
1997 

ha 
CO 

4 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



HAPTONOMISCH CONTACT 
Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 

ISSN 0929-7723 

Redactie 
Ton Bergman, hoofdredacteur 
Mia van Lutterve lt, secretariaat 
Mart BJokJand, financiën 
Ingrid Ram, eindredactie 

Redactieadviesraad 
Hans van Slooten 
Dorus Gerritse 
Ruud Overdijk 

Redactieadres 
D' Aumériestraat 49 
2586 XM Den Haag 
tel. 070-3500019 

Vormgeving en advertenties 
lngrid Ram, Kwarts Pers- en 
Produktiebureau, Hilversum 
TeL035-6234355 

Omslagontwerp 
Ton Bergman 

Sluitingsdatum voor de kopij voor het 
volgende nummer is: 15 jan. 1998 
Op die datum moet de kopij binnen zijn 
bij het redactiesecretariaat. 

Lidmaatschap van de r....rvH is inclusief 
toezending van het tijdschrift. Abonne
menten zonder lidmaatschap voor bibli
otheken en andere Instellingen f 70,' 
Een presentexemplaar is op aanvraag 
verkrijgbaar. 

Voor informatie over de vereniging: 
zie achterbinnenz.ijde van het omslag. 

Haptonomisch Contact versch ijnt 
vier keer per jaar en bevat oorspron~ 
kelijke artikelen, verslagen van bijeen
komsten, boekbesprekingen en andere 
artikelen, die hetzij de algemene 
grondslagen van de haptonomie re 
presenteren, dan wel daaraan gerela
teerd kunnen worden, alsmede artike
len die de meningsvorming over hap
tonomie en de toepassingen daarvan 
bevorderen. Het tijdschrift bevat te
vens berichten uit en over de vereni
ging. 

Kopij, in machineschrift en indien 
mogelijk op diskette, kan worden ge
zonden naar het redactiesecretariaat, 
waar ook richtlijnen voor auteurs kun
nen worden aangevraagd. De redactie 
beoordeelt artikelen, behalve op goed 
taalgebruik, ook inhoudelijk. Relevan
t ie, relatie met haptonomische aspec
ten en openheid zi jn de belangrijkste 
criteria. De redactie behoudt zich het 
recht voor kopij in te korten of niet te 
plaatsen. 

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

Nie ts uit deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd en/of openbaar ge
maakt door middel van druk, micro
film, fotokopie of welke andere wijze 
dan ook, zonder voorafgaande, schrif
telijke toestemming van de redactie. 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



Inhoud 

Namens de redactie 2 

Haptotherapie en Samonas Klanktherapie 4 
Ger Cremer, haptotherapeut, legt een verbindil1g tussen haptotherapie 
en Samonas klanktherapie 

Filosofie en bevestigend aanraken 12 
Pieter Verduil1 bespreekt de doctoraalscriptie filosofie vall 

Mia van Luttervelt 

Denken over voelen: een onderzoek rond haptotherapie 28 
Uitgebreid verslag van het onderzoek naar haptotherapie? uitgevoerd in op
dracht val1 de VVH 

Haptonomisch woordenboek (18) 
Dorus Gerritse met de derde aflevering over 'de basis' 

In gesprek met Barry Ten Thy 
Ingrid MoOtJe1l van de Voorbereidingscommissie spreekt met 
kunstenaar/haptonoom Barry teil Tl1y 

Te bestellen prenten van Barry ten Thy 

Mededelingen 

Agenda 1997 

Haptonomisch Contact Er jaargang 1997, IIr. 4 

40 

45 

48 

53 

56 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



Namens de redactie 

De afgelopen anderhalf jaar heeft de redactie op halve kracht gefunctio
neerd. Gelukkig heeft u als lezers daar niet veel van gemerkt, omdat het 
ons elke keer weer gelukt is om een nieuw nummer van Haptonomisch 
Contact te maken. 
Nu, oktober 1997, zijn we weer compleet. Mia van Luttervelt heeft haartijd 
nuttig besteed met afstuderen in de filosofie. Haar doctoraalscriptie: 'Beves
tigend aanraken, een filosofisch onderzoek van de haptonomie' wordt in 
dit nummer uitgebreid besproken door de filosoof Pieter Veeduin. liAanbe
valen voor haptonomen met een feeling voor denken," zegt Pieter Verduin 
hierover. I) 
Voor de redactie betekent het ondermeer dat Mia weer het secretariaat zal 
gaan beheren. (Let op, het adres in het colofon wordt dus weer veranderd!) 
Goed nieuws is ook dat we er een nieuw redactielid bij hebben: Anja Mul
ler. Vanaf januari zal zi j ons behulpzaam zi jn bij allerhande journalistieke 
werkzaamheden. 

Zo is er al weer bijna een jaar voorbij waarin we hebben geprobeerd u op de 
hoogte te houden van het wel en wee in 'haptonomen/land. 
lets wat u waarschijnlijk nog niet wist is dat we ook een kunstenaar (hapto
noom) in de vereniging hebben die jaren actief is geweest in de Voorberei
dingscommissie en sinds kort zi jn energie steekt in de Contactcommissie: 
Barey Ten Thy. In dit nummer vind u van hem een aantal prenten die hij 
gemaakt heeft om de uitnodigingen van de Voorbereidingscommissie op te 
luisteren. Het is mogelijk om die prenten te bestellen en hoe u dat kunt 
doen staat daarbij beschreven. 

In dit nummer vind u ook een uitgebreid verslag van de mensen die in op
dracht van de Vereniging voor Haptotherapeuten (VVH) het onderzoek 

I ) De scriptie is verkrijgbaar bi; de auteur door /35,- over te maken op girorekening 
5258369 t.n.v. Mia van Luttervelt, te Den Haag, onder vennelding van: 'docto
raalscriptie'. Vergeet uw naam en adres niet te vernIelden. 
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naar haptotherapie hebben uitgevoerd. Ton Bergman heeft u in het vorige 
nummer daar al vast van laten proeven. 

Van Ger ererneT, werkzaam als haptotherapeut, ontvingen we een boeiend 
verhaal over de achtergronden van de Samonas Klanktherapie. Bij deze 
therapie draait het erom de innerlijke beweging van de mens weer in gang 
te zetten . Hij vertelde ons dat hij reeds bezig is aan een vervolgverhaal 
waarin hij de relatie tussen tast en gehoor beschrijft 

Met dit boeiende nummer van Haptonomisch Contact komt u de feestda
gen wel door. Maar gebruikt u de feestdagen toch vooral om te genieten 
van de vrije tijd, eens te lonthaasten ' en gehoor te geven aan innerlijke 
bewegingen die in deze tijd van het jaar welhaast vanzelf tevoorschijn ko
men. Dat wensen wij u. 

Ik hoop u allen (!?) te zien op de nieuwjaarsborrel van de vereniging op 29 
januari 1998. En ik zou zeggen: laat in 1998 eens wat van u horen in Hap
tonomisch Contact! 
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Haptotherapie en 
Samonas Klanktherapie 

Ger Cremer 

Dit verhaal is eell bewerking van een voordracht gehouden op de Samonas Sound 
Conferelltie op 31 mei/ 1 jUlli 1997, in Norfolk, Ellgelalld. 

Op deze plaats wil ik, vanuit mijn werk als haptotherapeut, aangeven waar 
verbindingen liggen met de Samonas Klanktherapie. Zowel in de haptothe
rapie als in de Samonas therapie gaat het om het op gang brengen van een 
innerlijke beweging, zodanig dat de eigen ontwikkeling weer verder kan 
gaan en daarom zal ik dit begrip hieronder als uitgangspunt nemen. 
De beweging van het leven gaat van binnen naar buiten, van laag naar 
hoog en weer terug. (10) Met een drietal tekeningen wil ik dat verduidelij
ken. 

De eerste tekening is het begin van het leven; bij de conceptie dringt de 
zaadcel in de eicel, waarna - na enige ogenblikken - er een draaiende bewe
ging plaatsvindt. TV beelden hebben, al weer jaren geleden, dit mysterie 
vastgelegd: het leven = beweging. AI draaiend, delend en bewegend strekt 
dit nieuwe leven zich uit en groeit; de beweging gaat naar buiten en naar 
omhoog. 
De tekening lijkt, zoals je ziet, op het beginnend leven, op een embryo, 
maar dat niet alleen : ook kun je er de vorm van een oorschelp in zien, en 
de vorm van het slakkenhuis, als deel van het binnenoor. Daarnaast lijkt 
het verdacht veel op de bassleutel, als symbool voor de lagere tonen. 
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Het organisme lijkt vanaf het begin gericht op het waarnemen van trillin
gen en geluid. Dat wordt niet alleen door diverse wetenschappers onder
schreven, ook in de diverse wereld-religies wordt het geluid gezien als bron 
van de schepping en als het voornaamste zintuig in het contact van de 
mens met zijn omgeving. (1 t/m 9, vooral 7) Ook Veldman, grondlegger 
van de haptonomie, noemt het grote belang van ritmische stimuli op het 
kind in de baarmoeder voor de ontwikkeling van de eerste gevoelens van 
lichamelijkheid, waarbij hij in het bijzonder aandacht schenkt aan de har
teklop van de moeder. 2 .) 
Is het levend organisme gericht op groei, vanaf de aanvang reageert het 
leven op de buitenwereld en heeft het de mogelijkheid de - ook letterlijke 
- indrukken vanuit de buitenwereld te wegen, te keuren en te be-oor-delen. 
Dit vermogen van het leven om zich, op basis van deze indrukken, op iets 
(later 'iemand') te richten dan wel er zich vanaf te keren, is een soort oer
intelligentie. Leven=bewegen=tasten=zich uitstrekken/zich terugtrekken. 
Overal in het leven zien we deze beweging terug. Waar dit leven wordt ver
wel-komt en het wordt bevestigd in het er 'zijn' kan de groei ongestoord 
doorgaan. 
Het feit dat het gehoor als orgaan al in de derde maand na de conceptie 
volledig is ontwikkeld, betekent dat klanken en geluiden een belangrijke 
bron van informatie z ijn voor het embryo en de tast-zin, de levens-zin dus 
in een heel vroeg stadium van de ontwikkeling gekoppeld is aan trillingen 
en geluid, zowel vanuit het moederlichaam als vanuit de verdere buitenwe
reld. 

Tast is beweging 
Rhythme is de ziel van de tast 
Van haar uit voelen we ons 'bewogen' 

(lIit: 'Haptol1omisch Perspectief') 

Zoals gezegd, dient he t beginnend leven niet alleen te worden verwekt, ook 
te worden gewekt, te worden uitgenodigd. Moeders in verwachting wordt 
tegenwoordig aangeraden al in een vroeg stadium met het kindje te praten 
en vooral te zingen, omdat het kindje al heel vroeg op trillingen en gelui
den reageert. Het is Tomatis die het belang van de moederstem heeft on
derzocht voor het lichamelijk en psychisch welbevinden van de foetus en 
later de baby. 6) 
In de haptonomie was het al geruime tijd gebruikelijk het kindje, vanaf het 
moment van de eerste 'kindsbewegingen' in he t aanraken te bevestigen en 
uit te nodigen. 
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In deze sfeer ervaart het kindje dat de eigen, naar buiten gerichte groei
kracht - eigen aan het leven zelf - goed is en wordt een stabiele basis voor 
de gevoelsontwikkeling gelegd. 

