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Van de hoofdredacteur 

Zelden word ik aangesproken op wat ik u als hoofdredacteur in deze stukjes 
voorhoud. Zelden is er iemand , die mondeling of schriftelijk met mij in 
discussie gaat over de inhoud van mijn schrijfsels. Toch heb ik de indruk, 
dat ik niet altijd de universele waarheid verkondig; ik ben ook maar een 
mens. Maar ondanks dat is het duidelijk dat ik het geschreven heb. Welis
waar in mijn functi e van hoofdredacteur, maar ik verschuil mij er niet ach
ter, ik probeer persoonlijk te blijven. 
Daarnaast staat het prob leem dat ik graag zou zien dat meer mensen de pen 
zouden grijpen en hun persoonlijke meningen, ideeën, visies op papier 
zouden zeilen ter publikatie. En dat gebeurt niet. 
Eén van de redenen waa rom dat is, werd tijdens de workshop - wat is er 
veel gebeurd die dag! - duidelijk. Veel mensen zeiden da t ze wel wilden 
schrijven, maar nog niet zover waren dat ze hun naam eronder durfden te 
zetten. Anonieme auteurs dus. 
Nu heeft de redactie tot nu toe he t bele id gevoerd dat anoniem publiceren 
aan bepaalde voorwaarden verbonden was. Na de 10" december 1994 zui
len we er wat soepeler mee omgaan. Natuurlijk blijft het zo dat naam en 
adres bij de redactie bekend moeten zijn, maar naamloze publikatie wordt 
mogelijk. Laat ik heel eerl ijk zijn, ik ben daar geen voorstander van. Ik heb 
die hobbel kennelijk genomen en schrijf mijn naam overal bi j en ik heb 
dat als een groeiproces ervaren. 
Wat is zo bedreigend aan het op schrift stell en onder naam '! Vooral denk 
ik: wat je schrijft blijft. Het kan altijd geciteerd worden. Je zit eraan vast. 
Schrifteli jk examen is altijd definitiever dan mondeling . Je kunt geen ver
anderingen meer aanbrengen, zelfs als je verkeerd begrepen wordt. Dus 
moet je heel zorgvuldige formul eren en dat houdt het ri sico in, dat je jezelf 
erbuiten gaat ho uden . 
In plaats van ' ik houd van jou' word t het dan 'men vind je niet onsympa
thiek'. In plaats van een bruisende affa ire wordt het een lauwe relatie. Je 
herkent jezelf nie t meer in wat je geschreven hebt. Het doet afbreuk aan je 
eigenheid, aan je e igenwaarde. Je zult moeten gaan ontdekken dat het niet 
erg is je te laten zien. All een dàn doe je jezelf niet te kort, en voel je wat je 
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waard bent. Confrontatie geeft naast pijn ook doorzichtigheid, inzicht in 
jezelf: zó denk ik dus, dat is wat anderen van mij zien, dat is wat ik anderen 
laat zien. Wat vind ik dat ik - puur voor mijzelf - waard ben. Om dat pro
ces te st imuleren, besloot de redactie derhalve het publiceren zonder naam 
toe te staan. Blijven uiteraard andere criteria van beoordeling. De inhoud 
moet boeiend genoeg zijn voor onze lezers en de leesbaarheid moet verze
kerd zijn. Zoals alti jd kunt u op hulp onzerzijds rekenen. De workshop 
heeft geleerd dat schrijven - zelfs over fouten - voor iedereen mogelijk is. 
Vooral voor het gevoel van eigenwaarde was het een weldadige ervaring. 
De redactie is al enige tijd in het bezit van een manuscript dat handelt over 
dat gevoel van eigenwaarde. Het is geschreven door iemand die onder an
dere in haptonomische begeleiding is geweest. Hetgeen overigens maar één 
keer genoemd wordt en dan nog terloops. Vandaar onze aarzeling om het 
te publiceren. Maar laat ik u enige citaten voorleggen: 
"Eigenwaarde is: dat je jezelf waard bent. Dus het eens zijn met jezelf. Je 
eigen weg kunnen en durven gaan.Je kunnen sluiten voor anderen./J 
" ... omdat je bang bent voor commentaar. Want als je het fout zegt, krijg je 
misschien commentaar en sta je niet stevig in je schoenen om er tegen in 
te gaan. Hierbij cijfer je dus je eigen mening weg." 
"Ik denk dan ook, dat je je dan niet echt gelukkig voelt. Maar als je geen 
slechte dingen over jezelf wilt horen, besef dan ook dat je jezelf niet geluk
kig voelt." 
"Ik heb veel gekeken naar mensen en wat ik zag was wein ig eigen waar
de ..... geen eigen waarde, dan wil je waarden van anderen ." 
"Ik heb ook op een gegeven moment gehad dat ik geen eigenwaarde meer 
had. Ik heb ook aandacht gevraagd en meningen veranderd ..... lk ben ook 
naar haptonomie gegaan, dat is dat je je moet ontspa nnen en je niet moet 
wegdraaien voor problemen . Dus gewoon vragen of ze willen ophou
den ... ik heb geleerd me goed te voelen en nu weet ik hoe goed dat voelt...ik 
heb eigenwaarde." 

Eigenwaarde en naamloos schrijven, botsing of leerproces. Ik weet het nog 
niet helemaal, misschien is het wel: botsing als leerproces. Overigens de 
schrijver van bovenstaande citaten is IS jaar. 

Ton Bergman 
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Op het lijf geschreven - het lijf schrijft terug 

Borrelende darmen, zweethanden, sti jve nek, dat zijn voorbeelden van de 
sprekende lichaamsdelen die tijdens de workshop aan h el woo rd moesten 
komen . Een leuke, welhaas t humo rist ische opdracht, waar je grinnikend 
aan begi n t. Je weel wel een nek, d ie 
wat te zeggen heeft. En dan gebeurt 
he t .. . de nek tlie terugpraat, is n ie t de 
nek die je in gedachten had. Is het je 
eigen nek? Is het jouw gevoel over die 
nek? Er verschuift iets in je waarne
ming en wat in korte t ijd op papier 
komt, zijn een paar zi nnen die een 
andere belevingswereld vertegenwoor
digen . 
Ook achteraf bezien blij k je veel meer 
objectiv iteit verloren te hebben dan je 
van plan was. Het verhaal van het 
lichaam is heel subjectief geworden . 
Het open t je ogen : zà kijk ik dus tegen 
mijn nek aan zà spreekt mijn nek le
gen mij . En dat is a ll ee n nog maar 

Stijve nek 
Waarom legt ze me nou niet even lekker 
op een warm kussen. Help, nee, niet zo 
snel draaien, ja, ja, kom es hier met die 
warme handen: hee, niet knijpen, rustig 
laten liggen alsjebl ieft Oh hemel, nou 
gaat ze zogenaamd een avondje ' rust' 
houden en in een stoel zitten lezen. Als 
er fets is wat ik niet zie zitten is het 
lekker lezen in een stoel! Oh, ik zou wel 
een hele dag in warm dons willen 
l iggen en ru stig wat gemasseerd 
worden. Dan kan dat hoofd bóven me 
ook weer es op orde komen zodat we 
weer contact met beneden kunnen 
hebben. Of nee, l iever andersom! 

mijn nek. De rest van mi jn lijf heeft ook vele verhalen, vermoed ik. Het 
heeft misschien zin o m daar ook eens naar te lu iste ren . Misschien? Niets 
daarvan, het heeft zin ! Want het verhaal van mijn li jf maakt helder duide
lijk dat ik mijn lij f nie t bezit, maar ik bell mijn lijf. Ik ben mijn zweethan
den, mijn borrelende darmen, mijn stijve nek. Zo wordt di e leuke, welhaast 
humoristische o pdracht een d iagnosticum van de eerste o rde. Het wordt in 
tweede instantie ook toepasbaar o p anderen, omdat - als het goed is - de 
eigen opvatti ngen erui t gela ten kunnen worden . Weer een val kuil minder, 
hoop ik. 
Van een aa ntal auteurs tijdens de workshop kreeg de redactie toestemming 
de sprekende lichaa msdelen aan het woord te laten . Met enige regelmaat 
zijn wij van pl an ze door de komende nummers te stroo ien . Welli cht inspi
reert het u om nog andere aan het woord te laten. In dit Illimmer vindt u 
de eerste voorbeelden . 

