 

2·JARlGE 
OPLEIDING 

Dit is een opleiding die wordt gegeven in drie 
blokken van elk één dag, gedurende vijf wc· 
ken. (Inclusief een basis jaar) 

Deze wordt in dezelfde frequentie gegeven als 
de drie·jarige opleiding en is een vervolg op 
een elders gevolgde basisopleiding in de hap· 
tonomie. 

Aan de orde komen: • filosofie, fenomenologie, ethiek 
• ontwikkelingspsychologie 
• haptologie 
• psychopathologie/gerontologie 
• psychopatische grondvormen 
• creatieve vaardigheden 
• leren voelen en vertalen van vitale bewe

gingen 
• leren opzetten van een therapieplan 
• supervisie en intervisie 

Vooropleiding Minimaal HBO-niveau in de gezondheids
zorg. Individuele uitzonderingen zijn moge
lijk. 

Doelstelling: Het aanreiken van inzicht alsmede integratie 
van de haptonomische gegevenheden met 
betrekking tot de aanraking en het aange
raakt worden. Het verstrekken van deskun
digheid in haptotherapeutisch begeleiden. 
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• permeabiliteitsbegrip 
• anima/animus transformatie 
• mytho-historische ontwikkeling 
• zelf-Iijfsbeeld en identiteit 
• angststructuren in tussenpersoonlijk en 

intrapersoonlijk ervaren 
• gesprekstraining 

Vooropleiding: Op HBO/Academisch niveau kunnen functi
onereni er is geen expliciete eis tot het bezit· 
ten van diploma's op dat niveau. 

Doelstelling: In ervaring brengen, inzicht in waarde en 
invloed geven en leren hanteren van ruimte· 
Iijke tast in actuele tussen menselijke relaties 
in begeleidings- en therapiesituaties. 
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26 

• toetsen van de hulpvraag 
• Invalshoeken voor hulp vanuit de hapto-

nomie 
• helende ondersteuning 
• afbreken van de relatie 
• practica 

Vooropleiding: Deze cursus wordt gegeven in het kader van 
het Post-HBO onderwijs en vereist dus een 
vooropleiding in de gezondheidszorg, inrich
tingswerk, jeugdwelzijnswerk op HBO-niveau 
dan wel verpleegkunde A, Ben/of Z, MBO-V 
of MDG)-Vp. Opleiding op ander vergelijk
baar niveau kan ook geldig zijn . 

Doelstelling: De eigen beroepsuitoefening verbeteren door 
middel van de haptonomische inzichten en 
mogelijkheden . 

TOEGEPASTE 
KINESIONOMlE 

Houding en tiltechnieken op haptonomische 
basis. Deze opleiding hebben wij verder bui
ten beschouwing gelaten. 
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• VERVOLG
OPLEIDING 

die gebaseerd is op de ontdekkingen van de 
deelnemers In de basisopleidingen gericht op 
het toepassen daarvan In het eigen beroep. 

De cursus duurt: 1 jaar, zes blokken van twee dagen . 

Aan de orde kome,,: In de vervolgopleiding zijn de thema's: 
• oriënteren 
• toetsen 
• haptonomisch drieluik 
• belasten en 
• creativiteit met betrekking tot het verza~ 

melde materiaal. 

Vooropleiding: Basisopleiding haptonomie 

Doelstelling: Leren om anderen, in het kader van de eigen 
beroepsuitoefening, gericht aan te spreken op 
hun eigen mogelijkheden en activiteit, ge
bruik makend van de fenomenen van de tast. 

IN VOORBEREIDING: 

• HAPTONOMISCHE Deze opleiding zal in 1993 van start gaan. 
ZWANGERSCHAPSBE-

GELEIDING 

Vooropleidirlg: Mensen die een vervo lgopleiding hebben 
gedaan of een haptotherapie opleiding. 
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Dan de vraag naar de toetsing. Dit heeft ook te maken met de vraag: ligt 
de nadruk nu op het ZIJN of op het KUNNEN binnen de verschillende 
opleidingen? lets kunnen vanuit ZIJN of iemand zijn door iets te KUN
NEN? Hoe toets je of iemand in staat is vanuit zichzelf contact te ma
ken? Theorie kan je eenvoudig toetsen maar de haptonomische praktijk 
laat zich moeilijk testen door multiple choice vragen. 

Zowel van der Slikke als van Minnen geven duidelijk theorielessen en 
toetsen die ook met een examen, terwijl van Minnen ook praktijkbege
leiding en supervisie laat meetellen in zijn beoordeling. Doorn vraagt 
naast een vaardigheidsproef ook nog een scriptie die moet aantonen dat 
mensen hun eigen ervaringen kunnen verwoorden. Haptein en Huizinga 
beoordelen mensen binnen het praktisch werken in de opleiding. In 
vergelijking met de anderen lijkt dit wat subjectief. De persoonlijke 
mening van de docenten kan hierbij van groot belang zijn en hoe 
onbevooroordeeld is die dan? 