Hier is de ontwikkel ing een stap verder geschreden. Het kindje heeft het 
veilige, warme moederlichaam verlaten, maar is nog heel hulpeloos en 
kwetsbaar. Wat het nodig heeft is voorlopig de onmiddellijke nabijheid 
van de moeder, haar warmte, haar lichaam, dat het kan voelen, horen, rui
ken en zien . In de vanzelfsprekende nabijheid kan de lichamelijke groei 
van het kindje verder gaan en zullen ook de aan den lijve gebonden en 
verbonden gevoelens met deze lichamelijke groei meegroeien; de lichame
lijkheid blijft 'bezield.' Pijn, teleurstelling, verdriet en gewone 'pech' kun
nen - als er iemand is om even te troosten - een plaats krijgen en kunnen 
zo worden ervaren als bij het leven behorend. 
Bowlby en Winnicott hebben de betekenis van de basisveiligheid voor het 
Ihecht-gedrag' beschreven. Vanuit deze basisveiligheid kan een kind, een 
mens, de wereld verkennen, zich eraan hechten, en - als het moment daar 
is - weer verder gaan; zich ont-hechten. Het is leuk om dit proces bij een 
opgroeiend kind te zien; hoe het stap voor stap de wereld verkent waarbij 
het af en toe even Ischuilt' bij de moeder om daarna weer verder te gaan . 
De basis in bovenstaande tekening is dan ook de onderste beweging, die de 
bodem vormt, het uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling. Een kind 
heeft, ook in het gedragen worden deze basis-ondersteuning nodig. Vanuit 
die stabiele basis kan het leven zich verder oprichten. 

In de bevestigende aanraking - welke binnen de haptonomie als belangri jk 
wordt gezien voor een harmonische ontwikkeling - is het mogelijk te luis
teren naar de gevoelsbeweging en de ander uit te nodigen om, als het mo
ment daar is, zich naar buiten te richten en gaandeweg weer ruimte in te 
nemen. 
In het luisteren naar de eigen beweging van de ander en deze beweging aan 
den lijve te kunnen en te mogen voelen, te mogen bevestigen en uit te no
digen ligt de kracht van de haptotherapie. 
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Het aan den lijve ervaren dat je mag zijn wie je bent en dat het goed is dat 
je er bent, is voor velen een bijzondere ervaring; het gaat in eerste instantie 
om dit ervaren zelfj het in woorden uitdrukken van die ervaring is dan een 
bevestiging van wat eerst is gevoeld. 
Deze gedeelde gevoels-ervaring geeft vaak nieuw zicht op wat werkelijk 
'contact' is (het Latijnse woord 'contangere' betekent dan ook aanraken, 
geraakt worden) en biedt perspectief. In deze bevestigende context komt 
soms oude pijn en verdriet boven en kan alsnog een plaats krijgen. 
Voor het gevoel van h eel-zijn is het nodig dat de innerlijke gevoelskracht 
ook door het hoofd naar buiten reikt of, om met Calon te spreken, dat 'het 
denken door het gevoel wordt doorstraald.' Bi j veel mensen, ook in de 
praktijk, heeft deze beweging zich echter niet voldoende kunnen oprich
ten: soms door te wei nig basisveiligheid, maar ook nog al eens door een te 
grote druk van bijvoorbeeld de geboden en verboden; meestal echter door 
een combinatie van beide. Hoe verschillend de uitingsvormen van een 
dergelijke ontwikkeling ook zijn, een overheersende rol van het denken 
komt toch wel heel veel voor. De innerlijke beweging reikt dan niet door 
het hoofd naar buiten; is eigenlijk niet 'af'; gevoelens worden dan niet of 
onvoldoende geuit, wat op persoonlijk niveau onrust en ontevredenheid 
geeft en ook de contacten met de buitenwereld beïnvloedt. 
Wanneer de beweging zich toch weer opricht maar net te weinig 'power' 
heeft, valt ze weer terug, met alle frustratie van dien. 
Kortom, er kunnen factoren van verschillende aard zijn waardoor de inner
lijke groei achterblijft bij de lichamelijke groei. 

Waar dat het geval is, zo heb ik gemerkt, is er vaak sprake van een vermin
derd gehoor, maar zeker van een verminderd 'luisteren'. De buitenwereld 
dringt niet goed door; het lijkt alsof de d-oor-gang letterlijk geblokkeerd is. 
Wanneer ik iemand naar muziek laat luisteren, is waarneembaar tot waar 
in het organisme de muziek doordringt; of er alleen wordt gehoord dan wel 
of er ook een werkelijk 'luisteren', zoals de Chinezen dat bedoelen: 'met 
ogen, oren, hart, jij en totale aandacht.'6) 
In dit actieve luisteren lijkt het innerlijk zich te oriënteren op de buitenwe
reld; het 'voelen' en het horen' lijken zich hier in het 'luisteren' te verbin
den. Waar de druk van de omgeving (bijvoorbeeld in de vorm van verbaal 
geweld) groot is, zal het organisme zich sluiten, wat zich misschien wel 
eens in eerste instantie zou kunnen uiten in een afsluiten van het gehoor. 
De boodschap gaat dan 'het ene oor in, het andere uit', of we zijn tijdelijk 
even 'Oost-Indisch doof'. Mogelijk vindt bij h et herstel met de buitenwe-
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reld een omgekeerd proces plaats en is het gehoor dan in laatste instantie 
de plaats, waar het innerlijk zich 'waagt' aan de buitenwereld. 

In deze tekening gaat de beweging door het hoofd heen en keert weer terug 
in het lichaam. Hoewel dat feit op zich niet nieuw is, heb ik hier de bewe
ging vanuit de bassleutel laten doorgaan, en ... je ziet: ze ontwikkelt zich tot 
de g-sleutel, het symbool van de hogere tonen. Een ontwikkeling van bin
nen naar buiten, van laag naar hoog. 

Geluid beweegt zich, net als alle vormen van energie, langs een bepaalde 
'ladder' omhoog en omlaag 9). Het is de Franse K.N.O. arts Tomatis die - al 
in de vijftiger jaren - ontdekte dat het bovenste gedeelte van de mens, zijn 
hersenschors, wordt bereikt door hoog-frequent geluid en deze voor 90 % 
voedt! 6) Dit hoog-frequent geluid - dat zo hoog kan zijn dat we het op 
bewust niveau niet kunnen horen - komt veel voor in de natuur in de vorm 
van watergeluiden of geluiden van vogels en wordt therapeutisch toege
past in de Samonas Klanktherapie, ontwikkeld door Inga Steinbach. De 
Samonas therapie bestaat uit het, thuis, met een zekere regelmaat beluiste
ren van deze specifiek opgenomen en bewerkte CD's.lO) 

Het effect van de voeding van de hersenschors, waarbij het gehoor zodanig 
wordt aangesproken dat er een actief 'luisteren' ontstaat, is dat mensen 
zich vitaler en meer harmonisch voelen en dat er meer verbinding ontstaat 
van binnen- en buitenwereld. 

Waar ik merk dat de innerlijke beweging bij cliënten niet tot in het hoofd 
reikt en ook in de therapie hierin te weinig 'opening' plaatsvindt, adviseer 
ik soms gebruik te maken van de Samonas KJanktherapie opdat die d-oor
braak wel ontstaat. Dat doe ik ook bij cliënten die zich zo vroeg basaal 
moeten hebben sluiten, dat hun innerlijke beweging van buiten af niet of 
onvoldoende kan worden aangesproken en 'gewekt.' 
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Hoewel de Samonas Klanktherapie door cliënten zelf kan worden toege
past, is begeleiding bij het gebruik van de Samonas CD's, zeker binnen een 
therapie, vaak zinvol; om het effect van deze 'luistertherapie' optimaal te 
laten zijn, maak ik daarbij soms gebruik van een eenvoudig e.e.g. om te 
zien welke CD's de gewenste samenwerking van verstand en gevoel kun
nen bewerkstelligen. 

Na een ervaring van een half jaar ben ik enthousiast over de resultaten van 
het gebruik van de Samonas CD's. Cliënten, waarbij de CD's aanslaan, 
voelen zich vaak veel meer 'heel' en kunnen - veel eerder dan ik op grond 
van mijn 18-jarige ervaring als therapeut zou verwachten- de 'draad' weer 
oppakken en de therapie beëindigen. 
Wat me vooral opvalt is dat na gebruik van de Samonas CD's cliënten meer 
energie hebben, minder op zichzelf betrokken zijn en in de omgang veel 
meer ruimte hebben. 
Wanneer we nadien nog eens, in enkele minuten, het effect zien van de 
totale behandeling op de verhouding van verstand en gevoel (waarin we 
vaak beide benieuwd zi jn) blijkt dat er vaak meer synchronisatie is van de 
linker - en rechter hersenhelft c.q. meer verbinding van verstand en ge
voel. Wanneer het rechter oor middels de Samonas CD's extra wordt gesti
muleerd, wordt de linker hersenhelft meer aangesproken; de rechter her
senhelft krijgt zo meer tegenwicht, waardoor de 'lading' van de gevoelspro
blemen soms in korte tijd verdwijnt. Meer dan eens komt het voor dat de 
cliënt in korte tijd zijn weg kan vervolgen, en mij zelfs wel eens achterlaat 
met de vraag waarom ik niet eerder naar deze mogelijkheid heb verwezen. 
Ook cliënten wier beweging al vrij vroeg in het leven 'gestold' is, zoals bij
voorbeeld na trauma's of bij dissociatieproblematiek, lijken veel baat te 
hebben bij de Samonas CD's. Ik zie soms opmerkelijke veranderingen. 
Wek ik hier mogelijk hoge verwachtingen van de Samonas therapie, het 
moet ook gezegd worden dat niet iedereen zo gunstig reageert op het ge
bruik van de Samonas CD's. Sommige cliënten hebben veel moeite om 
überhaupt geluid te kunnen verdragen en reageren op het hoog-frequent 
geluid alsof ze door een angel worden gestoken; anderen hebben niet het 
geduld om regelmatig te luisteren en willen alleen maar effect op korte 
termijn. Cliënten zijn in hun reactie op het luisteren vaak heel duidelijk en 
die eerste reacties zi jn vaak tekenend voor de innerlijke ruimte die iemand 
heeft om dit 'luisterproces' - in feite een veranderingsproces - aan te gaan. 

Voor mij is de Samonas Klanktherapie een uitdaging, omdat ik ervaar dat 
cliënten middels deze 'helende' klanken weer in beweging worden ge-
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bracht, waar dat langs de weg van het aanraken, niet of minder goed moge
lijk bleek. Het grote raakvlak met de haptotherapie ligt voor mij in het feit 
dat de mens in zijn wezen, in zijn essentie wordt uitgenodigd en geraakt; 
dat er op een heel diep niveau beweging wordt gewekt, welke leidt tot een 
bewogen worden. 
Waar het luisteren in de haptotherapie centraal staat- zowel een innerlijk 
luisteren als een luisteren naar de buitenwereld - heb ik via de 'Samonas 
therapie' ervaren hoe belangrijk daarin een 'open oor' is en hoe dat kan 
worden gerealiseerd. 
Hoewel de 'Samonas therapie' in de praktijk werkzaam blijkt te zijn, zal 
veel onderzoek moeten worden verricht. Ik hoop daaraan te kunnen bij
dragen en te zijner tijd daarover te berichten. 