Ton Bergman 

4 Jlcll' (OIlOlll iscll COlltact 6 r j (wrgallg 1995, /Ir. J 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



Een beetje type-werk met inhoud 

Nel Bartlema 

Als nieuw redactielid wil ik in het navolgende in een notedop vertellen 
over hoe en waarom ik in deze redactie ben gestapt. Na diverse oproepen in 
opeenvolgende uitgaven van Haptonomisch Contact en nog eens een 
mondelinge aanroep op de algemene ledenvergadering van 1994 ben ik 
met twijfels van top tot teen op Ton Bergman afgestapt. Ik dacht nog: 'een 
beetje type·werk met inhoud is wel leuk' ... Nu denk ik vaker: leen beetje 
inhoud met weinig type·werk is nog leuker'. Inmiddels heb ik een aantal 
redactievergaderingen meegemaakt en daarnaast inderdaad een enkel a rti· 
kei op een floppy gezet. 
Gedrevenheid, hartelijkheid, gemeenzaamheid en humor vind ik typerend 
voor Ton, Ingrid, Mia en Mart in hun redactionele samenstelling en sa
menwerking. Daarmee hebben zij het mij gemakkelijk gemaakt me bij hen 
aan te sluiten. Natuurlijk heb ik nog wel twijfels, maar die hebben meren
deels betrekking op de inhoudelijke kant van h et redactionele werk van dit 
tijdschrift, maar ook op 'de' haptonomie als zodanig, ik noem 't maar even 
zo. Ik heb vaak veel vragen. En daarvan mag ik er een heleboel meenemen 
naar de redactie hebben Ize' gezegd. Concrete achtergrondinformatie over 
mij in dit kader is dat ik als fysiotherapeute vooral met gehandicapte kin
deren heb gewerkt en nog steeds doe. In 1990 sloot ik in Doorn de alfa
opleiding af. Naast mijn werk studeer ik aan de Universiteit voor Humanis
tiek te Utrecht (eigenlijk een beetje andersom). Die studie werpt me zeer 
regelmatig terug op het belang van het typisch menselijk vermogen tot 
reflecteren op de belevingen, gebeurtenissen en onbedoelde gevolgen die 
onder het snelle, digitale, beredeneerde, rationele, georganiseerde en ge
plande, bewuste samenleven op diverse niveauJs plaatsvinden. Dat daar
door op mij, en zeker op mijn eigen refiecterend vermogen steeds opnieuw 
een appèl gedaan wordt, blijkt voor mij steeds weer in directe verbinding te 
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staan met wat ik weet van, heb ervaren en geleerd in 'de' haptonomie. Een 
ander belangrijk item voor mij is communicatie. Ik begin steeds meer te 
ervaren en te geloven dat het vermogen tot commu nicatie met het-li
chaam-gegeven is, dat waarnemen aan het denken vooraf gaat en dus dat 
ons vermogen tot communiceren echt niet alleen maar afhangt van wat 
gedacht of gezegd wordt. Haptonomie heeft mij destijds gewezen op mijn 
vermogen tot (Ieren) voelen en daar oefen ik dag-in-dag-uit mee; mijn stu
die echter leert me door veelvuldig te reflecteren op mijn eigen kennisver
werving dat gevoel en rede vooral vruchten afwerpen voor een leefbare 
samenleving wanneer ze van elkaar doorstraald zijn. 
En om dan nu een lang verhaal kort te maken: ik denk dat haptonomie als 
fenomeen in onze samenleving heel erg de moeite waard is om vanuit een 
indruk uitdrukking aan te (blijven) geven zonder het in vaste, dat wil zeg
gen beheersbare vormen te wi llen gieten. 
Een tijdschrift als Haptonomisch Contact zie ik als één van de manieren 
om uitdrukking te kunnen geven aan het bestaan van haptonomische 
waarden en aan de waarde van haptonomie. En toevallig wil ik daar wel bij 
zijn. 
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Aandenken 1994 

Ik voel de wereld van binnenuit 
zoals die is in mij; 
de warmte van de zon, vertaald in Licht 
doet mij behaaglijk zijn en maakt mijn lichaam zach t. 
Ik open om 't ontvangen. Verdrongen zijn de kou en ook de een
zaamheid 
en met een nieuwe lach, voel ik mij thuis bij mij . 
Ik ben mijzelf alleen 

Ik ben mijzelf nabij. 

Zo treed ik in de buitenwereld 
de vrijheid tegemoet. 
Tot aan de grens van het Anders-zijn, 
waarbij ik jou ontmoet. In het contact ontdek ik, 
wat mij met jou verbindt: 
de brug die er is tussen jou en mij vanuit het onderscheid 
en de éénheid die er dan ontstaat: 

Het is de Werkelijkheid. 

Maar als 'de Dromer van de Nacht' 
bij mij wil binnendringen, 
waardoor de angst en de vervreemding 

een e igen lied gaan zingen; 
vergeet ik, wat het wonder was, wat ooit aan mi j gegeven 

en wat wij Liefde noemen: 
De Geboorte van ons leven. 

Het mooiste gebaar, als een geschenk gekregen 
mijn eigen Zijn 

en Innerlijk Licht 
De Aanraking 

van 
Gods Zegen! de 'genade' van december 

Hylkia T.F. Glass 
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Verslag workshop 'Op het lijf 
geschreven' 

Ingrid Ram 

Met enige trots delen we u mede dat de workshop IOp het lijf geschreven' 
ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van Haptonomisch Contact een 
groot succes was. 
In de sfeervolle ruimten van Stadskasteel Oudaen waren een kleine vijftig 
mensen bijeen gekomen om zich bezig te houden met haptonomie en taal. 
Onder begeleiding van Bea trijs Nolet hebben we de pen ter hand genomen 
en veel geschreven. In haar inleiding vertelde Beatrijs, zelf sch rijfster van 
diverse kinderboeken, dat ervaren schrijvers veel papier gebruiken om uit~ 

eindelijk tot een boek te komen. Dat gaf moed. Het hoefde niet meteen 
'goed' te zijn . 
Haar eerste opdracht was om te schrijven over een behandeling die hele
maal verkeerd was gegaan . Daarbij maakten we gebruik van de methode 
van free-weiling: schrijven zonder de pen van het papier te halen over alles 
wat je maar invalt. Na ongeveer een pagina vol te hebben geschreven, 
moest het geheel ingekort worden tot een leesbaar verhaal van een halve 
bladzijde. Daarna werd het verhaal in kleine groepjes voorgelezen, waarbij 
alleen commentaar werd gegeven over de herkenbaarheid van het verhaal 
en of het duidelijk te volgen was. Naast de verrassing van vele deelnemers 
over het fei t dat ze vrij gemakkelijk iets op papier kregen, was er de verade
ming om 'foute' behandelingen met elkaar te delen en nog herkenn ing te 
vinden ook. Vele vonden de methode va n free-writing een ontdekking: "je 
hebt meer te schrijven dan je denkt." 
Bij de tweede opdracht - in kleine groepjes - zette iedereen een vraag op 
papier die begon met de woorden: ik vind het moeilijk om uit te leggen .... 
Die vraag gaf je dan aan je buurman/vrouw die er een antwoord op schreef. 
De bedoeling was om tot een voor iedereen bevredigend antwoord te ko
men. De meeste mensen vonden dat een moeilijke, maar leerzame op-
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dracht, maar waardeerden wel de discussies die daardoor op ga ng kwamen. 
Na de lunch begonnen we met de derde opdracht: een klagend lichaams
deel dat 'voor zich zelf' moest spreken. Dat het nog maar net sinterklaas 
was geweest (10 december!) bleek uit de vele klagende lichaamsdelen in 
rijmvorm. U zult ze in de komende t ijdschriften terugvinden. 
De theepauze vormde de overgang naar een meer zakelijk gedeelte met als 
richtvragen: heb je e rvaringen opgedaan die je dichter bij het schrijven 
brengen en wat zou je de redactie willen adviseren ? 
In antwoord op de eers te vraag bleek de methode van free-writing voor 
veel mensen een nieuwe manier om vanuit zichzelf te durven schrij ven, 
zonder dat er iemand over de schouder meeki jkt. Een aantal mensen sprak 
over hun schroom om in het tijdschrift te schrijven als ze niet weten hoe 
hun verhaal overkomt en het niet meer kun nen uitleggen als het niet be
grepen wordt. 
Ook werd het belang van anonimiteit genoemd om de privacy va n de cli
ent en de therapeut ni et te schaden. Ten aan zien van anoniem sch rij ven 
heeftde redactie de mogelijkheid geschapen om ook anoniem prakti jkerva
ringen te publiceren in de hoop dat er meer inform atie uit de praktijk 
komt. (Zie ook: Van de hoofdredacteur.) In de nieuwe rubriek: 'Ervaringen 
uit de praktijk' willen we daar een begin mee maken . 
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VOELEND OVER LEVEN 
Haptonomische vaardigheidstraining 

Thon Schreuders 
De Driehoek, Amsterdam 1994, 110 pp. 

ISBN 90-6030-544-2 
Prijs: f 24,50. 

Een fysiotherapeut / haptonoom die kans ziet een boek te publiceren met 
verwijzing naar en in samenwerking met de longartsen van het ziekenhuis 
waar hij werkt, verdient bij voorbaat hulde. Haptonomisch geschoolden 
weten het allemaal: de wereld van de haptonomie is teder en weerbarstig 
tegelijk, beweegli jk, doch uiterst moeilijk te verwoorden. Haptonomie vol
doet niet aan het medisch model en heeft haar eigen consensus nog nau
welijks gevonden. Kennelijk heeft Thon Schreuders de juiste toon weten te 
treffen naar patiënten, medisch specialisten en zijn collega's van de hapto
nomisch e refereergroep. Zij allen worden in het voorwoord bedankt voor 
hun medewerking. Het boek zelf vertoont een dubbele en daardoor wat 
tweeslachtige opzet: het is enerzijds geschreven als een soort haptono
misch oefenboek voor de leek en anderzijds als een geaccepteerde behan
delwij ze binnen de fysiotherapie. Het biedt enerzijds inzicht in de moge
lijkheden van de haptonomie voor de gezonde leek en anderzijds richt het 
zich voornamelijk op mensen met problemen rond adem en emotie. Er 
zijn aparte hoofdstukken over CARA, Hyperventilatie en Individuele hap
tonomische begeleiding. Ook wijst de keuze van uitgever op de doelstelling 
een groot publiek te bereiken en niet zozeer de (para)medische vakpers. 
De titel van het boek 'Voelend over leven' vind ik onduidelijk, maar meer 
moeite heb ik met de subtitelihaptonomische vaardigheidstraining' . Dit 
accentueert de haptische vaardigheidsaspecten met het risico van het te
weegbrengen va n wéér een nieuw streven en toch weer prestatiedrang. 
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Liever zag ik het accent op de zijnskwaliteiten van de haptonomie: 'je mag 
er zijn, zoals je bent.' Aangesproken worden op de gevoelskwaliteiten van 
je kern betekent thuiskomen, betekent rusten in je basis waarbij je letterlijk 
oplucht en herademt. 
Het lastige onderscheid tussen haptische en haptonomische vaard igheden 
werd in dit tijdschrift al eerder aangeroerd door de auteur lady van den 
Brink1) , Haptische vermogens zijn in de psychologie en in de wereld van 
blinden geaccepteerde begrippen; maar hoe ligt het verband met haptono
mische vaardigheden? 
Het boek is duidelijk een eersteling, maar veelbelovend, vol waardevoll e 
zaken en het nalezen waard. Mijn bezwaar is, dat het nog niet zo goed lees
baar is. Waardevolle blokken tekst zijn onduidelijk geordend en moeilijk 
terug te vinden. Een opbouw die wat meer parallel loopt aan een therapeu
tische begeleiding lijkt me zinvol. Een index en literatuurlijst ontbreken. 
Ook hoort in een dergelijk boek een lijst van literatuur voor verdere studie. 
AI met al wens ik het boek veel herdrukken en bewerkingen, zodat het kan 
uitgroeien tot een praktische en haptonomische hulp voor mensen die 
evenwicht zoeken in adem en emotie, een vraagbaak van rust en herorde
ning. 