Concluderend kunnen we zeggen dat het een mooi streven is, als alle 
opleidingen met elkaar in gesprek zouden raken over de verschillen en 
overeenkomsten. Gezien hun uitspraken staan de meesten daar niet 
afwijzend tegenover. Het idee van Huizinga om één opleiding te maken 
bestaande uit verschillende blokken, waarbij iedere docent zijn of haar 
eigen belangrijke aspect aanbiedt, lijkt een goede mogelijkheid om de 
haptonomie verder te ontwikkelen en uit te bouwen. Vanuit respect zou 
ieders deskundigheid daarin een plaats kunnen hebben. Dat zou de 
huidige ontwikkelingen van bijvoorbeeld opleidingen haptonomie 
binnen de sportmassage een halt toe kunnen roepen. 

Wat houdt ons tegen? 

30 Haptonomisch Contact jt jaargang 1992, no. 2 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



In deze rubriek kunt u 
recensies lezen over boeken 
die wij en/o{ onze lezers in
teressant achten in relal'ie 
tot de haptonomie. 
Dat hoeven geen pas uit
gekomen boeken te zijn. 
leders bijdrage is van harte 
welkom! 

32 

BOEKEN 

ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE &: 
VERG IFFENIS 
Dr.Edith R.Stauffer, Servire, Katwijk aan Zee 1989. 

Edith Stauffer, directeur van Psychosynthese Inter· 
nalional, Is een 83·jarige dame uit Californië, 
klein, beminnelijk, levendig, beschikkend over een 
ongelooflijke tegenwoordigheid van geest en uiter
mate consekwent in haar woorden en haar daden . 
In 1991 had ik het voorrecht deel te nemen aan 
een door haar geleide workshop in Nederland. Het 
werd een onvergetelijke ervaring. Nog nooit had ik 
iemand meegemaakt die zo in staat was therapeu. 
tische vaardigheden te koppelen aan het beoefe· 
nen van onvoorwaardelijke liefde en vergevingsge
zindheid en die daarnaast zo in alle eenvoud en 
bescheidenheid anderen wist te inspireren en te 
helpen deze vermogens in zichzelf te ontwikkelen. 

Haar werk berust op twee stelsels: ten eerste, de 
oude Gedragscode van de Essenen - leden van een 
oude secte die drie eeuwen voor en een eeuw na 
Christus bestond; ten tweede, de psychosynthese, 
een holistische, transpersoonlijke psychologie, 
ontwikkeld door Roberto Assagioli . Het is de neer
slag van vijftien jaar onderzoek, studie en persoon· 
lijke toepassing van de wetten der Essenen en vijf
entwintig jaar psychosynthese. 

Uit het voorwoord van Robert A.Anderson, voor
zitter van de American Holistic Medical Associati
on citeer ik: 

'Het gaat de traditionele psychologische benadering te 
boven. Het brengt het niemandsland in kaart tussen de 
psychosomatische geneeskunde, de theologie en de ver
schillende geloofsrichtingen enerzijds en de psychotIte
rapie anderzijds.' 

Haptonomisch Contact 3' jaargang 1992, no. 2 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



34 

mand anders of zichzelf iets te vergeven, en ver
volgens het proces van vergeving - al of niet met 
de hulp van een therapeut - in alle fasen door
loopt, dat er dan bij die persoon een diepgaande 
verandering plaatsvindt op allerlei niveaus, sneller 
en grondiger dan bij andere vormen van therapie. 
Het wordt beschreven als 'een licht op ons pad, 
een quantum-sprong, die ons brengt naar een 
hoger plan, namelijk dat van de transpersoonlijke, 
de spirituele vervulling', Mijn ervaring is, dat dat 
klopt. De tweede reden waarom ik dit boek van be
lang vind, is dat de Essenen een transpersoonlijke 
psychologie hanteerden. Otto Huizinga, Douwe 
Tiemersma en ook ik hebben al eerder betoogd, 
dat het haptonomisch mensbeeld uitbreiding 
behoeft. Sommigen zoeken die uitbreiding in 
religieuze stelsels - de Essenen spreken van de 
Oneindige Bron, God - , anderen in niet-religieuze 
~elsels zoals Zen, of mengvormen zoals Yoga. Alle 
stelsels claimen uiteindelijk in waarheid één te 
zijn, wdat ieder een stelsel kan zoeken dat bij 
zijn/haar persoon past. Het beoefenen van onvoor
waardelijke liefde en vergevingsgezindheid is 
evenmin als het beoefenen van haptonomie ge
bonden aan enigerlei stelsel, het lijkt daarbij te 
gaan om universele, menselijke kwaliteiten. Dat 
wil niet-zcggen;dat haptonomen niet veel zouden 
kunnen leren van het bestuderen van andere dan 
haptonomische mensbeelden. 