De Samonas Klanktherapie is gebaseerd op drie uitgangspunten: 

1. De uitwerking van muziek en natuurgeluiden op de mens 
2. Een natuurlijke manier van opnemen en weergeven van geluid; de spe

ciaal voor deze therapie ontworpen Sonar opnametechniek geeft de 
opnames een briljante geluidskwaliteit, waardoor ze een diepe, emotio
nele uitwerking kunnen hebben. 

3. De speciale bewerking van de hoge en lage tonen van deze opnames 
geeft specifieke prikkels aan de hersenen in gebieden die door gewone 
opnames niet geprikkeld worden. Door de verregaande samenhang tus
sen het gehoor, de hersenen, de spraak en de psyche leidt deze therapie 
tot resultaten die ve.rder gaan dan alleen een verbetering van het ge
hoor. De Samonas therapie wordt onder meer aanbevolen bij gehoor
klachten, vermoeidheidsklachten, stress, energietekort maar ook bij 
klachten, die te maken hebben met het disfunctioneren van beide her
senhelften, zoals dyslexie, leer-en concentratieproblemen en proble
men door een tekort aan integratie van gevoel en verstand (resp. rech
ter-en linker hersenhelft.) 

Enige literatuur rond het thema' gehoor, geluid, beweging' 
Ingo Steinbach, 'Klanktherapie', 1994. 
Veldman, 'In en op ScJlOo~; 'Haptonomisch Perspectief 3',1976 ;een uitgave 

van de Academie voor Haptonomie en Kinesionomie. (niet meer te ver
krijgen) 

Don Campbell, 'MI/ziek, een wonderbaarlijk medicijn', 1996. 
Johannes Holler, 'Het nieuwe brein', 1993. 
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Joachim Ernst Behrendt, 'Ons derde oor', en 'Nada Brahma, de wereld 
is geluid'. 

Karen Hamaker-Zondag, 'Alles draait om het oor', Prana 99. 
Inayat Khan, 'Muziek en mystiek', 1991. 
Prana, nr. 53, 'Muziek en nlUziektherapie', 1988; diverse artikelen, met name: 

Vemu Mukunda, 'De invloed van muziek bij psychische en psyc1lO-somati
sche problemen', en H.Smeysters, 'De beide hersenhelften en muziek'. 

Prana 91, 'Harmonie en muziek'; daarbij vooral het artikel van J .Huibers: 
'Muziek, de interactieve schakel tussen mens en kosmos.', 1995. 

Mantak Chia, 'Genezing, gezondheid, levensenergie door Tau', 1988. 
Een brochure over de Samonas Klanktherapie is te verkrijgen bij Panta 

Rhei, Ligusterstraat 19; 2225 RE Katwijk, tel./fax 071.4074523. 

Naschrift voor de lezers van Haptonomisch Contact: in een volgend num
mer wil ik aan de hand van mijn ervaringen in de praktijk verder ingaan op 
de relatie van de tast en het gehoor. 
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Filosofie en bevestigend aanraken 

Pieter Verduin 

Dr. Pieter Verduill 
promoveerde i" 1992 op 
een proefschrift getiteld, 
'Het verdachte lic/mam'. 
Hij is tevens werkzaam 
als docent folosofie aan 
de Leidse Hogeschool, 
sector Hogere Gezond
heidszorg O"tlerwijs· 

Vanwege mijn betrokkenheid bij het onderwijs op 
de Academie voor Haptonomie en Kinesionomie 
te Doorn nodigde de hoofdredacteur van Hapto
nomisch Contact mij uit om de scriptie Bevestigend 
aanraken, een filosofisch onderzoek van de haptonomie 
waarmee Mia van Luttervelt in juni van dit jaar 
haar studie filosofie aan de Erasmus Universiteit te 
Rotterdam afsloot te bespreken. Ik dank de redac
teur voor het in mij gestelde vertrouwen, zeker 
omdat ik vanaf het begin van mijn werk voor de 

haptonomie heb duidelijk gemaakt dat ik eigenlijk buitenstaander ben in 
die zin dat ik de opleiding niet gedaan heb. Maar dit buitenstaanderschap 
paar ik aan medestanderschap omdat ik denk dat de haptonomie, wanneer 
diepgaand begrepen en tot uitdrukking gebracht, een belangri jke, heilzame 
werking kan hebben voor veel mensen in onze cultuur. De achtergrond 
van waaruit ik zou kunnen bijdragen aan de haptonomie wordt gevormd 
door mijn ervaring als fysiotherapeut in een psychiatrisch ziekenhuis, waar 
ik veel leerde van collega's die op haptonomische basis werkten, mijn stu
die in de filosofie en last but not least een voortgaande training volgens 
een eeuwenoude meditatietraditie in ' loslaten' , ' leegworden'J waarin erva
ringen van éénzijn, verbonden-zijn tot inzichten kunnen worden gebracht 
die inspireren om open, sensitief en vruchtbaar te responderen in concrete 
situaties van alledag. 

Wellicht verheldert bovenstaande iets van mijn opvatting dat het waarde
volle dat de haptonomie te bieden heeft niet exc/usiefdoor de haptonomie 
te bieden is. Het is naar mijn mening niet zo dat de haptonomie het mono-
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polie heeft op het uitnodigen tot de ervaring van verbondenheid en beves
tiging, tot de ervaring van contact hebben met het leven in jezelf en om je 
heen . Wel is het feit dát zij haar vorm heeft gekregen zoals vandaag de dag 
kan worden vastgesteld, met F. Veldman als grondlegger, en vele leerlingen 
en diverse scholen in zi jn voetsporen en daarnaast, bijzonder en kostbaar 
te noemen. 
Wellicht wordt na mijn korte inleiding ook begrijpelijk, en hier spreek ik 
ook mij zelf toe, dat ik het überhaupt aandurf om iets over haptonomie te 
schrijven, en inga op de uitnodiging van de hoofdredacteur. 

Nu de scriptie Bevestigend aanraken, een filosofisch onderzoek van de haptono
mie door Mia EW. van Luttervelt. 
Het doel van de scriptie is antwoord te geven op de vraag: wat ziilT de episte. 
mologisclJe, ontologische en ethische grondslagen van de haptonomie in relatie tot 
de gelTeeskullde? Anders gezegd, de auteur onderzoekt: 

• hoe kunnen we op een serieus te nemen manier praten en schrijven 
over haptonomie, wat voor soort kennis is het waarmee iets zinnigs 
gezegd kan worden over haptonomie?; 

• hoe zien we eigenlijk mensen als we haptonomie belangrijk vinden, 
wat voor soort bestaan is ons bestaan waarin haptonomie een plaats 
kan hebben?; 

• wat is de waarde van haptonomie, wat is er voor voortreffelijks, neu-
traals of beroerds voor mensen aan te treffen in de haptonomje? 

Deze vragen worden gesteld in relatie tot de geneeskunde 'om de eigen plaats 
van de haptonomie binnen het veld van hulpverlening en gezondheids
zorg te verduidelijken en te consolideren', neem ik aan. 
Het probleem van rationele onderbouwing van de haptonomie is volgens 
Van Luttervelt 'voor een deel gelegen in het feit dat men in de haptonomie 
voortdurend en tegefijkertijd stuit op verschillende niveaus van waarne
ming en interpretatie: a lledaags, wetenschappelijk en filosofisch; theore· 
tisch en praktisch ' (p.Z) Volgens Van Luttervelt is het 'nodig dit probleem 
op te lossen en de kennis betreffende haptonomie te expliciteren en te for
muleren in een consistent kader om de waarde en de eigenheid van de hap
tonomie te legitimeren binnen de geneeskunde, de filosofie en de menswe
tenschappen. Een consistent kader is eveneens nodig om onderzoek te 
kunnen doen naar evidence based medicine op haptonomische basis.' (p.2) 

Van Luttervelt wil bijdragen aan het vinden van de grondslagen voor dit 
consistente kader. 
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'Pfoe', dacht ik bij lezing, en dat was een uiting van beducht zijn, van 'kan 
dit wel goed aflopen?' De diagnose van het probleem kan ik nog wel mee
maken: veelvormigheid, meerduidigheid, tegenstrijdigheid, verschillende 
niveaus, chaos in de haptonomie. Het is net het leven zelf. Maar om dit 
probleem nu te willen 'oplossen' met een hecht gegrondvest, 'consistent 
kader, dat een legitimering van waarde en eigenheid van haptonomie ver· 
schaft binnen geneeskunde, filosofie en menswetenschappen' (p.Z) ... Ik 
voel daarbij beduchtheid voor opnieuw een reductionisme van (haptono· 
mische) gezondheidszorg en hulpverlening, nu dan niet tot medisch-biolo
gische inzichten, maar tot het voorgenomen, omvattende kader van Van 
Luttervelt. Mijn benadering zou eerder zijn het aanvaarden van de meerdui· 
digheid en dynamiek en dáármee om leren gaan in de strijd om erkenning 
van de samenleving, in het culturele weerwerk dat de haptonomie kan Ie· 
veren, in het goede wat zij te bieden heeft aan individuen en groepen, in 
de schade die zij soms aanricht. Veel meer dus werken met die dynamiek 
dan te streven naar één consistent, maatgevend, overkoepelend verhaal 
over de haptonomie, zoals ik denk dat Van Luttervelt beoogt, na lezing van 
hoofdstuk een. Ik ben dus zeer benieuwd waar het op uitdraait. 
Wat ik zal proberen te doen is vanuit die spanning tussen de auteur en mij 
weergeven hoe zij tot haar antwoorden op haar helder geformuleerde 
vraagstelling komt en wat die antwoorden mij zeggen. 