Mia van Luttervelt 

Voelend over leven (2) 
Voelend over leven beschrijft in eerste instantie, aan de hand van voor
beelden, een aantal haptonomische aspecten. Enkele van deze aspecten 
zjjn bijvoorbeeld: het verschil tussen de aangeraakte partij zijn en aanraker 
worden, het omgaan met een last en het leven in het 'hier en nu'. 

1) jody van den Brink, Waarom de basis-opleiding in de haptonomie?, Haptonomisch 
Contact 1994,5, nr.4. 
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In tweede instantie wordt een beschrijving van CARA en hyperventilatie 
gegeven en de hierbij toepasbare haptonomische vaardigheidstraining. Tot 
slot wordt vervolgens kort ingegaan op de individuele haptonomische be
geleiding. 
De schrijver probeert de lezer attent te maken op de voelende kwaliteiten 
waarover ieder mens beschikt. Mijn inziens slaagt hij daarin slechts ten 
dele. Hel probleem hierbij ligt niet op inhoudelijk gebied of gebruik van 
vakjargon, maar op de wijze van de informaLieoverdracht. Hoofd- en bijza
ken in de zinnen, de voorbeelden, de hoofdstukken en de opmaak, worden 
onvoldoende van elkaar gescheiden. Daarnaast loopt de schrijfwijze, puur 
beschrijvend tot en met het aanspreken van de lezer (je-vorm), door elkaar 
heen. Ten gevolge hiervan wordt de lezer gedwongen tot het lezen vanuit 
het hoofd en niet vanuit het gevoel. Zoals bekend wordt nieuwe informatie 
alleen verwerkt wanneer tevens het gevoel van de lezer wordt aangespro
ken. 

12 

Elise Noordtzij 
Cliënte 
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Haptonomisch Woordenboek (8) 

Het voorvoegsel 'aan·" 
Het kan verbazing wekken dat hier een voorvoegsel in het haptonomisch 
woordenboek wordt opgevoerd. Minder vreemd zal het zijn als we beden
ken dat juist de cardinale termen uit de haptonomie alle d it voorvoegsel 
hebben, namelijk de termen aan-raken, aan-wezig zijn en aan -zijn. 
Wat zegt 'aan· ' in onze omgangstaal? Als de jas 'aan' de muur hangt drukt 
'aan' een andere verhouding uit tot de muur dan het woord ' tegen' zoals in 
de zin: de ladder staat tegen de muur. De ladder drukt dan tegen de muur 
en krijgt steun. De jas die 'aan' de muur hangt, drukt echter niet, maar is 
precies aan de grens van de muur. Deze betekenis wil de haptonomie na
drukkelijk in het 'aan-' verstaan; het 'aan-' in aanraken, aanwezig zijn en 
aanzijn zegt: precies aan de grens zijn . 
Wat is die grens en hoe ben ik 'aan' die grens in aanraken, aanwezig zijn en 
aanzijn? In onze omgangstaal is het woord grens vooral een geometrisch
fysisch begrip. Daarnaast wordt het ook overdrachtelijk gebruikt om de 
eindigheid of beperktheid van iets aan te geven emet vier uur vergaderen 
ben ik aan mijn grens' en 'daarmee overschrijd je de grens van de bedoe
ling'). Maar in de formulering 'aan de grens zij n' heeft de term 'grens' een 
andere betekenis. 
Wanneer ik mijn hand op andermans arm leg, is die hand aan de geome
trisch-fysische grens van die arm. Het is mogelijk om dan louter aan die 
geometrisch-fysische grens, aan de huid, te blijven. Dan worden we ook 
louter fysische kwaliteiten van de huid gewaar. In de omgangstaal kun je 
dan zeggen dat je de arm aanraakt. Maar niet in de haptonomie. 
Wat raak ik aan als ik 'haptonomisch' een mens aanraak? Zi jn huid? Zijn 
lichaam? Zijn ziel? Zijn lichaam én ziel? Raken we dan niet haar of hem 
aan? De totaliteit? Ja, de totaliteit, zal de haptonoom dan antwoorden. 
Inderdaad, de totaliteit, mits. Mits de ander zich prijS geeft in die aanra
king. De ander kan zich namelijk innerlijk terugtrekken en alleen zi jn 
fysische grens laten raken. Van het aan raken van mensen is in haptonomi
sche zin pas sprake als er een aanrakingscontact is, als de aangeraakte méér 
laat aanraken dan zi jn fysische grens. De aangeraakte kan een grens trek
ken. (Bij het aanraken van niet-mensen ligt dit anders.) Dat is géén geome
trisch-fysische grens. 
Misschien is er de neiging om die grens de grens van de intimiteit te noe
men, of de grens van de innerlijkheid, of de grens van de persoon. Die 
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neiging is dan iets voorbarig, want we kunnen ook dingen aanraken in 
haptonomische zi n. En dingen hebben geen innerlijk en zijn geen per· 
soon. Wellicht werpt juist het aanraken van dingen een goed licht op het 
bedoelde aspect van het haptonomie-begrip 'grens'. 
Ik heb een hamer. Als ik hem pak om ermee te timmeren grijp ik hem vast 
bij de steel. Reeds bij dat oppakken vindt er een merkwaardige grensverleg
ging plaats. Mijn oppakken houdt namelijk vanzelf, zonder dat ik daaraan 
denk, reken ing met de fysische totaliteit van de hamer. Ik pak immers 
slechls de sleel, maar de kracht die ik vanzelf daarin steek is bedoeld om 
het gewicht van de hele hamer te pakken. Hoewel mijn hand fysisch 
slechts aan de fysische grens van de steel is, omval" die qua oppak.intentie 
de hele fysische hamer. Als het ware is de fysische grens verlegd. 
De hamer is mij dierbaar. Het is een erfstuk van mijn vader. En bovendien 
vind ik het een fraai voorwerp, produkt van toegewijd vakmanschap. Van
uit die gevoelens pak ik de hamer wel eens op. Ook dan is de fysische grens 
in het gedi ng. Ook dan is mijn oppakken de intentie om de hele hamer op 
te pakken en niet slechts de steel. Ook dan is als het ware de fysische grens 
verlegd. Maar tegelijk is er nu wat anders gebeurd. Iets heel subtiels dat 
desondanks exact onderkend moet worden. 
Heeft de hamer dan voor mij nog wel een louter geometrisch·fysische 
grens? Is het niet zo, dat dan reeds mijn hand anders naar de hamer gaat 
dan wanneer ik hem oppak om te timmeren? Is het gebaar van oppakken 
dan niet getemperd, voorzichtiger, behoedzamer? Mag ik dlls niet zeggen 
dat dan, voor mijn ervari ng, enige ruimte om de hamer heen door de ha· 
mer gevuld wordt? 
[n wat is het voor grens als ik de steel aanraak? Is dat louter de brute fysi· 
sche begrenzing? Is die grens dan niet vooral een verwijzing naar binnen, 
naar de hele hamer, alsof die grens een soort imlerlijk omhult ellllaar dat h,· 
lIerlijk verwijst? Psychologen mogen beweren dat dit allemaal projectie is, 
maar dat dingt niets af op het feit dt ik het dan zo ervaar. Voor mij is dan 
de hele materie met alle diepte van die materie dierbaar: de grens verwijst 
naar die diepte en stelt die voor mij aanwezig. En hiermee staa n we voor 
het haptonomie-begrip grens dat in het 'aan·' in het geding is. Het voor· 
voegsel 'aan·' zegt te zi jn precies aan de grens; niet aan de louter fysische 
grens, maar aan een grens die verwijst naar een diepte, zowel ten aanzien 
van mensen als van dieren, planten en dingen. Zelfs ten aanzien van woor· 
den en gedachten; maar dat verhaal bewaren we nog even. Ook in onze 
omgangstaal gebruiken we soms het 'aan·' in deze betekenis. Wanneer ik 
een landschap aan-schouw zie ik meer van de boom dan kleur en vorm; 
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kijk ik dan niet met een blik die het beminnenswaardige zoekt en daardoor 
gericht is op een zekere diepte van bomen en h emelgewel f? En brengen 
bomen en planten dan niet iets in de ruimte die mijl op hectometers af
stand, geheel omgeeft? 
Tenslotte: ons mag ni et ontgaan dat deze grens pas verschijnt binnen een 
liefdevolle benadering, zowel ten aanzien van dingen, landschappen, die
ren, planten (en gedachten) als ten aanzien van mensen. 
Samenvattend zouden we kunnen zeggen: het voorvoegsel 'aan- ' in de 
haptonomie-termen aanzijn, aanwezig zijn en aanraken wil aangeven: 
- dat deze termen betrekking hebben op een zi jn precies op een grens van 

dingen etcetera of mensen. 
- Die grens is de dan ervaarbare verwijzing naar hun totaliteit en hun 

diepte. 
- Tegelijkertijd geeft die grens een ervaren verruiming die de fysische 

omvang overstijgt. 
- Deze grens verschijnt alleen als we in liefde (Veldman: de gidsende phi

lia) naderen. 
Dorus Gerritse 
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Ervaringen uit de praktijk 
111 deze rubriek willen IVC mensetl de gelegel//witl ge ven over IHm praktijkervaringen te sellrii
ven. We hupeli dat daardoor eet! mogelijkJutid wordt gecreëerd om - al of lIiet tIIw"iem -
met hapto1lomiscl l werkenden ;" gesprek te komen over /11/11 werkwijze. Met als doel elkaar 
te bevragen ell V(l1I elkaar te leren. Lezers worden vall harte uitgeuodigd om te reageren. 