Dit jaar komt Edith Stauffer opnieuw naar Neder
land. Op woensdagavond 12 augustus houdt zij 
een lezing. Daarna starten er twee 3-daagse work
shops. 

Mogen mannen en vrouwen van goeden wil1e 
overal ineendracht samenkomen. 
Moge vergeving de toon zijn van deze tijd. 
So let it beo En help ons daaraan bij te dragen. 

Inlichtingen bij Nieuwe Dimensies, 
tel: 02153-15378. 

Mia F. W.van LutteTVelt 
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Benadert u het probleem niet op de verkeerde manier? Wanneer u zich opstelt 
als degene die hem inspireert, hem gedachten en gevoelens ingeeft, maakt u 
hem afhankelijk en afhankelijkheid wekt angst en angst legt de intelligentie 
lam. 

Maar als de leraar noch een inspirator, noch een voorbeeld of een gids mag 
zijn, wat is dan in wèl zijn taak? 

Wat bent u als u niets van dit alles meer bent? Wat was uw relatie met de 
leerling? Was er wel een relatie? Uw relatie was erop gebaseerd dat u wist wat 
goed voor hem was en hoe hij zou moeten zijn. U beïnvloedde hem vanuit uw 
eigen geconditioneerdheid en vormde hem naar uw eigen beeld. Als u daarmee 
ophoudt en niet langer invloed op hem uitoefent, dan wordt de leerling 
belangrijk en komt er naar voren wat hij is. Dan krijgt u te maken met dat wat 
IS en niet met dat wat zou moeten zijn. 
Als een leraar iedere leerling als een unieke persoonlijkheid beschouwt dan zal 
hij niet geinteresseerd zijn in systemen of methoden, maar de leerling helpen 
inzicht te krijgen in de conditionerende invloeden rondom hem en in hem zelf. 
Zo is hij in staat het leven zonder angst en met intelligentie tegemoet te treden. 
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(adverentie) 

1& FOLDER: HAPTONOMIE 
EN 

HAPTOTH ERAPIE 
In dit nummer van Haptonomisch Contact een proefexemplaar. 

Met uw naam en tekst gedrukt: /1,70 per stuk 
per 100 stuks of meer (50·100 stuks: /2.00 per stuk) 

Zonder uw naam gedrukt: /1,25 per stuk 
(In mapjes van 25 stuks of meervouden daarvan) 

TE BESTELLEN BIJ: 
J. Ter Keurs, Slochterenlaan 6 

1405 AM Bussum, tel: 02159·41338 
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Kort nieuws 

In Fysiovisic van maart 1992, 
uitgave van het Koninklijk Ne
derlands Genootschap voor 
Fysiotherapie, staat ecn uit
spraak van de Commissie van 
Toezicht, een uitspraak van de 
Commissie van Beroep, en ecn 
'Rapportage inzake evaluatie 
intern Verenigingstuchtrecht' . 
Het gaat opnieuw over klachten 
over ongewenste Intimiteit/sexu
eel misbruik waarbij tenminste 
één fysiotherapeut betrokken is, 
die zich profileert als 'hapto
noom'. 
Uit de uitspraak van de CommIs
sie van Beroep: 
'Vaststaat dat het bij de behande
ling van geïn timideerde tenminste 
eenmaal tot geslachtsgemeenschap 
tussen appellant en geïntimideerde 
is gekomen. Zoals hiervoor onder 
5.7. ;s overwogen is dat niet aan
vaardbaar (d_w.z. in strijd met de 
beroepsethiek, red.).' En eveneens: 
'Daaraan doet niet af of waar zou 
zijn dat daarover toen (in 1982, 
red.) binnen de kleine kring van 
haptonomen anders werd gedacht, 
zoals appellant stelt.' 
De redactie heeft door het grote 
aantal klachten de indruk dat 
het ook in 1992 nog steeds niet 
tot iedereen is doorgedrongen, 
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dat sexuele handelingen binnen 
een therapeutische relatie strij
dig zi jn met elke (para)medische 
beroepsethiek. De redactie kan 
zich niet voorstellen dat daar in 
haptonomische kring ooit an
ders over is gedacht, zoals appel
lant stelt. Ongewenste intimitei
ten en sexueel misbruik zijn 
nooit anders geweest dan dat en 
van een therapeut mag worden 
verwacht, dat hij grenssituaties 
weet te hanteren, omdat hij 
daarvoor is opgeleid. Het is al
lang bekend, dat iedereen die 
zich bezighoudt met de begelei
ding van mensen met proble
men op het terrein van intimi
teit en sexualiteit zeer grote 
risico's loopt en neemt, zowel 
voor zichzelf als voor zijn di
enten. Ik zeg nadrukkelijk 'zijn', 
omdat het in 48 gevallen klach
ten betrof van vrouwelijke pati
enten over mannelijke fysiothe
rapeuten en in één geval over 
een klacht van een vrouwelijke 
patiënt over een vrouweli jke 
fysiotherapeut. (Het aantal 'hap
tonomen' wordt niet apart ge
noemd.) Grote zelfkennis, scho
ling en ervaring, behoedzaam
heid en terughoudendheid zijn 
op dit terrein geboden; vaak is 