De scriptie is vlot geschreven, voortdurend is de schrijfster met haar erva· 
ringskennis van de haptonomie aanwezig in de tekst. Van Luttervelt wil, 
zoals hoofdstuk een al deed vermoeden, een breed publiek van dienst zijn: 
filosofen die de haptonomie niet goed kennen, haptonomen die de filoso· 
tie niet goed kennen, hulpverleners die wel en niet op de hoogte zijn met 
haptonomie en filosofie. 
De eerste vier hoofdstukken zijn daarom, denk ik, inleidend van karakter. 
Hoofdstuk een is een algemene inleiding over probleemstelling en opzet 
van het onderzoek; ik ging daar hierboven al op in. 
Hoofdstuk twee gaat over aanraking in het dagelijks leven, om het verschil 
met de haptonomische - bevestigende - aanraking duidelijk te maken. Een 
mooie verhandeling over allerlei aspecten van aanraken, met name wordt 
uitermate helder geschreven over de waarde van de aanraking in seksuali· 
teit in onderscheid van de aanraking in hulpverleningscontekst. Met be
hulp van Peter Rutters Er zijn grenzen wordt duidelijk en stevig aangegeven 
hoe hulpverleners wel en niet dienen om te gaan met seksualiteit in de 
professionele vertrouwensrelatie en in de relatie met collega's die het ver· 
keerd doen. 
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Hoofdstuk drie overziet de haptonomie in haar ontstaan en ontwikkeling 
en diverse werkgebieden (om duidelijk te maken waar de scriptie over 
gaat). Vanuit verschillende invalshoeken verschijnt de haptonomie. Na
tuurlijk wordt de bron, F. Veldman, genoemd, in zijn Nederlandse en Fran
se periode, zi jn samenwerking met geleerden als Terruwe, H.].P.M. Dijk
huis,].]. Dijkhuis, Bastiaans, schoolmakende leerlingen en medewerkers als 
Pollmann-Wardenier, Troost, Van Minnen, Gerritse. Merleau-Ponty, Buber, 
Levinas en de fenomenologie als denktrant worden in het betoog geïntro
duceerd. 
De schrijfster komt hier tot een conclusie die dragend is voor het hele 
werkstuk. Aan de hand van Terruwe die het radicaal bevestigen beschrijft 
als 'een moreel waagstuk~ - het waagstuk van de 'sprong' vanuit het (naakte 
er zijn' naar (waar menselijke existentie'. (p.ZO), concludeert Van Luttervelt 
dat 'in de haptonomie het primaat gelegen is in de ethiek' (p.ZO) 

Volmaakte heelheid, begrepen essenties, een 
consistent kader 
Dan volgt een stuk dat een vergelijkbare onrust bij mij teweegbrengt als in 
hoofdstuk een, waar ik een streven naar een 'groot verhaar, een consistent 
kader voor de haptonomie denk te lezen. Het gaat hier over heel worden. 
Het lijkt of de haptonomische aanraking alles heel maakt. 'Haptonomie 
houdt in de erkenning van de oorspronkelijke kwetsbaarheid van de mens 
en de heel makende omgang hiermee.' (p.ZO) Dit is een kort zinnetje waar 
ik het misschien wel van harte mee eens ben, maar waarin wellicht ook een 
grote bananenschil ligt te wachten op uitglij-kandidaten. Ik speur naar de 
betekenis van het zinnetje in de rest van het stukje. Meerdere zinnen kun
nen gelezen worden als zou de haptonomie de totale heelmaking, gaafheid 
brengen, temidden van aUe ogenschijnlijke vernietiging. Wat ik daar in 
bevestigende zin mee i n verband kan brengen is hetgeen mystici over hun 
meest radicale ervaringen schrijven. Toch worden zelfs deze uitzonderlijke 
ervaringen doorleefd, overdacht en beschreven in een lichamelijk zijn van 
vlees en bloed, dat uiteindelijk uit elkaar valt. In een visie op het leven 
waarin 'un voyage vers la souree de la Philia' (Veldman geciteerd op p.l?) 
het verbindende element is tussen mensen kan inderdaad de heelmakende 
kracht op de voorgrond springen. Het verwezenlijken daarvan is in zekere 
zin óók een strijd tegen allerlei vormen van menselijk terugdeinzen voor 
duidelijk voelbare kwetsuren, wonden, door onrechtvaardigheid, de na
tuur, wreedheid, etc., en voor de uiteindelijke afbraak, het verval dat ons 
lot is, als de veerkracht van het vitale herstelvermogen haar tijdeli jke ka-
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rakter, haar eindigheid toont. Deze strijd tussen eros (in de ruimste, Pla
toonse zin van het woord nauw verwant aan philia) en thanatos vraagt er
om beide te noemen, en te vermelden dat uiteindelijk thanatos wint. Onze 
sterfelijkheid, de onontkoombare vergankelijkheid van ons bestaan is lij
densvol, dagelijks. Dat laat onverlet dat inderdaad een houding of instel
ling mogelijk is waarbij bevrijding van de angst voor het lijden, een verlos
sing van het lijden aan dit lijden realiteit is. Hoe moeilijk dit ook te verwe
zenli jken is, de haptonomie kan daar aan bijdragen, naar mijn inzicht. 
Maar ik zou ervoor willen waken om zelfs maar het begin van de suggestie 
te wekken dat het lijden, de gekwetstheid, de geschondenheid geheel en al 
uit de wereld kunnen worden geholpen. In hoofdstuk 6 komt dit thema 
nog terug kondigt de schrijfster aan. 

In 3.5. 'Problemen rond afbakening en systematisering van de haptonomie', 
wordt de fenomenologie vergeleken met de haptonomie. Kort daarvoor is 
Gerritse met instemming geciteerd die de haptonomie liever als een theorie 
ziet dan als een wetenschap of een leer. Wel moet worden bedacht dat Ger
ritse dan een betekenis aan 'theorie' hecht die niet de gangbare is, de uit
komst van wetenschappelijk onderzoek, maar zoals de oude Grieken de
den: de verwoording van een schouwen van (universele) waarheden . Ove
rigens rijzen dan andere, maar minstens zo grote problemen als wanneer je 
haptonomie wél als een wetenschap ziet . Van dit schouwen van universele 
waarheden is de stap snel gemaakt naar de fenomenologie. Ik heb nog eens 
op een rijtje gezet hoe het ook alweer zat met die zogenoemde wezens
schouw, wan t daar was jets mee. 

Het is denk ik belangrijk om hier een (1) onderscheid te maken tussen de 
fenomenologische methode zoals Husserl die ontwierp en de fenomenolo
gische methode zoals Merleau-Ponty haar verder ontwikkelde enerzi jds, en 
(2) een onderscheid te maken tussen hetgeen de fenomenologische metho
de vermag en de aard van de haptonomie anderzjjds. Dit laatste doet van 
Luttervelt ook duidelijk, het eerste veel minder. 

(1) Husserl verzette zich tegen de naturalisering van het wereldbeeld zoals 
hij in zi jn tijd waarnam; tegen het als 'natuur' beschouwen van onze men
seli jke werkelijkheid. Hij voert het naturalisme dat normen wil distilleren 
uit feiten tot in het absurde door, hij zet het naturalisme dat het bewust
zijn degradeert tot een stuk natuur op zijn kop. Hij stelt daarvoor in de 
plaats de wezensschouw. Waarbi j we goed voor ogen moeten houden dat 
met 'wezen' niet het wezen van de verschijnselen wordt bedoeld, maar van 
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onze vermenging me t die verschijnselen . Wezensschouw levert dus inzicht 
op in het ongrijpbare, vormloze gebied van het bewustzijn, zi j leidt tot 
categorieën of regionen van werkelijkheid. Bijvoorbeeld idealiteit en reali
teit. 'Wezen' moet transcendentaal worden begrepen, als de wijze waarop 
wij mensen inwerken op de wereld en de wereld op ons. 'Wezen' wordt 
onder meer door Heidegger opgevat als een actieve vorm van het werk
woord 'zijn'. En dus niet als de kenmerken van de aanraking, de tederheid, 
de gezondheidszorg, de vrouw, de man, de haptonomie, en dergelijke. De 
Boer schrijft in dit verband: De zogenaamde 'fenomenologische psycholo
gie' die in Nederland tot grote bloei gekomen is in de jaren vi jftig heeft 
zich eigenlijk aan een soort 'category mistake' schuldig gemaakt door de 
wezensanalyse op te vatten als een methode om kennis te verkrijgen om
trent empirische ob jecten.' (De Boer in Bertels en Peters ma 1987, p.65) 
Husserl is met zijn feno menologische methode om tot wezensschouw te 
komen een van de laatste grote vertegenwoordigers van de bewustzijnsfilo
sofie, in de vorm van een transcendentaal idealisme. Hij analyseert de 'be
wustzijnsactie' die in ieder mens zou werken, een analyse die hem voert tot 
de aanname van een absoluut of 'wezenlijk' Ik dat transcenderend in alle 
individuele ik-acties zou doorklinken. Husserl is in zijn fenomenologische 
methode gericht op dit soort essenties. 

Merleau-Ponty is een leerling van Husserl , maar had met Husserl kritiek op 
Husserl. Voortbordurend op het werk van zij n leermeester wil hij de naïe
ve, pre-reflexieve ervaring onderzoeken. Vanuit ons concreet vermengd 
zijn met de wereld als lichaam-subject, met uiteenlopende, specifieke erva
ringen kan er geen sprake zijn van een absoluut gezichtspunt, een wezen
lijlmeid die kenmerkend is voor alle mensen. Of het zou moeten zijn juist 
die veranderlijkheid, het dynamische afstemmen van mensen op elkaar en 
op de wereld. De erkenning van de horizon van het lichaam-subject, de 
begrenzing van zijn doorleefde situatie, kan in die lichaam-subject wereld, 
de wereld van ruimte en tijd nooit tot een totale transcendentie van die 
grenzen, een absolute ontgrenzing leiden zonder het lichaam-subject te 
verliezen. 'Zurück zu den Sachen selbst,' het motto van Husserl, betekent 
voor Merleau-Ponty 'terugkeren tot deze wereld die aan de kennis vooraf
gaat, waarover de kennis altijd spreekt en ten opzichte waarvan elke weten
schappelijke vaststelling abstract, aanduidend en secundai r is, zoals de geo
grafie dit is ten opzichte van het landschap waarin wij all ereerst leerden 
wat een bos, weide of rivier is.' Wezenlijk is dan de steeds wisselende hori
zon, het voortgaande afstemmen daarin, het nooit 'af' zijn van die afstem
ming. Merleau-Ponty is doordat hij het lichaam-subject als een bij- of in
de-wereld-zijn ziet, een existentialist in zijn fenomenologische methode. 
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Hij plaatst Husserls essenties van een boven alles uitstijgend ideaal terug in 
de wereld, in het existeren. 
Dit is hierom belangrijk omdat we eerst dan, na Merleau-Ponty's verdie
ping, aanscherping dus van Husserls werk, bij de vraag komen wat door 
ons als essentie benoemde verschijnselen of relaties tussen verschijnselen 
waard zijn in ons wereldlijke bestaan. Als Husserliaanse essentie waren ze er 
'gewoon', als absolute ideeën. Nu moeten we er zelf verantwoordelijkheid 
voor nemen. Wij zijn in de wereld. Op mysterieuze wijze. Niemand S/lapt 
daar iets van. Hier past verwondering, niet weten. Toch merken we dat we 
er zi jn, en kunnen vragen, moeten vragen: wat vinden we ervan? Wat doen 
eraan of laten we na? Wat dragen we bij aan ons, aan alle zijn-in-de-we
reId? Dit vragen zal steeds opnieuw en fris moeten beginnen, aldus Mer
leau-Ponty: 'De onvoltooidheid van de fenomenologie en haar karakter 
van telkens opnieuw te moeten beginnen zijn niet het teken van een mis
lukking, maar zijn onvermijdelijk, omdat de fenomenologie de taak heeft, 
het gehei.m van de wereld en het geheim van de rede te ontsluieren.' En 
Bakker, Merleau-Ponty's vertaler en interpretator van het eerste uur, 
schrijft er achteraan: 'In deze formule schuilt de kern van Merleau-Ponty's 
filosoferen. Vervuld van het onuitputtelijke mysterie der werkelijkheid wist 
hij zich geroepen, een eeuwig beginneling te blijven die wat hij dacht en 
schreef, altijd weer toetste aan het wonder dat mens en wereld voor hem 
waren.' (Merleau-Ponty 1945, Nederlandse editie 1986, p.73). 
Ziedaar de achtergrond van mijn onrust en beduchtheid bij lezing van de 
doelstelling in de scriptie van Van Luttervelt. 