De volgende verhalen zi jn tot stand gekomen in de workshop 'op het lijf 
geschreven,' waarbi j de opdracht luidde: schri jven over een behandeling 
die niet goed ging. 

Nee 
Nee, het was één grote afwijzing die ik tegenover me vond. Haar hele klei· 
ne li jfje drukte dat ook uit. Absoluut niet toeschietel ijk. Geen enkele consi
dera tie met mi jn kersvers verkregen status als fysiotherapeute. Toen nog 
gestoken in een soort ju rk je, vers gewassen en gestreken, met knoopjes, 
van die dubbele aan de achterkant. Het maakte op dH meisje van 3 geen 
enkele indruk of juist wel misschien . Op dat moment dacht ik er niet over 
na, want ik was aan het presteren. Zij moest doen wat ik wilde. Haar moe
der stond erbij te kijken en taxeerde mijn deskundigheid, dacht ik. Mijn 
voorganger had haar vertrouwen al gehad, maar di e veiligheid was bij mij 
nog ver te zoeken. Uitkleden met behulp va n haar moeder was iets wat ze 
nog net bereid was te doe n. Ze wist dat dil onvermijdelijk was. Een afgrijse
lij k martelwerktuig van leer en staa l omklemde een heel fragiel totaal 
scheef gegroeid lijfj e. Ingesnoerd moest dit voorkom en dat bij verder groei
en haar hartje en longetj es in de knel zouden komen in de loop der jaren. 
Ik vond het schokkend e n zielig en heel lelijk. Aanraken was nog heel ver 
weg, kijken mocht nauwelijks zowel van haar als van mij . De vraag van mij 
of ze aan het wandrek wilde gaan hangen had geen succes. Deze oefening 
was zo'n beetje de enige die bij me opkwam. Het moest tenslotte effect 
hebben. Van spelen had ik ineens niet meer gehoord. Dat was eeuwen gele
den, iets uit een vorig leven. En zo stonden we tege nover elkaar, met een 
groot Nee ertussen . Bij het aankleden keek ik toe en zag tegen de volgende 
behandeling op. De moeder vond me vast waa rdeloos. 

(Naam bekend bi; de red.) 
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Ervaringen uit de praktijk 
Kunstenaar? 
Pseudoniem, incognito, of open en persoonlijk, namen, gezichten, geureni 
alles loopt bij de opdracht in mijn gedachten door elkaar. Ik kan geen en
kel houvast vinden. Iedere keer als mijn gedachten even stil staan komt er 
een doorloop~commando naar de volgende computer files. Is dit mijn ma
nier van zelfbescherming geworden, het niet meenemen van de problemen 
die ik op mijn werk en privé tegenkom? Is het mijn angst er niet voor uit te 
willen komen? Zijn mijn gedachten mijn geheim of is mijn uiten, verbaal 
en schriftelijk reeds zo gecensureerd dat er niets overblijft. Wat bepaalt 
mijn censuur, onzekerheid, schroom, wat je schrijft staat er, hard of zacht, 
mooi of lelijk. Kan ik en durf ik die kunstenaar te zi jn die eigen werk toont, 
onafhankelijk van wat de ander er in ziet, abstract, fictief maar wel met 
eigen gevoelswaarde. Gevangen in mijn eigen tekst, een vrije gedachte in 
een kooi met tralies en slechts een heel klein deurtje. 

(Naam bekend bij de red. ) 

Achteraf 
Achteraf bezien was het er allemaal maar ik zag het niet en ik dacht dat ik 
het wel aan kon. 
Het begon al bij de intake: hakkelend en aarzelend kwam het verhaal er uit. 
Er werden dingen verzwegen en hij was via zijn huisarts gestuurd om beter 
in zij n vel te gaan zitten. En ik, ik ging hem redden. Zijn dikke huid had 
mijn eerste waarschuwing kunnen zijn, maar ik kon daar wel doorheen 
komen. Eerste deel 3-luik en tweede deel (de benen) gingen goed, hij ont
spande ervan, zei hij. Waarom zag ik niet dat hij altijd van de bank sprong 
om zich snel aan te kleden. Was het mijn gretigheid om te redden die mij 
deed missen, dat hij in de basis niet echt te belasten was. Dat ontspannen 
iets anders is dan belastbaarder worden? Er ontstond wel een vertrouwen, 
de verhalen werden openlijker en spannender. Het had iets van verboden 
boeken, zoals Lady Chatterley, wat bij ons thuis achter de lakens in de lin
nenkast lag zodat wi i kinderen het niet konden lezen. Achteraf gezien heb 
ik die verhalen gewoon aangemoedigd. Behoud van distantie was er nau· 
welijks meer. Tenslotte wilde hij zelf stoppen of een pauze in de therapie, 
het werd hem teveel zei hij. Ik heb hem nooit meer gezien. Zijn kaart kom 
ik nog wel eens tegen in de kaartenbak. 

(Naam bekend Nj de red.) 
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Nieuws en verslagen 
Congres Academie voor Haptonomie te Doorn 
'Kennis over aanraken' was de titel van een congres waarmee de Academie 
voor Haptonomie en Kinesionomie op 3 november jongstleden haar 10 
jarig bestaan vierde. Het congres werd bijgewoond door ongeveer driehon
derd mensen. Achterliggend doel was het verwoorden van de ervaring met 
aanraken, tasten en voelen en de betekenis en het belang daarvan naar 
buiten te brengen. 
Het programma bestond uit een zes tal lezingen waarbij wetenschappers 
werden afgewisseld door mensen uit de praktijk. De sprekers werden inge
leid en uitgeleid door de heer F. Wafelbakker, jeugdarts en sexuoloog, die, 
o p zi jn vaak geestige manier, het geheel een wat informeel karakter gaf. 
Hieronder volgt een korte samenvatting van de lezingen. 

Dr. J. Tamboer, wiens onderzoek en onderwijs voornamelijk de filosofie 
va n de lichamelijkheid betreft en die verbonden is aan de faculteit voor 
bewegingswetenschappen te Amsterdam, pleitte in zijn lezi ng voor hapto
nom ische th eorievorming. " Belevingen, emoties en gevoelens zijn geen 
'innerli jke' gebeurtenissen waarover men moet' zwijgen. Wat van belang is, 
dient niet aan de taal onttrokken, maar juist met veel zorg gezegd te wor
den." 

In haar lezi ng met als titel: Aanraken en affectiviteit: op het scherp van de 
snede, sprak mevrouw M. )ansson, werkzaam als haptotherapeut in de 
psychiatrie, over de angst voor de gevolgen van aanraken binnen de 
psychiatrie. Onvoldoende aandacht van bijvoorbeeld psychotherapeuten 
voor de eigen lichamelijkheid en daarmee een verkeerde inschatting van 
de mogelijkh eden van de cliënt kunnen, volgens m evrouw)ansson, daar
aan ten grondslag liggen. "In de geestelijke gezondheidszorg kom je veel 
mensen tegen die geschonden zijn in hun integriteit en voor wie aanraken 
en affect iviteit veel waarde kunnen hebben ." 

Dr. K. Reynders, werkzaam bij de Werkgroep Bewegingswetenschappen te 
Groningen, v indt dat de haptonomie een eigen plaats dient te krijgen in de 
hulpverlening. Daartoe zou zij moeten werken met een programma, waar
uit blijkt wat de haptonomie doet en waartoe ze leidt. Het expliciteren van 
de activiteiten maakt de hapto nom ie controleerbaa r, navolgbaar en daar
door is het ook mogelijk haar te onderzoeken, aldus de heer Reynders. 
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De haptonomische zwangerschapsbegeleiding wil reeds voor de geboorte 
een bijdrage leveren aan de veilige hechting tussen ouder en kind. Dit was 
het onderwerp waar mevrouw R. Ferdinandus, docent zwangerschapsbege
leiding en haptotherapeut te Rotterdam, tijdens het congres over vertelde. 
De werkgroep zwangerschapsbegeleiding heeft in samenwerking met dr. D. 
van den Boom, ontwikkelingspsychologe aan de Rijksuniversiteit te Leiden 
hiernaar onderzoek gedaan. (Zie He 4, 1994) Volgens mevrouw Ferdinan
dus zijn de resultaten veelbelovend, maar verder onderzoek is nog nodig. 

Or. P. Verduin, ooit werkzaam als fysiotherapeut in de psychiatrie, studeer
de filosofie en andragologie en werkt nu ondermeer als docent aan de Leid
se Hogeschool bij de sector Hoger Gezondheidszorg Onderwijs. In zijn le
zing ging het over de verwarring in de communicatie over haptonomie. !-lij 
betoogde dat mensen in de westerse cultuur zich bedienen van - als 
vanzelfsprekend ervaren - spelregels in de communicatie, die als valkuilen 
kunnen werken. Door deze valkuilen te herkennen ontstaat een vergezicht 
in de communicatie, aldus Verduin. 
Voor het spreken en schrijven over haptonomie lijkt het gewenst om over 
een theoretisch en normatief kader te beschikken dat een oriëntatie biedt 
in de verwarring tussen valkuil en vergezicht. Dat kader vindt Dr. Verduin 
in de theorie van communicatief handelen van Habermas. 

De laatste lezing ging over 'Haptonomie en de kunst van het verbinden.' 
Deze werd gehouden door mevrouw M. de Wolf, docent aan de Academie 
voor Haptonomie te Doorn en haptotherapeut te Enschede. Daar veel 
hulpvragen gaan over 'isolement' is het herstel van contacten of verbin
dingen een belangrijk therapeutisch uitgangspunt, aldus mevrouw de 
Wolf. Binnen de haptonomie, worden raken en de gewaarwording centraal 
gesteld, zowel bij de cliënt als bij de therapeut, zodat beiden belangrijke in
formatie krijgen die het leggen van de juiste verbindingen vergemakkelijkt, 
zo stelde zij. 
Het vermogen om datgene wat in het gemoed of in de geest leeft, zo tot 
uiting te brengen dat het ontroering of (gemoeds)beweging teweeg brengt 
is wezenlijk in de therapie, omdat zo contact mogelijk wordt. Dit laatste 
maakt zij, mijns inziens, waar door de manier waarop zij haar lezing hield. 