Haptonomisch Contact 3t jaargang 1992, no. 2 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



AGENDA 1992 

PLAATS ACTIVITEIT TIJD 

JUNI 
11 Rest. HoogBrabant Algemene Leden 19.30 uur 

Baroniezaal vergadering 
Hoog-Catharijne 
Utrecht 

SEPTEMBER 
17 Rest. HoogBrabant Lezing: 'faalangst' 19.45 uur 

Baroniezaal Introducés 
Hoog-Catharijne welkom 
Utrecht 

AUGUSTUS 
12 Info: Nieuwe Di- Lezing door Edi th zie boek-

mensies Stauffer bespreking 
tel: 02153-15378 door Mia 

van Lutter-
velt 

NOVEMBER 
7 info volgt miniworkshop 10.00-14.00 

thema: 'het kind uur, zie info 
in jezelf' Vc. 
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HAPTONOMISCH CONTACT 
Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 

Redactie 
Ton Bergman, hoofdredacteur 
Mia van Luttervelt, secretariaat 
MartBlokland, ftnanciên 
lngrid Ram, eindredactie 

Redacti<adviesraad 
Hans van Slooten 
Dorus Gerritse 
Ruud Overoljk 

Redactieadres 
d' Aumerlestraat 49 
2586 XM Den Haag 
te1.070-35OO019 

Vonngeving 
IngridRam 
Kwarts Pers- en Produktiebureau 
Hilversum 

Oms/agontwetp 
Ton Bergman 

Sluitingsdatum voor de kopij voor het 
volgende nunm>er Is: 17 jull1992 
Op die datum moet de kopij binnen 
zijn bij het redactiesecretariaat. 

Udmaatschap van de NVvH,1ncluslef 
Haptonomisch Contactf 105,· (wljzl· 
gingen voorbehouden) Abonnemen· 
ten zonder lidmaatschap voor biblio
theken en andere InstellJngen f 50,· 
Een presentexemplaar 1s op aanvraag 
verkrijgbaar. 

Voor informati~ over de vereniging: 
zie achterblnnenz1}de van het omslag. 

Voor advertenties: Ingrtd Ram 
tel: 035·234355 

De verantwoordelijkheid voor de In· 
houd van dit tijdschrift berust bij de 
redactie . 

Haptonomisch Contact verschijnt 
vier keer per jaar en bevat oor
spronkelijke artikelen, verslagen van 
bijeenkomsten, boekbesprekingen 
en andere artikelen, die hetzij de 
algemene grondslagen van de hap
tonomie representeren, dan wel 
daaraan gerelateerd kunnen wor· 
den, alsmede artikelen die de me· 
nlngsvorming over haptonomie en 
de toepassingen daarvan bevorde· 
ren. Het tijdschrift bevat tevens be
richten uit en over de vereniging. 

Kopij , In machineschrift en indien 
mogeliJk op diskette, kan worden 
gezonden naar het redactiesecreta. 
rtaat, waar ook richtlijnen voor 
auteurs kunnen worden aange· 
vraagd. De redactie beoordeelt art!· 
kelen, behalve op goed taalgebruik, 
ook Inhoudelijk. Relevantie, relatie 
met haptonomische aspecten en 
openheid zijn de belangrijkste crlte· 
ria. De redactie behoudt zich het 
recht voor kopilln te korten of niet 
te plaatsen. 

Alle correspondentie dJe niet te 
maken heeft met het tijdschrift, 
w.o. adre3wljzlglngen en aanmel· 
dingen voor het lidmaatschap, 
opsturen naar: 

Secretariaat van de Nederlandse 
Vereniging voor Haptonomie 
DeOtler29 
7414 HZ Deventer 

Niets uit deze uitgave mag worden 
vermeulgvuldlgd en/of openbaar ge
maakt worden door middel van 
druk, microfilm, fotokopie of op 
welke andere wiJze dan ook, zonder 
voorafgaande schrifteliJke toestem· 
mIngvan de redactie. 
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