Die schrik wordt nog gevoed bij lezing van een (naar later blijkt) eerste be
handeling van de fenomenologische methode door Van Luttervelt. Op p. 
22 lezen we: 'De haptonomie blijkt de afbakeningsproblemen te delen met 
vele andere bewegingen, waaronder de fenomenologische beweging waar
door zij is beïnvloed'. Op deze plaats in de scriptie wordt de fenomenologi
sche methode gelijkgesteld met Husserls vers ie ervan, en in dezelfde adem 
met die van Merleau-Ponty. Dat bracht een enorme verslikking bij mij te
weeg. 

Het verschil tussen fenomenologie en haptonomie kan volgens mij helder
der worden met de ontwikkeling van de fenomenologische methode zoals 
boven weergegeven voor ogen. In gesprek met Gerritse ziet Van Luttervelt 
het probleem. 'Dat we vanuit onze [haptonomische] basis authentiek zi jn 
kan niet fenomenologisch worden aangetoond maar dat moet iemand je 
concreet laten ervaren. ( ... ) [We mogen] ons niet laten verleiden de hapto
nomie een fenomenologie te noemen. Wel kan de haptonomie met feno-
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menologische studies ondersteund worden.' (p.23) Daar ben ik het hele
maal mee eens. In de Husserliaanse bewustzijnsanalyse die de fenomenolo
gische methode is worden geen details van het waargenomen verschijnsel 
onderzocht, maar wordt getracht licht te werpen op grondkenmerken van 
het menselijk zijn. 
Hetzelfde geldt voor de radicalere Merleau-Pontyaanse zijns-analyse. Voor 
de haptonomie is belangrijk licht te werpen op, woorden te geven aan het 
zich kunnen uitbreiden naar, in en doorheen andere mensen, in solidari
teit, in vertrouwen, in aanvaarding en bevestiging. 'Wat een wonderlijk 
verschijnsel, dát ik dat kan, dat mij dat soms gebeurt!' zegt de opmerkzame 
mens. En vervolgens: 'En nu ik dat kan, wat vind ik daarvan, wat heb ik te 
doen en te laten, wat is goed, wat is slecht?! Dat zijn vragen waar de feno
menologie van Merleau-Ponty ons mee confronteert. Merleau-Ponty wijst 
de transcendentaal filosofie van HusserJ af. Onderzoek van het zuivere be
wustzijn onthult ons niet hoe de wereld in elkaar zit! geeft ons geen helder! 
evident antwoord op het wezen van (ons vermengd zijn met) de dingen. 
Dus de instemming waarmee Van Luttervelt Gerritse citeert in IZO kan de 
fenomenoloog menselijke verschijnselen beschrijven als schroom, teder
heid, ontmoeting en spel om de eigen aard van die verschijnselen op het 
spoor te komen. Maar daarmee komt het specifieke van de haptonomie 
niet aan het woord.' (p. 23) is problematisch. De claim van het beschrijven 
van die eigen aard is niet op zijn plaats, en in het ongunstigste geval ver
hult deze claim hoe het specifieke van de haptonomie dan wel aan het 
woord komt. 

Interessant om te lezen vind ik dat het scheiden der wegen van Terruwe en 
Veldman berust op de ontwikkeling van Terruwes bevestigingsleer tot een 
Ithomistisch-katholieke en bijna mystieke theologie van de bevestiging'. 
(p.30) Ik kan me wel iets voorstellen bi j de analyse die zegt dat Veldman 
zich afscheidt van de rooms-katholieke signatuur van Terruwe. Van Lutter
velt hoopt Idat steeds meer mensen loskomen van enig godsdienstig of 
haptonomisch dogma' bij de verdere ontwikkeling van de affectieve aanra
king en ontmoeting. Ik ben dat van harte met haar eens. Wat mij interes
seert is hoe de persoonlijke ervaring van éénworden, verbonden zijn, die 
Veldman aangeeft als de kiem van de haptonomie, wordt behandeld in de 
filosofische onderbouwing van de haptonomie die Van Luttervelt na
streeft. Zo'n ervaring knapt namelijk uit het discriminerende bewustzijn, is 
niet te bezeggen, is onbegrijpelijk. Filosofen zeggen dat hier verwondering 
past. Veldman beschrijft deze ervaring indringend, zij het indirect, met 
andermans woorden over een vergelijkbare ervaring (Veldman 1996). 
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Je kunt in dit verband wat mij betreft heel goed van mystieke ervaringen 
spreken en van religiositeit (= opnieuw verbinding ervaren, maar van wat 
met wat????), zonder godsdienstig en dogmatisch te zijn. Overigens kan dat 
ook, zo leert de traditie, en kennelijk het werk van Terruwe, door wél gods
dienstig te zijn. 
Het omgaan met deze soms ingrijpende ervaringen van eenworden, over
vloeien, contact hebben, kan ook goed mislukken door haar stelselmatig 
buiten de godsdienst tot inzicht en toepassing te willen brengen; kan ook 
mislukken door haar juist in godsdienstige termen te willen uitwerken. Ik 
zou me willen hoeden voor verhalen of tradities die een monopolie clai
men op dit punt, net zo goed als voor bewegingen die een categorische uit
sluiting van bepaalde taalspelen in praktijk brengen. 
En ook nog denk ik dat we in staat zijn om te herkennen welke interpreta
ties en handelswijzen de ervaringen van eenwording, verbondenheid waar 
we het over hebben bevestigen en met respect uitwerken, inzichtelijk en 
toepasbaar maken, en welke niet. 

Dat brengt ons weer op een belangrijke lijn in het onderzoek van Van Lut· 
tervelt (en van de fenomenologische methode die zegt dat het gaat om het 
in-de-wereld-zijn): 'in de haptonomie is het primaat gelegen in de ethiek'. 

Ook in hoofdstuk vier, nadat ingegaan is op wat vakfilosofie en grondsla
genonderzoek van de haptonomie behelst, grotendeels geschreven ten be· 
hoeve van de niet-filosofisch geschoolde lezer, komt de ethiek als aangrij· 
pingspunt voor grondslagenonderzoek terug. Als kritisch lezer verkeer ik 
op dit punt in de scriptie aangeland in een zekere spanning over de vraag: 
hoe dan? 

Hoofdstuk vijf is een breed opgezet en diepgaand hoofdstuk. Het gaat over 
verschillende manieren waarmee de geneeskunde en de haptonomie op 
haar begrip zou kunnen worden gebracht. Welk soort kennis, welke soort 
grondslagenonderzoek zou het model kunnen leveren waarin de grondsla
gen van de haptonomie in verband worden gebracht met de praktijk? 
Het praktijkonderzoek zoals door Van Strien beschreven, wordt terecht 
uitgebreid behandeld. Deze wijze van onderzoek brengt wat genoemd 
wordt de neo·fenomenologische methode in verband met de hermeneu· 
tiek en via Van Striens Iregulatieve cyclus' met wetenschappelijk onder
zoek. Van Striens verbreding van de opvatting van wat wetenschap is, met 
name ook naar normatieve aspecten van handelen, biedt vele raakvlakken 
en aangrijpingspunten met de haptonomie, laat Van Luttervelt helder 
zien. In een revue van methoden van kennisverwerving (de natuurweten-
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schappelijke, de hermeneutische, de dialogische) keert ook de existentieel
fenomenologische methode terug, weergegeven in vier stappen. Weer 
wordt het onderscheid tussen Husserl en Merleau-Ponty zoals hierboven 
aangegeven veronachtzaamd. 
Gevolg is dat je, wanneer je denkt de essentie of de ware aard van een ver
schijnsel te hebben opgespoord, uiterst moeilijk de vraag zult kunnen stel
len: waarom ziet u na uw fenomenologische analyse nu als essentie uw on
vermogen om grenzen te stellen, of uw onvermogen om vertrouwen te 
hebben in mij en in uzelf, of uw angst voor seksuele gevoelens, of uw nei
ging om u overal verantwoordelijk voor te maken? Het antwoord zal ge
makkelijk kunnen zijn, net als bij alle wezensdefinities: 'omdat ik dat zo 
voel; omdat ik dat zo vind; omdat ik dat zo zie.' Samengevat: essentie is nu 
eenmaal essentie. Niet zo vruchtbaar in een discussie over belangrijke leef
wereldkwesties. 
Bij het (Merleau-Pontiaans) in-de-wereld, in het lichaam-subject situeren 
van de betekenisgeving, van hetgeen we essentieel achten, wordt deze beo 
tekenisgeving gekoppeld aan de vraag: 'en wat voor goeds of slechts doet 
deze, uw visie op de zaak, dat wat u essentie noemt, aan de wereld, aan ons 
bestaan in verbondenheid?' De ethische vraag. Waarover discussie mogelijk 
is, waarvoor bijstelling van de gegeven antwoorden mogelijk en wenselijk 
is. 

Toch gaat het de goede kant op in de scriptie. Verder lezend ontspan ik een 
beetje. Opgelucht schreef ik bij 5.5, De alledaagse werkeli;kheid en de illtegra
tie van de constructies, met grote letters 'Aha!' In de marge. Hier wordt recht 
gedaan aan Merleau-Ponty's belangrijke kritiek op Husserl, zij het met vier 
korte zinnen. Maar ook in het vervolg blijft Van Luttervelt trouw aan het 
door Merleau-Ponty uitgezette spoor. Heel inspirerend is wat beschreven 
wordt van het V-model van Tiemersma waarin onderscheid en samenhang 
tussen subject en object wordt weerspiegeld, en het mooie voorbee1d over 
'elkaar een hand geven' waarin de grillige, onvoorspelbareveranderlijkheid 
in betekenisgeving aan verschijnselen wordt geïllustreerd. 
[n het laatste deel van hoofdstuk 5 beschrijft Van Luttervelt hoe het werk 
van Tiemersma, mijn eigen werk over de theorie van het communicatief 
handelen en Van Luttervelts ervaring en deskundigheid in het haptono
misch werk elkaar kunnen aanvullen. Daar kan ik hier niet op ingaan, 
maar een samengaan van fenomenologische analyse, de haptonomische 
praktijk en communicatietheoretisch interferentieonderzoek kan inder
daad wellicht vruchtbaar werken bij het verhelderen van de legitimering 
en waarde van de haptonomie. 
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In hoofdstuk zes wordt onderzocht wat het haptonomisch mensbeeld is. 
Hoe zie je eigenlijk een mens wanneer je meent dat de haptonomische be
nadering waardevol is? Veel voorkomende soorten visies als realisme, em
pirisme, idealisten en constructivisten worden vlot op een rij gezet. Van 
Luttervelt volgt zelf Merleau-Ponty waar deze ambiguïteit als kenmerk van 
de mens. Bedoeld wordt een mensbeeld waarbij ' ... de dubbelzinnigheid 
van constructie en realiteit voorop staat. De kern van deze visie is, dat 
vooral wordt verwezen naar het lichaam-zoals-wij-het-Ieven, waarin de 
ambiguïteit of zelfs de onbeslisbaarheid van beide duidelijk wordt. Het 
lichaam-zoals-wij -het-Ieven is een realiteit en het construeerC (p.59) Vol
gens Van Luttervelt past deze opvatting goed bij de theorie en de praktijk 
van de haptonomie. Dat dit voor de praktijk opgaat wordt goed duidelijk 
op p.63, waar de éénwordingservaring wordt beschreven: 'Wanneer we 
onze filosofische oordelen terughouden zullen we gemakkelijk genoeg toe
geven dat er geen denker achter onze oren of handen staat wanneer we 
horen of aanraken, of wanneer we ons uitstrekken op het gras of het zand 
of wanneer we onszelf verliezen in de blauwe lucht boven ons hoofd. Wie 
van ons kent niet de ervaring van het eenworden met de lucht of de zee op 
een heldere zomerdag? Waarom zouden we die ervaring wegdoen als een 
verwarring of een illusie? Zo schrijft Merleau-Ponty. Het subject van het 
voelen is niet dat persoonlijke zelf dat meningen heeft en beslissingen 
neemt; het is veeleer het pre-persoonlijke levende lichaam waarvan de zin
tuigvermogens even zovele 'natuurlijke zelven' zijn. ' 
Mooi gezegd, en waar ook, wat mij betreft. Nu ben ik nog wel benieuwd 
wat ik ga lezen over hoe deze opvatting van mens-zijn, waar het zo duide
lijk ervaarbare, maar zo moeilijk aanwijsbare en aanspreekbare pre-per
soonlijke zo'n voorname rol in speelt, past bij de theorie: Welk theoretisch 
kader kan deze eenwordingservaring van het unieke individu, dat verant
woordelijk gehouden kan worden voor zijn handelen bevatten? Waarmee 
we in de aandacht proberen te houden bij wat als het primaat van de hap
tonomie werd genoemd: de ethiek. 
Weer voert Van Luttervelt de spanning voor mij op wat dit betreft. 