Hierna sloot de heer Wafelbakker dit gedeelte van de dag af en sprak zijn 
waardering uit voor d e grote zorgvuldigheid van de sprekers. Hij hoopte 
dat de dag had bijgedragen aan de plaatsbepaling van de haptonomie in de 
hulpverlening en dat de haptonomie meer medestanders had gevonden 
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door dit congres. Dineke Naeyé, directeur van de jubilerende Academie 
sprak het slotwoord. 

Mijns inziens was het een waardevolle dag, waarbij we als haptonomisch 
werkenden veel huiswerk hebben gekregen ten aanzien van het verwoor
den, verder ontwikkelen en verduidelijken wat ons toch zo raakt in de hap
tonomie. 

Voor hen die geïnteresseerd zijn in de gehele tekst: er komt in maart een 
themanummer over haptonomie in het tijdschrift 'Beweging en Hulpverle
ning', waar de lezingen in staan. Het is mogelijk om (tegen betaling) bij het 
secretariaat van de Academie voor Haptonomie te Doorn een exemplaar 
van het themanummer te bestellen. 

Ingrid Ram 

Burnout, crisis of kans? 
In het kader van over de grenzen kijken bezocht ik op uitnodiging van de 
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten volgens de Psychosomatiek 
de congresdag op 19 november 1994, met als thema het Burnout Syn
droom. 
Het was een goed opgezet congres met vier referaten, die de probleemstel
ling van verschillende zijden benaderden. Wat ik wil signaleren, zijn twee 
aspecten. Ten eerste de lezing van Dr. A.T.M. Bernards, neurofysioloog, die 
inging op de fysiologische gevolgen van chronische stress. 
Hij kwam met recente opvattingen op fysiologisch gebied omtrent de 
gebeurtenissen in het lichaam en het herkennen van de verschijnselen. Er 
was in zijn verhaal, naast medisch-technische opvattingen, veel ruimte 
voor gevoelde ervaring. Een richting, die voor het verklaren van haptono
mische fenomenen bij mijn weten (nog) niet ingeslagen is. Zelfs Veldman 
noemt in zijn boek 'Haptonomie, wetenschap van de affectiviteit' (1987) 
nog steeds de alfa en gamma innervatie (p. 31 e.v.) en suggereert slechts 
dat in een vervolgpublicatie daar dieper op ingegaan zal worden. In het 
algemeen kunnen we stellen, dat haptonomie werkt, er gebeurt héél veel. 
Een verklaring, anders dan vanuit het emotionele, is nog nooit bij mijn 
weten helder geformuleerd. Bernards verhaal deed mij bedenken dat daar 
een weg is die zeker verkend moet worden. 
Een tweede boeiend facet van deze dag was een botsing van opvattingen. 
Uit de lezing van Dr. P. ter Haar, 'Burnout, crisis of kans', kwam duidelijk 
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de persoonlijke ervaring naar voren dat steun van de leefwereld heel be
langrijk is voor het herstel van een burnout-'slachtoffer'. Het was een ver
haal dat mij zeer aanspraak vooral door de persoonlijke, kwetsbare opstel
ling van de spreker. In het volgende referaat van Dr. E. Burelings, over per
soonlijkheid en gevoeligheid voor burnout, meldde spreekster onder ande
re de resultaten van een onderzoek. Hieruit kwam significant naar voren 
dat de steun van de leefwereld geen wezenlijke invloed heeft op het herstel 
van de patiënt. Het zou nadere bestudering behoeven om uit te maken of 
hier sprake is van verschillende resultaten of van bijvoorbeeld een afwij
kende omschrijving van het begrip Isteun van de leefwereld' . Vooralsnog 
houd ik het op het laatste. Ik ben me bewust dat daarin mijn opvatting, dat 
de leefwereld wel invloed heeft, meespeelt. 

Ton Bergman 

Accreditatie 
In het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie (6, nr.104, 11-94) meldt 
de hoofdredacteur dater een accreditatie systeem op handen is voor na- en 
bijscholing van fysiotherapeuten. Een selectie van enkele uitspraken: 

- Een kwaliteitsbewakend systeem is immers van belang. 
- Het blijkt dat onderwijsevaluaties met beperkt budget mogelijk zijn. 
- Visitaties door een onafhankelijke commissie kunnen worden bekos-

tigd door zowel consument als onderwijsinstelling. 
- Een begin zou gemaakt kunnen worden met het visiteren van de scho-

lingen die leiden tot de registratie door de lidveren igingen. 

Deze ontwikkel ing is ook van belang voor haptonomisch geschoolde fysio
therapeuten en opleidingen haptonomie die erkenning zoeken in het vak
gebied van de fysiotherapie. Enigerlei registratie kan tevens leiden tot een 
verbinding met de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de 
Psychosomatiek. Di t isde enige lidverenigingvan het KNGF waar haptono
misch geschoolde fysiotherapeute n mijns inziens zouden kunnen worden 
ondergebracht. Helaas is het domein van de psychosomatiek naar mijn 
mening te nauw en te discutabel omschreven. Dit geldt echter voor alle 
vormen van geneeskunde die niet aansluiten bij het positivistisch model 
van wetenschapsbeoefening en zich meer baseren op de menswetenschap
pen; dus ook de (hapto)fysiotherapie en de haptotherapie. Voorlopig be
staat er nog geen beter model voor een soort integrale fysiotherapie met 
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verschillende invalshoeken op bio-socio-psychosomatisch terrein. Voor 
wat betreft fysiotherapie op haptonomische basis heeft de werkgroep Rot
terdam alvast veel werk verricht met haar nota Haptofysiotherapie. 
Accreditatie en visitatie is natuurlijk ook gewenst voor opleidingen en voor 
alle andere haptonomische begeleidingsvormen. 

Mia van Luttervelt 

Making mistakes and having fun 
Verslag van een avond door Jan Andreae 
Het centrale thema van deze avond was: 'hoe ga je met je sexuele energie 
om als je aanraakt?1 
Wij werden uitgenodigd om actief deel te nemen aan deze avond. Na een 
korte inleiding werden ons de volgende vragen voorgelegd: 

1. Wat voelen mensen van jou in de meest ideale situatie waarin het gaat 
om het begeleiden van de ander? 

2. Wat halen mensen eruit als ze door jou behandeld zijn in de meest ide-
ale situatie? 

3. Wat zijn je diepste beweegredenen om dit werk te doen? 

De uitvoering van deze oefening werd in tweetallen gedaan waarin je 10 
minuten jouw verhaal aan je gesprekspartner kon vertellen, zonder inter
vent ies van de luisteraar. 
De essentie van de oefening lag in het gedeelte hoe je de ander in beweging 
kunt houden door middel van gerichte aandacht. 
Tijdens de terugkoppe ling trachtte]an Andreae ons duidelijk te maken dat 
je therapeutisch handelen aangestuurd wordt door het stromen van je 
sexuele energie. Hoe meer je deze energie kunt laten stromen, hoe authen
tieker je kunt zijn . 
Na de pauze gingen we verder met dezelfde oefening met twee nieuwe vra
gen. Jan Andreae voerde de intimiteit op door vrouwen met vrouwen en 
mannen met mannen het gesprek te laten aangaan. De vragen luidden als 
volgt: 

1. Ben je tevreden over de mate waarin je aangeraakt wordt in je privéle
ven"! 

2. Ben je tevreden over je eigen sexualiteit? 
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Er werd intens gepraat en geluisterd. De terugkoppeling hierna vond plaats 
in een kring waarin we uitgenodigd werden onze ervaringen met de groep 
te delen. We kijken terug op een leuke en boeiende avond die echter enkele 
discussiepunten heeft opgeleverd, 

Tijdens het schrijven van dit verslag werd ons duidelijk dat het centrale 
thema van deze avond, namelijk: 'hoe ga je om met je sexuele energie als je 
aanraakt/ voor ons niet aan bod is gekomen. De van tevoren opgeworpen 
vragen of je fouten mag maken, waar je eigen grenzen liggen etcetera, zi jn 
niet ter sprake geweest. En dat is jammer! 
Het goede aan deze avond is dat wij ervaren hebben dat je snel denkt niets 
te melden te hebben over sexualiteit, terwijl blijkt dat je daarover veel hebt 
te delen met anderen. De drempel is niet zo hoog als je denkt en dit leidde 
tot veel eerlijkheid. Het in de ban raken van de presentatie zegt iets over de 
kwaliteit van Jan Andreae, Zijn intens gerichte aandacht voor de groep 
hebben wij als manipulerend ervaren. Het is jammer dat wij dit tijdens de 
avond niet hebben gesignaleerd of gemeld, waardoor we misschien het 
centrale thema hebben gemist. 
Het feit dat het onderwerp sexualiteit veel gespreksstof en discussie ople
verde, doet ons de wens uitspreken naar de voorbereidingscommissie dit 
onderwerp te doen t erugkeren op de agenda. 

Harm Muntinga, Marga Erlieh en lneke Dicker. 

Naschrift Yan de redactie 

Wat men verstaat onder sexuele energie wordt in bovenstaand vers lag niet 
duidelijk. Helaas ben ik niet bij deze avond geweest, maar wil ik ten aan
zien van sexuele energie Hans Knibbe aanhalen. In zijn boek 'Rusten in 
Zi jn,2J spreekt Hans Knibbe over Zijnsenergie (of Hartenergie) en Sexuele 
energie. Zijnsenergie noemt hij de "energie die spontaan in contact is met 
alles, geen voorkeuren heeft; het is als het licht van de zon: dat schijnt op 
alles, mooi of lelijk, goed of slecht." De sexuele energie is de "gepolariseer-

2) Rusten in Zijn, Hans Knibbe. Uitgegeven door de Stichting ter bevordering van 
Zijnsgeoriënteerde Psychotherapie en Bewlistzijnsontwikkeling te Utrecht. 
ISB N 9080150010 Uiig . Juni 1993, 
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de energie waarmee een mens uitreikt naar de wereld om zich te verbinden 
met datgene wat hij daarin van belang vindt. De wereld is daarmee gepola
riseerd in aangenaam-onaangenaam, mooi-lelijk" etcetera. Hij geeft het 
voorbeeld van een appel: "Als je een appel ziet en je hebt honger dan is die 
appel positief geladen. JOuw sexuele energie wil er naar toe, reikt ernaar uit 
en wil de appel opeten . Jouw organisme gebruikt van die appel dat wat jij 
nodig hebt en kan daardoor groeien. Je zou deze energie ook de energie 
van het 'worden' kunnen noemen." In bovenstaand verslag lijkt het alsof 
sexuele energie en sexualiteit synoniem zijn aan elkaar. Mijns inziens is dat 
niet juist. 

24 

lngrid Ram 

(adverte/ltie) 

De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 
zoekt: 

Penningmeester (M/V) 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Joost Leonhard tel. 030-895997 of Leni Gud
de tel. 03404-52715 
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Verenigingsnieuws 

Bestuur 
Algemene Ledenvergadering 1995 
De algemene ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 11 maart en wordt 
gehouden in het ]ordancollege te Zeist van 13.00 uur tot ongeveer 19.00 
uur. Het bestuur heeft besloten om het programma sober te houden gezien 
de vele activiteiten en het lustrum in 1995. 
Het thema van de algemene ledenvergadering is: 

Waar staan wii~ hoe gaan wij? 
Haptonomische waardell in verenigingsperspectief 

De vergadering ziet er globaal als volgt uit: 
13.00 -14.30 uur: Verslagen en financiën 1994 

Begroting 1995 en contributie 1995 
Verkiezingen bestuursleden 

15.00 - 17.00 uur: Verenigingsbeleid 1995 en toekomst in relatie tot hap
tonomische waarden, openheid en verbinding, kwali
teit en professionaliteit 
Relatie I plannen met betrekking tot de Vereniging 
van Haptotherapeuten 

17.00 - 19.00 uur: Indische maaltijd 

Het bestuur heeft gezorgd voor kinderopvang ten behoeve van leden die 
toch naar de algemene ledenvergadering willen komen. 
De Indische maaltijd isook toegankelijk voor partners (tegen redelijke ver· 
goeding). 

Oproep voor een nieuwe penningmeester van de Nederlandse 
Vereniging voor Haptonomie 
Leni Gudde heeft te kennen gegeven haar bestuurslidmaatschap als pen
ningmeester van de vereniging te willen beëindigen. Respectvol en dank
baar stilstaan bij haar inbreng in de vereniging gedurende vele jaren is hier 
minstens op zi jn plaats! 
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Het bestuur roept de leden op zich kandidaat te stellen voor deze belangrij
ke en onmisbare bestuursfunctie. 

Vereniging van Haptotherapeuten 
Op 12 januari 1995 heeft er een gesprek plaats gevonden tussen de be
stuursleden van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie en de Vere
niging van Haptotherapeuten. De volgende punten kwamen aan bod (voor 
de duidelijkheid: het betreft hier geen besluiten, maar meningsvorming en 
uitwisseling.): 

1. Bedoeling van deze contacten 
- wederzijdse informering stand van zaken / ontwikkelingen I pro

blemen. 
- samenwerking en wederzijdse (facilitaire) ondersteuning. 
- aftasten toekomstig samengaan I opgaan in één vereniging. 

2. Deelnemen Vereniging van Haptotherapeuten-Ieden aan activiteiten 
van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie (bijvoorbeeld bijwo
nen van lezingen als introducé tegen gereduceerd tarief). Wenselijkheid 
gezamen lijk o rgani seren van bijeenkomsten zoals workshops. 

3. Informering Nederlandse Veren iging voor Haptonomie-leden met be
trekking tot ontwikkelingen op het gebied van de Haptotherapeuten. 
(bi jvoorbeeld externe contacten inspectie volksgezondheid, zorgverze
keraars enzovoort, cri teria 'haptotherapeut' zie punt 4) in het Haptono
misch Contact. 

4. Criteria 'haptotherapeut'. Er is een groep Nederlandse Vereniging voor 
Haptonomie- leden die geen haptotherapie-diploma hebben behaald, 
maar die zich wel de kwaliteit van haptotherapeut toedichten. Op het 
ogenblik luistert de Vereniging van Haptotherapeuten naar de opleidi n
gen; dezen kunnen aangeven welke personen zi j gesch ikt achten in de 
kwaliteit van haptotherapeut opgenomen te worden binnen de Ver
enigi ng van Haptotherapeuten ook al hebben zij geen haptotherapie 
opleid ing afgerond. 

Betreffende personen zullen dus aan de opleidingen duideli ik moeten 
maken op basis waarvan zij zich als haptotherapeut willen profileren. 
In het volgend Haptonomisch Contact komt daar informatie over ver
zorgd door de Vereniging van Haptotherapeuten. 

S. Ontwikkelingen met betrekking tot het ontstaan van een soort 'tussen
beroep' van haptonomen die niet meer op basis van hun oorspronkelij-
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ke beroep willen functioneren, maar die ook geen haptotherapeut zijn 
wordt zowel door Nederlandse Vereniging voor Haptonomie-bestuurs
leden als door Vereniging van Haptotherapeuten-bestuursleden als on
wenselijk gezien. Het belang van zorgvuldigheid van de Vereniging van 
Haptotherapeuten met betrekking tot het omgaan met de status van 
therapeutische kwali teiten in relatie tot het predikaat 'haptotherapeut' 
is duidelijk. Wellicht dat resultaten van punt 3 en 4 in de toekomst 
meer helderheid kunnen verschaffen. 

6. Omgaan met ledenlijsten in relatie tot zorgverzekeraars en tot cliënten 
die haptonomische begeleiding zoeken en daartoe de Nederlandse Ver
eniging voor Haptonomie bellen. Een mogelijkheid zou zijn om een 
ledenlijst op te stellen van leden die zowel lid zi jn van de Nederlandse 
Vereniging voor Haptonomie als van de Vereniging van Haptothera
peuten en zich dus als haptotherapeut willen profileren. Duidelijk is in 
dit kader ook dat het voor Nederlandse Vereniging voor Haptonomie
leden belangrijk kan zijn dat zi j hun kwalitei ten, achtergronden en spe
cifieke cliënt-gerichtheid kenbaar maken, bijvoorbeeld middels de door 
de Contactcommissie ontwikkelde enquête. 

7 Indien de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie aangesproken 
wordt op (ontoelaatbaar) grensoverschrijdend gedrag van therapeuten 
die 'haptonomisch begeleiden', zal zij verwijzen naar de Vereniging van 
Haptotherapeuten of betreffende beroepsorganisaties als duidelijk is op 
basis van welk oorspronkelijk beroep de therapeut handelde. 

Terugblik op bijeenkomsten die door de Redactiecommissie en door de 
Voorbereidingscommissie georganiseerd zijn in relatie tot het bestuurs
beleid 
Op de algemene ledenvergadering van 1994 was het thema 'meerwaarden 
in/van de haptonomie'. Dat was tevens het startsein voor een verenigings
jaar waarin kwaliteit en professionaliteit in allerlei hoedanigheden aan bod 
kwamen. Dankzij de wisselwerking tussen kwaliteit en enthousiasme van 
commissies en commissieleden maakten we levendige bijeenkomsten mee. 
De jubileum-workshop 'op het lijf geschreven' m et schrijfster Beatrijs Nolet 
(het feestje met de Redactiecommissie) had een hoog affectief en expressief 
gehalte. Voor u opgepikt deze dag: "Schrijven is loslaten (free-writing) én 
terugfluiten om de essentie naar buiten te brengen (wat wil ik eigenlijk 
zeggen?)." Ook: "Honoreer de blokkades, ze hebben een functie ... " 
De avond metjan Andreae 'making mistakes en having run', daar was niks 
mis mee! Jan deed een groot appèl op de aanwezigen om hun wezenlijke 
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drijfveren ediepste beweegredenen') met betrekking tot haptonomisch 
begeleiden met anderen te delen. Een avond waarin weer eens bewezen 
werd dat àànspreken bin nen een veilige context tot openbaringen kan lei
den. 
De avond waarop de brief van Frans Veldman Sr. centraal stond (open brief 
aan de Vereniging van Haptotherapeuten in 1990) werd - naar verluidt
door een aantal leden gemeden uit angst voor polemiek, 'oude koeien' en 
het opwekken van groeibelemmerende weerstanden. De grondige voorbe~ 
reiding van de Voorbereidingscommissie samen met Marleen Heeman als 
'spelleidster' zorgden er echter voor dat de aanwezigen stelling konden 
nemen vanuit persoonlijk ethische en haptonomische waarden en niet 
vanuit vernauwende afweermechanismen. Voor u genoteerd als gevolg van 
deze avond: /11k ga toch maar eens dat boek van Veldman lezen .. " en IIlos~ 
maken van een grondlegger (de vader) is onlosmakelijk verbonden aan 
persoonlijke groei en ontwikkeling van de opleiders van nu (zijn kinde~ 
ren), hetgeen onverlet laat dat respect en waardering voor Veldman blij
vend op zijn plaats is ... " 
Niet de brief zelf, maar wel de discussie met betrekking tot de er in door
klinkende 'authentieke haptonomische waarden', zal een vervolg krijgen 
op de aanstaande algemene ledenvergadering van] 1 maart, in relatie tot 
het verenigingsperspectief. De vraag: 'wat willen we met onze vereniging 
en welke koers slaan we in', zal dan centraal staan. 