Vertrouwen 
Op p. 64 wordt gezegd dat 'de affectieve communicatie middels het hapto
nomisch gesprek, indien nodig tezamen met de direct tastbare (goede) 
aanraking een vertrouwenwekkende ervarings-I ontmoetings- en leerweg 
[vormtJ in de persoonlijke ontwikkelingsprocessen van een mens. 1 (cursi
vering van mij, PV). De leerweg wordt vergeleken met remedial teaching. Ik 
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dacht na over het woord 'vertrouwen'. Vertrouwen waarin? In de ontwik
kelingsprocessen van een mens. Akkoord, wanneer de opvatting van die 
processen open is naar de ervaring van eenwording en verbonden zi jn die 
hiervoor werden genoemd. En dan niet alleen in de romantische vorm van 
één worden met de blauwe lucht op een zomerdag, maar ook in de drama
tische vorm die Veldman beschrijft in zijn reeds genoemde artikel. Dáár 
vertrouwen in hebben, in dat onbegrijpelijke proces waar ons leven een 
manifestatie van is, mét de onnoemelijke vreugde en kracht die in de een
wordingservaring is gelegen en waar de reële angst en het lijden om het 
verloren gaan van alles wat er is een plaats in heeft, kan inderdaad gene
zend of helend leren worden genoemd. Maar de haptonomie op die manier 
als een 'helend leren' zien gaat mijns inziens verder dan remedial teaching 
in de gebruikelijke zin van het woord. Het verwi jst naar een au fond onbe
grijpelijk proces: het mysterie van het feit dat we er zijn, vitaal, maar lij
densvol, want radicaal kwetsbaar, waardoor we Ivroeg' of Ilaat' op even 
onbegrijpelijke wijze Ier niet meer zullen zijn '. 
Maar bij mij komt een vraag op. Bedoelt Van Luttervelt wel vertrouwen in 
dat grote proces zoals door mij aangeduid, of bedoelt ze eerder vertrouwen 
in een veel kleiner, persoonlijk, ervarings-, ontmoetings-, en leerproces van 
een mens, in de sfeer van maakbaarheid van het bestaan, van een individu
eel potentieel om het eigen bestaan autonooffi l zelfbewust, naar de hand te 
zetten? Verder lezend in par. 6.6 over hoe het Zijn heelt, met in mijn ach
terhoofd wat in hoofdstuk drie daarover las, vrees ik voor een uitwerking 
van de laatste mogelijkheid. Dijkhuis en Bollnow worden aangehaald. Met 
Dijkhuis betoogt Van Luttervelt hoe de cliënt cliënt centered, via zelforde
ning tot zelfverwezenlijking kan geraken. De therapeut luistert daarbij, de 
haptotherapeut voelt (in interzintuiglijke betekenis) (p.67). Met Bollnow 
wijst zij op 'mensen die gaaf blijven temidden van de bedreigdheid en de 
wereld die heel blijft temidden van alle ogenschijnlijke vernietiging. ( .. . ) 
Het organisme is iets dat er naar streeft om na alle verwondingen weer te
rug te keren tot de toestand van heel-zijn .. '(p.68) 
Hierbij wordt naar mijn smaak teveel de harmonie benadrukt; een horizon 
van alleen maar veiligheid en gaaf zijn doemt op. Naar mijn mening kan 
dit niet anders dan een fata morgana zi jn. Ik kan het begrijpen als volgt. De 
harmonie die helend kan werken is de radicale en totale bevestiging van 
alles wat er is, ongeacht of ons onderscheidend oordeel dat nu mooi of 
lelijk, goed of slecht, waar of onwaar noemt. Een aanvaarden (en vertrou
wen) van het bestaan voorbij die oordelen dus. Maar daarbij zi j aangete
kend: het lijden blijft! 
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Zo'n aanvaarden, alleen doenlijk tegen de achtergrond van de ervaring 
voorbij de oordelen te zijn, de ervaring van eenzijn, werpt ook een perspec
tief op wat door Veldman bedoeld wordt met het depasseren van het 
lichaam. Je bent niet gericht op het lichaam van jezelf of de ander; je hebt 
iets veel groters op de korrel: de belichaming van het mysterieuze lichaam
subject waar wij allen, in verbondenheid, de manifestatie van zijn. Of we 
het nu merken of niet. 
Mijn weerwerk tegen het mogelijke verstaan van heelmaken en harmonie 
als alléén maar gaafheid en heelzijn leidt dus tot een benadrukking van 
vergankelijkheid, gekwetst kunnen worden, echt gekwetst worden, lijden, 
als onontkoombare kenmerken van ons bestaan. Deze benadrukking is 
zeker niet bedoeld om in het lijden te zwelgen of om er in te blijven steken. 
Wel wordt bedoeld een aanvaarden van het lijden door er doorheen te 
gaan, vrij te worden van het stereotiep afweren en ontwijken ervan. Om 
open te worden voor 'wat er maar is', in alle grilligheid van het Zijn. Dat de 
haptonomie een bijdrage kan leveren aan dit proces is voor mij duidelijk. 
Dat het er soms ook alleen maar op lijkt is mij ook duidelijk. [n de scriptie 
van Van Luttervelt weet ik eigenlijk niet hoe ik het heb en zou ik meer hel
derheid op dit punt wensen. 

Hoofdstuk zeven gaat, voortbouwend op wat gezegd werd over het mens
beeld, over de relatie tussen haptonomie en ethiek. 
Kern van de discussie wordt genoemd: kunnen waarden en normen uit 
feiten worden afgeleid? Geïnspireerd door Tiemersma, Merleau-Ponty en 
Levinas verklaart Van Luttervelt het herleiden van normen en waarden tot 
feiten tot een naturalistische drogreden. De moreel handelende persoon 
zou in dat geval worden gereduceerd tot een 'biologisme'. 

Ontspanning 
En dan vindt mi jn reikhalzend uitzien naar het vinden van grondslagen 
van de haptonomie in de ethiek, ofliever gezegd het moreel handelen van 
de mens, rust. 
In een korte paragraaf 'Ontologie en ethiek bi j de fundering van de hapto
nomie' worden, subtiel en ingehouden, maar wel raak, spijkers met koppen 
geslagen. 
Hier zien we wat mij betreft ook wat ik wil noemen 'het nut' van de filoso
fie verwerkelijkt door Van Luttervelt: zij brengt mij als lezer met haar filo
sofische geschrift op mijn verhaal. 'Levinas beschrijft de originele menselij
ke situatie waarin de ethische keuze wordt gemaakt nog vóór enige thema-
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tisatie door een autonoom subject. Het is het absolute, onvoorwaardelijke 
appèl van de machteloze ander om geen kwaad te doen. Het is de wens of 
het antwoord aan de Oneindigheid die wordt geopenbaard in het gezicht 
van de ander.' (p. 71) In volgende paragrafen wordt Levinas' articulatie van 
de Ander, de Oneindigheid concreter uitgewerkt, naar geneeskunde, op
voeding, verzorging, verpleging en haptonomie. 'Ander' en 'Oneindigheid' 
met hoofdletters, om aan te geven dat we het én over de concrete ander die 
u bent hebben, én, u depasserend, over alle anderen, over het mysterie van 
het Zijn, als onbegrijpelijk wordingsproces, waarin wij verbonden zijn met 
elkaar en waarvoor respect en vertrouwen past. Juist de ander, in zijn lij
den, raakt ons, luxeert ons uit ons Ionszelf genoeg zijn', en toont ons onze 
kwetsbaarheid, ons lijden, onze wanhoopspogingen om daarvan af te ko
men. In het zó, in solidariteit herkennen van elkaar, in die sympathie of 
compassie, is verantwoordelijkheid, en mijns inziens ook de werkelijkheid 
van Veldmans 'philia' te ervaren. In het toewenden naar onszelfvinden wij 
dus de ander en de Ander en kunnen wij een eenwordingservaring deelach
tig worden. 

In hoofdstuk acht worden conclusies en aanbevelingen gegeven. 
Aanbevolen wordt om met behulp van de veldtheorie van Tiemersma tot 
een beschrijving van haptonomische verschijnselen in een begrijpelijk 
kader te komen. De dialogisch existentieel-fellomenologisc11e Izermeneuse speelt 
daarin een sleutelrol; de basis voor vaardigheid in dit soort beschrijving 
dient te worden aangereikt in de opleidingen; het tijdschrift Haptono
misch Contact is beschikbaar als forum. 
Het ethisch gebeuren van 'verantwoordelijkheid voor de lijdende en trans
cendente ander' wordt als constitutief gezien voor zowel geneeskunde als 
haptonomie. Vanuit dat gezichtspunt wordt aanbevolen om bij de hapto
nomische (na)scholing van hulpverleners aandacht te geven aan de speci
fieke notie 'ethische raakbaarheid', als inherent aan persoonlijke verant
woordelijkheid, en in relatie tot het affectief Iraken en geraakt worden' in 
de haptonomie. Naast Levinas wordt het werk van de ethica Joan Tronto 
genoemd als in de lijn liggend van ethisch-affectieve hulpverlening zoals 
de haptonomie die tracht te verwezenlijken. De haptonomische ethiek 
wordt samengevat met een eerste principe van verantwoordelijkheid en 
een tweede, het P.T.P. principe: presentie, transparantie en prudentie. 

De scriptie is compleet met een samenvatting in het Nederlands en in het 
Engels, met een literatuurlijst en een begrippenlijst. De begrippenlijst is 
zeer informatief doordat de herkomst van de soms meerdere omschrijvin-
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gen van de begrippen is vermeld, met inbegrip van omschrijvingen van de 
auteur zelf. 

Het lezen van de scriptie heeft mij veel gebracht. Het was interessant en 
spannend om de gedachtengang van Van Luttervelt te volgen. Ik heb er 
van geleerd. Haar aanbevelingen kan ik onderschrijven. 

Postmoderne filosofen ontbreken. Jammer, die geven een mogelijkheid om 
te werken met de contextgebondenheid van zin en betekenis, met de ein
deloze mogelijkheden voor aankoppeling van verschijnselen en interpreta
ties aan elkaar, en met de problemen die daarvan kunnen komen. Met na
me de ethische! Zou het interessant zijn om bijvoorbeeld de nomadische 
stijl van intellectueel zijn zoals bijvoorbeeld Rosi Braidotti aanbeveelt toe 
te passen op de veelvormigheid van haptonomie, op de strijd over de au
thentieke haptonomie? 

Wat bij mij blijft hangen is het punt dat Van Luttervelt in gesprek met Ger
ritse behandelt. Fenomenologie beschrijft de ware aard van de mens, als een 
aanduiding ervan. Ze is niet die ware aard. 
Fenomenologie is geen wetenschappelijke theorie die praktijken, interven
ties, effecten verklaart en voorspelt; ze is vluchtiger, flexibeler dan de gedis
ciplineerde en meer rigide wetenschap. Fenomenologie is geen mystieke 
ervaring of de ervaring van verwondering; ze is dichter, zwaarder, gecon
centreerder, meer gestold dan die ongrijpbare, onze betekeniscategorieën 
transcenderende ervaring. 

De vraag die wellicht vruchtbaar is om op door te gaan lijkt mij Ihoe kan de 
fenomenologische methode en wat zij voortbrengt, als scharnier tussen 
ervaring en weten scha p, voortgezet worden in een systematische, voor 
kritiek toegankelijke procedure van het genereren van kennis over hapto
nomie, een procedure die open is voor uiteenlopende inzichten en ontwik
kelingen, en waarin de toegepaste beoordelingscriteria voor geldigheids
aanspraken ook ter sprake kunnen worden gebracht? Van Luttervelt geeft 
verschillende aanknopingspunten voor dit probleem. Bevestigend aanraken 
- een filosofisch onderzoek van de haptonomie - van Mia van Luttervelt is een 
waardevolle scriptie, die stimulerend is voor het denken over haptonomie. 
Aanbevolen voor haptonomen met feeling voor denken. 
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Denken over voelen: een onder
zoek rond haptotherapie 

André van ' t Ho!, P eter van Voorst, Marjolein van 
Zoelen-Neder lo! 

Inleiding 
De Vereniging Van Haptotherapeuten (VVH) wilde graag weten welke 
mensen gebruik maken van haptotherapie, hoe tevreden deze cliënten 
over de therapie zij n, en wat ze als eventuele meerwaarde van hapto
therapie boven andere vormen van hulpverlening ervaren. 
Vanuit de Universiteit Utrecht hebben wij, studenten psychologie, dit 
onderzoek opgezet en uitgevoerd. Het werd het eerste onderzoek naar 
haptotherapie. 
In dit artikel beschrijven we eerst globaal hoe het onderzoek eruit zag. 
Vervolgens bespreken we de belangrijkste resultaten, en tot slot volgt een 
korte samenvatting met conclusies. 

Het onderzoek 
We hebben ons onderzoek gedaan onder haptotherapeuten die aangeslo
ten zijn bij de VVH, en onder hun cliënten. Als er in het vervolg gesproken 
wordt van (cliënten van) haptotherapeuten, heeft dat zodoende alleen 
betrekking op deze groep. De gegevens kunnen niet zonder meer gegenera
liseerd worden naar overige haptotherapeuten en cliënten, maar het lijkt 
ons waarschijnlijk dat er overeenkomsten zullen zijn. Haptonomische 
zwangerschapsbegeleiding hebben we in dit onderzoek buiten beschou· 
wing gelaten. 

Voor het onderzoek hebben we twee probleemstellingen geformuleerd: 

1. Welke mensen komen bij de haptotherapeut? 
a. Wat zij n de demografische gegevens van de cliënten? 
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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 basisopleiding 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: Ingrid 
Moonen, tel: 040-2120186 

b. De Contactcommissie wil randvoorwaarden scheppen ter bevordering 
van de communicatie, zowel binnen als buiten de vereniging. Contact· 
persoon: Else Keizer, tei: 075-6426 782 

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 Sibbles-Verbrugge, tel. 0343-516911. Voor financiële 
zaken kunt u contact opnemen met de penningmeester Robert de Vos tel. 
0294-412892. 

De kosten van het lidmaatschap, (wijzigingen voorbehouden) inclusief de 
toezending van Haptonomisch Contact bedragen 1150,- 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 m aken heeft met h et 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. 0570-643875 
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AGENDA 1997 

PLAATS ACTIVITEIT TIJD 

JANUARI 
29 Stadskasteel Conferentieavond: the- 19.30 uur 

Oudaen ma: I Afstand en nabij. 
te Utrecht heid.' 

Aansluitend: nieuwjaars-
borrel. 

FEBRUARI 

18 Stadskasteel Contactavond: thema: 19.30 uur 
Oudaen afstand en nabijheid 
te Utrecht Zie Contactcommissie 

MAART 
18 Stadskasteel Conferentieavond 19.30 uur 

Oudaen info volgt. 
te Utrecht 

APRIL 
info volgt Algemene ledenvergade-

ring. 

22 Stadskasteel Contactavond 19.30 uur 
Oudaen 
te Utrecht 

MEI 
16 Stadskasteel Workshop thema: 'af-

Oudaen stand en nabijheid' 
te Utrecht info volgt. 
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(advertentie) 

Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 

zoekt: voorzitter en 
secretaris 

van het bestuur 

Wie en wat: Wie voldoet aan onderstaande profielschets of wil leren 
daaraan te gaan voldoen? Wie vindt het uitdagend om te 
ervaren of deze functie- en taakomschrijving te vervullen 
is als secretaris of voorzitter van het bestuur van de 
NVH? 
Wie zoekt een plek waar veiligheid, eigenheid, intimiteit 
en zelfstandigheid in persoonlijk functioneren verweven 
kan worden? 

Positie: Plaats in de vereniging is aan het hoofd maar toch in en 
vanuit de basis. Dat geldt ook voor de plaats binnen het 
bestuur. 

Taak: Mogelijkheden scheppen voor visionaire en haptische 
verwanten om zich in verbondenheid te ontplooien. 

Werk: Inbrengen, stimuleren, presenteren, de kern vasthouden, 
lijntjes leggen, de rode draad bewaken, ruimte bieden, 
grenzen stellen, (schriftelijk) bevestigen. 

Hoe: Zelfreflectief en zich kwetsbaar opstellend. Open com
municerend én in zekere zin (toch wel) produktief en 
represen tatief. 

Eisen: [n bezit zijn van vitale ruimte en vitale tijd. Vitale zelfbe
weging gevoed door een persoonlijke "drivelI. 
De lef en de wil tot ontwikkelen en persoonlijk groeien 
vanuit een gedeelde bevlogenheid. 

Periode: Een mooie leerzame tijd, bij voorkeur vier jaren. 

Overigens: Als je voelt dat bovenstaande op je lijf geschreven is, laat 
dat gevoel dan toetsen door contact op te nemen met: 
[rene Sibbles, secretaris tot 1 april '98, tel: 0343-516911 
Joost Leonhard, voorzitter tot 1 april '98, tel: 030-
2895997 
Robert de Vos, penningmeester, lid dagelijks bestuur, 
ook ná 1 april '98, tel: 0294-412892 
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Op 29 januari '98 biedt het bestuur u aan het einde van een VC-Iezing
avond een drankje en een hapje aan. Wij hopen met velen van u te toas
ten op het nieuwe jaar. 

Tot slot: per 1-4-'98 hopen Irene Sibbles en ik afgelost te worden door 
leden die het leuk (uitdagend .... wellicht leerzaam?!) lijkt bestuurssecreta
ris c.q. voorzitter van de NVH te worden. Wie pakt de handschoen op en 
gaat samenwerken met een enthousiaste groep bestuurs- en commis
sieleden teneinde verfrissend verenigingsbeleid te initiëren?! 

Joost Leonhard, voorzitter 

Contactcommissie 
De dreiging was er ... dat de contactcommissie zou ophouden te bestaan. 
Als commissielid had Dieuwke Talma haar intensieve en vakkundige 
inbreng beëindigd. Else Keizer kwam in haar eentje voor een wel zeer 
zware taak te staan: de commissie te leiden. Maar gelukkig, na de zomer 
zijn wij nu bijna voltallig. Eddy Hendriks en ondergetekende zijn de 
commissie komen versterken, al is er nog een mooie plaats te vergeven 
aan een enthousiast persoon met goede ideeën en plannen zodat we weer 
als eenheid naar buiten kunnen treden. 

Verdieping 
Op initiatief van de Contactcommissie is het onderwerp 'overdracht en 
tegenoverdracht' uit het thema van vorig jaar belicht en onder de aan
dacht gebracht in de commissie wat geleid heeft tot meer verdieping. Het 
uitwisselen van ervaringen was inspirerend en heeft velen aangesproken. 

Handvatten 
De contactavonden zijn onze belangrijkste activiteit; ze vormen het hart 
van de contactcommissie. In overleg met de andere commissies heeft de 
contactcommissie dit jaar voor het thema 'afstand en nabijheid' gekozen. 
De vragen en associaties die dit thema opriep staan dit jaar centraal: wat 
betekent afstand en nabijheid op gevoelsmatig en lichamelijk vlak? Hoe 
bereiken mensen elkaar? Hoe maken wij contact? Moeten we afstand be
waren om niet in overdrachtssituaties te geraken? 
Tijdens de drie contactavonden (zie agenda) wil de commissie dit met de 
aanwezigen uitdiepen en samen komen tot handvatten. Tot ziens. 
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Mededelingen 

Op het moment van dit schri jven (oktober '97) is het bestuur bezig met 
lopende zaken zoals de inventarisatie voor en de opstelling van de inter
ne ledenlijst alsmede de functie- en taakomschrijvingen van bestuur en 
commissies. 
De eerste interne lijst willen wij alle leden uiterlijk doen toekomen per 
1-4-'98. Dat is tevens de datum van de Algemene Ledenvergadering 1998. 
In de functie- en taakomschrijving gaan we voor elke functie uit van de 
items: 
• plaats binnen de vereniging 
• taakstelling, te weten: specifieke taken (bijvoorbeeld secretaris) en al

gemene taken (bijvoorbeeld als lid van het dagelijks bestuur) 
• werkzaamheden (specifiek en algemeen analoog aan taken) 

functie eisen 
• wi jze van optreden 

zittingsperiode. 
Het gaat hier om nogal 'droge kost', toch is het heel verhelderend werk. 
Op het moment dat je met elkaar allerlei handelingen en verwachtingen 
op papier zet sta je stil bij je eigen functioneren en stel je dat functione
ren ook ter discussie! Daarnaast leidt zo'n discussie ook tot algemenere 
uitspraken. Zo hebben we bijvoorbeeld vastgesteld dat van het dagelijks 
bestuur minimaal 2 van de 3 leden een haptonomische scholing moeten 
hebben genoten. Daarnaast hebben we ons nog eens duidelijk uitgespro
ken over de (minimale) zittingsperioden van bestuur- en commissieleden, 
namelijk 4 jaar (bijzondere omstandigheden daargelaten). Voor (met na
me) de voorbereidings- en contactcommissie vinden wij het wenselijk dat 
de leden na 4 jaar worden afgelost om aldus dynamiek, elan en inspiratie 
te waarborgen in die verenigingsactiviteiten. 