ContributievoorsteJ aan de Algemene ledenvergadering van de Neder~ 
landse Vereniging voor Haptonomie dd. 11-3-'95 
Voorstel: De contributie wordt in het jaar ]995 opgetrokken naar 

fI50, - (was fI30,-) 
Motivatie: We stellen een forse contributieverhoging voor. De kosten 

van alle activiteiten nemen toe. Deze toename in de kosten 
betreft zowel de randvoorwaarden (bijvoorbeeld reiskosten, 
druk- en verzendkosten) als de kosten van de 'sfeervolle om
lijsting' van de bijeenkomsten en de kosten van de honoraria 
van de gastsprekers en auteurs. We hebben jarenlang geteerd 
op de welwillendheid van gastsprekers/auteurs en op de 
opofferingsgezindheid van commissie- en bestuursleden. 
Bovendien is het aantal activiteiten ten behoeve van de le
den toegenomen, bijvoorbeeld activiteiten onder auspiciën 
van de Contactcommissie. 
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Toelichting: Het bestuur staat voor de principiële keuze uit: 
a. Alle leden betalen meer contributie. De leden die gebruik 

maken van / participeren in de verenigingsactiviteilen 
profiteren van de inbreng van alle leden. 

b. De leden betalen nauwelijks méér contributie, hooguit 
een jaarlijks inflatiepercentage. De leden die gebruik ma
ken van de verenigingsactiviteiten betalen per activiteit 
de 'gebruikerskosten.' 

Het bestuur kiest voor optie a, alle leden dragen bij in de ver
hoging van de kosten onafhankelijk of de leden meer of min
der van de verenigingsactiviteiten gebruik maken. 

Argumentatie 
keuze a: - De activiteiten worden als een zeer wezenlijk onderdeel 

van de vereniging gezien: elk lid draagt bij in de ontwik
keling van de vereniging en de organisatie van deze zin
volle activiteiten. Of een lid gebruik maakt van de aange
boden activiteiten hangt geheel af van die persoon zèlf. 

- Gastsprekers j auteurs waarvan we op dit ogenblik vinden 
dat ze 'voldoende kwaliteit in huis hebben ' kunnen j wil
len we niet meer afschepen me t 'een financieel schijntje 
voor bewezen diensten.' 

Verzoeken van buiten de vereniging met betrekking tot het 
verstrekken van informatie 
De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie, met name Riet Barto als 
verenigingssecretaris, \Vordt overspoeld door personen en instanties van 
buitenaf voor informatie. Het betreft vooral: 
- Personen die via de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie willen 

komen aan namen van haptonomische begeleiders in hun regio waar 
zij met hun hulpvraag terecht kunnen. 

- Zorgverzekeraars in verband met vergoeding van behandelingen op 
haptonomische basis. 

- Opleidende instantiesjcursusverstrekkers (bijvoorbeeld huisartsen) die 
verzoeken om uitgebreide informatie met betrekking tot de haptono
mie ten behoeve van hun cursuspakket. 

Gezien onze verenigingsdoelstellingen is duidelijk dat informatieverstrek
king in deze vrijwel altijd afgewezen moet worden. Toch ontstaat daardoor 
een onbevredigende situatie. Alleen doorverwijzen naar het secretariaat 
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van de Vereniging van Haptotherapeuten heeft zijn beperkingen gezien de 
afgegrensde belangengroep 'haptotherapeuten'. Het bestuur worstelt met 
de vraag of serviceverlening aan 'aspirant-cliënten' met betrekking tot 
hulpverleners die op haptonomische basis werken inderdaad indruist te
gen onze doelstellingen. Het probleem daarbij is met name de impliciete 
toelichting van 'kwaliteitsgarantie' bij het kenbaar maken van verenigings
leden aan derden, hetgeen ten enen male onju ist is en blijft. 
Vooralsnog heeft het bestuur als richtl ijn: verwijzen naar de Gouden Gids, 
opleidi ngen haptonomie en waar het gaat om verzoeken om haptotherapie 
naar de Vereniging van Haptotherapeuten. 

Voorbereidingscommissie 
Verslag van de conferentieavonden 

Joost Leonhard 
Voorzitter 

Op donde rdag 15 december 1994 verzorgde Jan Andreae de conferentie
avond met als titel 'Making mistakes and having fun'. Op de lezing annex 
workshop is op indrukwekkende wijze aandacht besteed aan hoe persoon
lijke motieven doorwerken in je proces van professionaliseren. Een belang
rijk item was dat je kwaliteit ook meteen je zwakte is. Dus door te durven 
fouten maken kan je op het spoor komen waar je werkelijke kwaliteiten 
liggen. Als je weet waar je kracht ligt en bekend bent met je beperkingen, 
kun je focussen op je talent en de grenzen tussen wat jij wel en niet neer 
kunt zetten als hulpverlener op een professionele manier leren hanteren. 
De drie belangrijkste vragen die hij ons heeft voorgelegd waren: 

1. Beschrijf wat een cliënt voor jou voelt als hij of zij in jouw aanwezig
heid komt? Plaats dit in de meest ideale situatie waarin het gaat om het 
begeleiden van de ander. 

2. Beschrij f wat mensen voelen als ze door jou behandeld / begeleid zijn? 
Plaats dit ook in de meest ideale situatie. 

3. Wat zijn je diepste beweegredenen om dit werk te doen? 

Door met elkaar de antwoorden op deze vragen uit te wisselen, ontstond er 
een sfeer van veiligheid en bereidwilligheid om verdere stappen te zetten 
in het persoon li jke proces van professionaliseren. Een essentiële behoefte 
bleek te zi jn dat wij als haptonomisch werkenden elkaar kritisch en onder
steunend blijven bevragen, zodat een ieder zich gezien en bevestigd weet. 
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Er werd als suggestie gegeven om hier binnen de oefengroepen een vervolg 
of start mee te maken. 

Op donderdag 19 januari werd door Marleen Heeman het 'krachtenspel der 
professionaliteit' verzorgd. Middels twee spelvormen naar aanleiding van 
de brief van Frans Veldman werd stelling genomen en een eerste aanzet 
gedaan tot het aanscherpen van onze mening rondom de plaats van Frans 
Veldman en zijn authentieke haptonomie binnen de huidige ontwikkeling 
van de haptonomie in Nederland. Daarbij kwamen onder andere de func
tie van de vereniging, de opleidingen en de verantwoordelijkheid van ie
dereen als persoon ten aanzien van het professionaliseren van de haptono
mie aan bod. 
Het was een bijzondere avond daar er veel bereidheid was bij de aanwezi
gen om open en met durf stelling te nemen en te luisteren naar anderen en 
ook weer van gedach te te durven veranderen. Dus veel lef , veel bereidheid 
en beweging. Hopelijkeen bijdrage tot verder professionalisering. 
Een belangrijke vraag die op tafel kwam en nadere analyse behoeft is welke 
plaats de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie kan, wil en misschien 
moet vervullen bij h et ondersteunen van haar leden bij het verwezenlijken 
en behouden van haar kwaliteit van zorg die onder de noemer haptonomie 
wordt aangeboden. 

Ook dit jaar zal weer een workshop-arrangement in Stadskasteel Oudaen 
worden aangeboden ter afronding van het jaarthema. Aansluitend wordt er 
weer gegeten in het restaurant 'Tussen Hemel en Aarde'. In de workshop 
zullen we de afzonderlijke elementen van de conferentieavonden met el
kaar proberen te bundelen. Van belang daarbij is dat er door er nog eens 
concreet mee bezig te zi jn, handvatten gecreëerd worden om al dan niet in 
verenigingsverband h et proces van professionaliseren voort te zetten. Na
dere gegevens betreffende het arrangement volgen per aparte mailing. 

Jaarverslag 1994 
Voor de evaluatie van het seizoen 1994 verwijs ik u naar het jaarverslag 
(staat in de stukken van de algemene ledenvergadering). Echter een inten
tieverklaring vanuit de voorbereidingscommissie wil ik u niet onthouden. 
Ook dit jaar willen wij verwezenli jken dat de conferentieavonden en work
shop een vertrouwde en steeds terugkerende plaats blijven innemen waar 
wij als leden van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie elkaar on
dersteunend en kritisch tegemoet kunnen blijven treden. 

Noud van Poppel, voorzitter 
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Contactcommissie 
In het vorige nummer is aangekondigd dat wij iets zouden vertellen over 
de enquête van begin vorig jaar. Nogmaals willen wij benadrukken, dat de 
gegevens die hierna volgen met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd 
moeten worden, omdat het aantal geretourneerde formulieren niet vol
doende is om een representatief beeld te geven van de Nederlandse Vereni
ging voor Haptonomie. Een enquête wordt namelijk pas als representatief 
beschouwd als de respons tenminste 50% is. 

Wij hebben 132 formulieren retour ontvangen, dat wil zeggen 24,1% van 
het totaal. Hiervan is 75,8% vrouwen 24,2% man. 

De leeftijdsopbouw geeft te zien dat het overgrote deel van de inzenders zit 
in de leeft ijdscategorie met geboortejaar tussen 1946 en 1955, namelijk 
50%. 

Als we naar de gevolgde opleidingen kijken, is duidelijk dat de alfa-oplei
ding van de Academie voor Haptonomie en Kinesionomie (zowel in Rotter
dam als Doorn) hoog scoort, namelijk 75,8% (resp. 31,1% en 44,7%). 
18,9% van de mensen geeft aan iets aan beta-opleiding gedaan te hebben, 
wel of niet voltooid. 
De haptotherapie-opleiding van het Instituut Toegepaste Haptonomie te 
Berg en Dal is door 43,9% van de respondenten gevolgd. 
Dat het percentage van de gevolgde opleidingen boven de ]00°/6 uitkomt, 
heeft te maken met het feit, dat sommigen meer dan één opleiding gevolgd 
hebben . 
De overige opleidingen worden in een enkel geval genoemd: Haptein, 
Overasselt, Huizinga, Zw iers, Hogeschool Eindhoven. 
Nogmaals: Concl usies kunnen we hieruit niet trekken, hooguit constateren 
van droge feiten. 
Wij hopen dat op deze manier duidelijk wordt, dat er op een zorgvuldige 
manier met de gegevens wordt omgegaan. Wellicht zijn er leden die alsnog 
hun formulier willen opsturen, zodat wij een wat beter beeld krijgen over 
de achtergronden van onze leden. Pas dan kunnen wij als Contactcommis
sie nog beter inspelen op de mogelijke wensen van de leden bij het organi
seren van activiteiten. 

Robert de Vos 
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(advertentie) 

Academie voor Haptonomie 
en Kinesionomie 
Jan Liglhartlaan 1 
3941 BO Doom 
Tel. : 03438-15178 

In september start de Academie weer met de vervolgopleidingen 'nicuwc stij l ~ 
1995 ' namelijk: 

Opleiding in Haptotherapie 

Het cursorisch gedeelte van deze opleiding duurt drie jaar en bestaat uil 48 
studiedagen. In heL derde jaar wordt een begin gemaakt met de supervisie; dit 
praktijkgedeelte loopt door tot in het vierde jaar. Een jaar is opgebouwd uiL 8 
b lokken van elk 2 dagen. De opleiding wordt gehouden op maandag en dins
dag. 

Cursusleiding 
Oriëllterillgsdag 

: Dhr. Cock van den Berg, Mw. Mieke de Wolf 
: 15 maart 1995 

Opleiding in Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding 

De cursusduur van deze opleiding is twee jaar en bestaat totaa l uit 28 cursusda
gen. het praktijkgedeelte wordt uitgevoerd tijdens de cursus. Beide jaren zijn 
opgebouwd uil 7 blokken van elk 2 dagen. De opleiding wordt gehouden op 
maandag en dinsdag. 

Cursusleidillg: Mw. Roos Ferdinandus 
Oriënterillgsdag: IQ april 1995 

In beide opleidingen wordt samengewerkt met een aantal gespecia li seerde gast
docenten, die vooral een bijdrage zullen leveren aan het theoreti sch gedeelte 
van de opleiding. 

Hoe is de inschrijvingsprocedure? 
Wanneer u geïnteresseerd bent in één van deze opleidingen en denkt te vo ldoen 
aan de toelatingseisen, nodigen wij u uil om deel te nemen aan de (verplichte) 
oriënteringsdag voor de betreffende opleidingen. Aan de hand van het pro
gramma wordt de studie leiding in de gelegenheid gesteld zich te oriënteren op 
de kandidaten voor de opleiding. Teven krijgt u uitgebreide informatie over 
aard en opzet van de opleiding. 

Meer informatie om/rent Înhoud en opzet van de opleidingen, de zakelijke infurmatie el! 
de toelatingseisen kWll Ij schriftelijk aWlI'ragen hij het secrelariaal 1'{111 de Academie of 
telefonisch gedurende de oclllendlfrell vall 9.0011111' lOt 12.30 wo: 
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Ingezonden brieven 

Wat is haptonomie? 
Reactie op brief van 
Otto Huizinga 
Beste Otto Huizinga, neem de 
'Grote van Dale', want dat is nu 
eenmaal de erkende autoriteit die 
beslist over de betekenis van de 
Nederlandse woorden en zoek 
daarin op wat in het Nederlands 
verstaan wordt of verstaan dient te 
worden onder het woord haptono
mie. Dan zal je lezen dat het woord 
haptonomie een leer aanduidt, 
een theorie; en dat is een bepaalde 
verwoording, een bepaalde inter
pretatie van ervaringen . (Zoals ook 
vermeld in de eerste aflevering van 
het 'haptonomisch woordenboek' 
in dit blad.) Het woord haptono
mie slaat dus niet, zoals jij beweert, 
op een ervaarbare werkelijkheid 
maar is een interpretatie van een 
ervaarbare werkelijkheid. Daar 
zit de kern van jouw misvatting 
ten aanzien van mijn artikel 'Wie 
bewaakt de haptonomie?' 

Met die theorie die haptonomie 
heet, kun je het eens zijn of niet. 
Dat is uiteraard ieders goed recht. 
Maar een wezenlijke afwijking van 
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die theorie zoals in jouw artikel, 
kun je geen haptonomie noemen. 
Daarmee is (nog) niets afgedongen 
op de juistheid van jouw theorie, 
maar daarmee is alleen gezegd dat 
jouw verhaal buiten de haptono
mie valt. Omwille van duidelijk
heid en gerechtigheid zou je jouw 
theorie niet onder de naam hapto
nomie moeten presenteren. Jouw 
ingezonden brief is voor mij het 
zoveelste argument voor de nood
zaak binnen een club, die zich aan
dient als vereniging van professio
nele haptotherapeuten, de hapto
nomie en de haptotherapie te be
waken. Van een club die zich voet
balclub noemt, verwacht ik dat zi j 
goed wil voetballen en niet tennist 
noch het voetballen gaat mixen 
met tennissen, hoe aardig het ten
nissen ook moge zijn. Wie voetbal
len en tennissen wil mixen moet 
voor de duidelijkheid een nieuwe 
club oprichten onder een nieuwe 
naam. De kwaliteit van de voetbal
club is mijns inziens alleen ge
d iend met een goed en voLledig 
inzicht in de aard van het voetbal
len en met de ontwikkeling van 
technieken en trainingen die 
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nauwkeurig recht doen aan die 
aard van het voetballen. 

a. mijn weergave van de theorie 
die haptonomie heet, 

Zinnige, logisch verantwoorde kri
tiek op mijn artikel 'Wie bewaakt 
de haptonomie?' zou mijns inziens 
slechts betrekking kunnen hebben 
op: 

b. de door mij aangegeven nood
zaak tot bewaking daarvan. 

Dorus Gerritse 

Uit andere tijdschriften 

Bewegen en Hulpverlening, 1994, 11, nr.3. 
A.H.M.Kerkhoff, Hoe moeten wij het effect van fysiotherapie beoordelen? 
W.j.j.Assendelft, L.M.Bouter, Het placebo-effect in de fysiotherapie: beslist 
geen 'nep! en goed te onderzoeken. 
P.j.M.Helders, Hoe h et effect van fysiotherapie te beoordelen? Een reactie 
op Kerkhoff. 

Bewegen en Hulpverlening, 1994, 11, nr.4. 
Themanummer Blinde en slechtziende kinderen. 
M.C.Knaapen, Zich verplaatsen. 

Fysiopraxis, 1994, 3, nr.l9 en 20. 
A.J.J.Vis, deel I: de literatuur over huidspanning, -tonus of -verdichting. 
A.j.J.Vis, deel Il: de huid als graadmeter voor het welzijn. 

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1994, 138, nr.52. 
H.G.M.Rooijmans, Stokvis en de psychosomatiek. 

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1995, 139, nr.4. 
j.G.Goekoop en L.van Londen, Relaties tussen depressie en persoonlijk
heid . 

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 1995, 139, nr.5. 
M.H.Hengeveld, Seksueel contact tussen arts en patiënt - verslag van een 
werkconferentie. 

NFP-nieuws, Ned.Ver.voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek, 
1994, 9, nr.6. 
Drs.D .E.Woudhuizen, Onderzoek naar de prevalentie van psychische 
stoorn issen in de fysiotherapiepraktijk. 
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AGENDA 1995 

PLAATS ACTIVITEIT TIJD 
MAART 
11 Jordancollege Algemene Ieden- I 0.00 tot 

Zeist vergadering 19.00uur 
Mogelijkheid voor 
kinderopvang! 

IS Academie te Oriëntatiedag hap- zie adverten-
Doorn totherapieopleiding tie 

29 Stads kasteel Contactcommissie- 19.30 uur 
Oudaen avond 
Utrecht 

APR IL 
10 Academie te Oriëntatiedag zie adverten-

Doorn zwangerschaps- t ie 
opleiding 

MEI 
24 Stadskasteel Contactcommissie- 19.30 uur 

Oudaen avond 
Utrecht 
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De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie stelt zich ten doel de com
municatie te bevorderen tussen hen die in de haptonomie zijn geïnte
resseerd en/of opgeleid, 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 samen
komst in het kader van lezingen, werk-, studie-, ervarings- en gegevens
uitwisseling; 

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

c. 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 baisopleiding in de haptonomische 
beginselen en fenomenen; 

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 als 
zodanig aanmelden bij het bestuur. 

De vereniging kent drie commissies: 

a. De Voorbereidingscommissie organiseert lezingen en workshops in het 
kader van uitwisseling en visie ontwikkeling. Contactpersoon: Noud 
van roppel: tel. 020-6730655 (privé) en 020-6624206 (werk). 

b. De Contactcommissie wil randvoorwaarden scheppen ter bevordering 
van de communicatie, zowel binnen als buiten de vereniging. Contact
persoon: Marli de ]onge-Lindeboom, tel. 010-4186342. 

c. De Redactiecommissie stelt dit tijdschrift samen. 

De vereniging kent een bestuursvorm met vertegenwoordigers uit de com
missies als bestuursleden naast een dagelijks bestuur. Contactpersoon van 
het bestuur is Irene Sibh1es-Verbrugge, tel. 03438-16911. Voor financiële 
zaken kunt u contact opnemen met de penningmeester Leni Gudde tel. 
03438-33091 

De kosten van het lidmaatschap, (wijzigingen voorbehouden) inclusief de 
toezending van Haptonomisch Contact bedragen /130,- per jaar. De toe
gang tot de meeste activiteiten is voor leden gratis. Voor workshops e.d. 
wordt een aanvullende bijdrage gevraagd. 

Alle correspondentie die niet te maken heeft met het tijdschrift, w.o. 
adreswijzigingen en aanmeldingen voor het lidmaatschap, opsturen 
naar: Secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 

De Otter 29; 7414 HZ Deventer; Tel. 05700-43875 
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