We zijn blij dat de Contactcommissie definitief nieuw leven is ingebla
zen, het resultaat is dat u op contactavonden het thema 'afstand en nabij
heid' mede gestalte kunt gaan geven. Contactcommissie en Voorberei
dingscommissie zullen ieder vanuit hun eigen specifieke invalshoek dit 
thema vormgeven. 
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'Arstand en nabijheid' 
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'Kruip 'ns in de huid van eell ander' 
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'Kernenergie' 
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'Tk zie wat jij niet ziet . ' 
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'Dit is (niet) m 'n pakkie all!' 
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Barry ten Thy, die naast haptonoom ook kunstenaar in hart en nieren is, 
heeft vier jaar lang de u welbekende illustraties op de uitnodigingen van 
de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie verzorgd. Gekke verzinsels 
of doordachte diepten, meestal in inkt, passend bij het onderwerp, maar 
altijd geïnspireerd door zijn eigen gevoel en doordachte waanzin. 
Nu Barry ten Thy stopt met het maken van deze, door velen gewaardeer
de, illustraties voor de NVH, wil de Voorbereidingscommissie van de gele
genheid gebruik maken u een aantal van deze prenten in flink formaat 
zeefdruk aan te bieden. 

U kunt kiezen uit vijf verschillende prenten (hierna afgebeeld), zeer ver
schillend van stijl, of ze alle vijf bestellen, gebundeld in een grafiekmap. 
Gezien de furore die ten Thy inmiddels gemaakt heeft met zi jn werk en 
mede gezien de geringe oplage waarin deze collectie wordt aangeboden, 
meent de Voorbereidingscommissie u voor een gering bedrag een groot 
plezier te kunnen doen. Niet in de laatste plaats als 'bedankje' voor Barry 
ten Thy. Bij deze! 

De Voorbereidingscommissie van de NVH. 

Oplage: 33 per prent, met de hand genummerd en gesigneerd, eigen 
druk van de kunstenaar in zwart-wit. 

Techniek: Zeefdruk 

Bladmaat: 'Dit is (niet) m'n pakkie an' 
'Ik zie wat jij niet ziet' 
, Kernenergie' 
I Kruip 'ns in de huid van een ander' 
, Afstand en nabijheid' 

Papiersoort: Rijstpapier 

Prijzen: Grafiekmap (5 losse zeefdrukken) 
Zeefdruk per stuk 

(excl. lijst; incl. verzendkosten) 

Bestelwijze 

: 90x 65 cm. 
: 60x 40 cm. 
: 60x 40 cm. 
: 60x 40 cm. 
: 60x 40 cm. 

:[300,
:f75,-

U kunt bestellen door contact op te nemen met Barry ten Thy, tel.nr: 
0575-554491. 
De bestellingen worden in volgorde op binnenkomst van betaling afge
handeld. De verzending vindt binnen drie weken plaats. 
Deze aanbieding geldt, zolang de voorraad strekt, tot 1 januari 1998. 
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Ik ben er het gevecht met het penseel aangegaan: je gevoel vanuit je vin
gertoppen naar de punt van het penseel laten gaan en vanuit Zen schilde
ren. De techniek heet Sumi-e. Je maakt zelf je inkt. Je mediteert met het 
materiaal en met wat je wilt uitdrukken; je gaat in liefde er een binding 
mee aan. Dat bouwt een spanningsboog en concentratie op, die zich ont
laadt in eenmaal indopen in de inkt en in een streek het beeld neer zetten 
zonder het penseel van het papier te halen. 

Wat is de verbinding met haptonomie? 
Zen en haptonomie liggen dicht bij elkaar voor mij. Mijn eerste lessen in 
haptonomie heb ik gehad tijdens de Kunstacademie. Het was eigenlijk 
een uitbreiding van de anatomie. De kennis van de psychotactiele thera
pie wierp een ander licht op bewegingen. Later heb ik verdere opleidin
gen gevolgd. 

Hoe ben je met mensen gaan werken? 
Dat is eigenlijk gegroeid. Ik ben in Mexico en in Nepal geweest, waar ik 
ook schilderde. Vaak kwamen mensen op bezoek in het atelier en raakten 
we aan de praat. Het is dus informeel ontstaan, mensen helpen. Belang
rijk daarin was en is mensen aanvoelen zonder concessies te doen in mijn 
en hun eigenheid. Ik wilde mensen ondersteunen om prettiger te leven 
en deed dat toen voor niets. Inmiddels heb ik er ook mijn werk van ge
maakt. Nu leg ik gerichter contacten en maak mezelf bijvoorbeeld ken
baar door persberichten. Terug in Nederland heb ik contact gezocht met 
mensen die met haptonomie werken en met de Nederlandse Vereniging 
voor Haptonomie. Betrokkenheid en samenwerken zijn voor mij belang
rijk. Vanuit die betrokkenheid ben ik bij de Voorbereidingscommissie 
terecht gekomen. Vanaf het begin heb ik de uitnodigingen van een beeld 
voorzien. Dat heb ik vier jaar gedaan. 

Waar haal jij je inspiratie vandaan? 
Die haal ik uit heel alledaagse dingen, hoe gewoner hoe mooier vaak. Ei
genlijk dingen die niets om het lijf hebben. Ik wil de essentie pakken, bij
voorbeeld bij een portret tekenen wil ik de karaktertrekken neerzetten en 
de rest weglaten. Ik wil mensen proberen te laten waarnemen dat kunst
uitingen gewoon zijn en bij het leven horen. Voelen is de basis, dan ko
men voor mij pas de ratio, de keuzes, de consequenties. Belangrijk is om 
de dingen in de kern te raken. Dat doe ik met mijn lijf. Mezelf verbinden 
met de dingen die me in het nu raken en die verbeelden. Morgen kan het 
over zijn, geniet het nu! 
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In gesprek met Barry Ten Thy 

Ingrid Moonen 

Wat is kunst voor jou en wat is een kunstenaar? 
Kunst, daar word je mee geboren, dat leer je niet op de Academie. Kunste
naars komen meestal uit een creatief nest. Mijn vader had wel een baan 
om het gezin te onderhouden, maar schilderde en schreef. Mijn moeder 
danste en zong, maar mocht dat niet van haar ouders. 
De geaardheid van een kunstenaar is belangrijk: een drang naar vrijheid 
en openheid. Vrijheid heb je nodig om te kunnen werken, om jezelf uit te 
kunnen drukken. Openheid om waar te kunnen nemen, door te kunnen 
laten stromen . Je moet vrij in je lijf zijn: in contact met alles wat er in je 
lijf is. Door middel van gevoel vertaalt dat zich in bewegingen ,en ik werk 
naar een piekervaring die zijn vorm vindt in het materiaal. Om dat te 
kunnen moet je in je basis zitten. 

Hoe ben je gegroeid als kunstenaar? 
Na de Academie ben ik de wijde wereld ingetrokken. Mijn overgrootvader 
van moederskant heeft lang in Japan gewerkt en daardoor trok Japan me 
aan. Ik heb een jaar in Japan gewerkt: kleuretsen gemaakt en verkocht. 
Dat eerste jaar waren er heel veel indrukken, maar geen invloeden. De 
cultuur was zo anders, de taal verstond ik niet. Er was geen begrip, alleen 
beelden. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. Met tussenpozen ben ik re
gelmatig naar Japan teruggegaan. 

Vanuit de anatomie van de mens ben ik me gaan verdiepen in oosterse 
diagnostiek: acupunctuur en meditatieleer (chi kong). Ik heb er een half 
jaar in een klooster gewoond en gewerkt. Het was een Zen-gemeenschap. 
Door daar te leven heb ik veel geleerd over mezelf en over mensen. Ik heb 
er gekookt en in de tuin gewerkt: veel geharkt en eeuwenoud mos 
schoongemaakt met een kwastje en met veel geduld. 
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44 

(advertentie) ---------------------------1 
de Basisopleiding in de Haptonomie : 
afgerond en behoefte aan verdieping? 

De Academie heeft dan voor u een aanbod 
"Deskundigheidsbevordering 1997/1998" 

Dé mogelijkheid om uw inzichten on vaardigJtedcll verder 
te ontwikkelen en uit te diepen met betrekking tot de 

toepassing van haptonomie binnen de hulpverlening. 

Onderwerpen waarbij haptonomische ervaring vereist is: 
@ Haptonomie en Water (3, 10 en 17 december '97) 
@EersteentweededeeIDrieluik(2gen30 janu.ri '9~ 
@ Derde deel Drieluik (2 en 3 maart '98) 
@ Belasten, belasting en belastbaarheid (6 en 7 apr~ '96) 

Q. @ Seksualiteit in de hulpvetlening (16 en 23 mei '911) 
(\) @ Adem en beweging (25 en 26 lItei '98) 
~ @ Waarnellten (8 en 9 juni '98) 
Cl> @ Kijken naar kinderen door een haptonomische bril 
Q. (24 en 25 juni '98) 

'" 3 Geen ha tonomisGne ervarin is b,enodi cl Ilïl 
(\) 

@ Kunstzinnig Hulpverlenen (11 en 12 december '97) 
@ Stem (13 en 14 februari '98) 

~ @ Vervolg Stem (20 en 21 maart '98) 
o @ Speelse Dans: "Kontaktimprovisatie" (6 en 7 maart '98) 

lila ptonom i e 
&~ !kü 
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in je basis bent reageert je lichaam ondoordacht, on-opzettelijk maar ge
heel spontaan soepel en elegant om het evenwicht te bewaren. Je lichaam 
onderkent dan uit zichzelf de sterkte van de kracht die je evenwicht be
dreigt en reageert vanzelf adequaat. 
Vanuit je basis ben jeook psychisch in evenwicht. Wie goed in zijn basis 
is, is voor zijn zelfwaardering niet afhankelijk van het oordeel van ande
ren maar uitsluitend van eigen inzicht in de bedoeling en moraliteit van 
zijn daden. In dit opzicht is hij dus niet kwetsbaar. Hij valt psychisch niet 
om als men hem niet aardig vindt, als zi jn bedoeling niet over komt, als 
hij miskend wordt. 
Wie niet in zijn basis is reageert vaak verkrampt op het nare dat hem 
overkomt. Laten we als voorbeeld nemen dat iemand zich op zijn werk 
miskend voelt. Uit angst voor de pijn stopt hij dit leed weg, doet alsof het 
er niet is. Maar leed laat zich nooit wegstoppen. De tranen die niet zijn 
geschreid worden ergens in zijn wezen bewaard en het weggestopte leed 
gaat langs duistere wegen zijn bestaan beïnvloeden. Misschien wordt hij 
agressief tegen zijn collega's of huisgenoten, misschien wordt hij wat de
pressief, misschien verhardt hij en sluit hij zijn innerlijk af, misschien 
wordt hij achterdochtig, misschien verliest hij zijn zelfvertrouwen. Daar
mee treft het weggestopte leed een veel groter deel van zijn bestaan dan 
alleen maar de miskenning op zijn werk. Daarmee is hij goed uit zijn 
evenwicht en treden er allerhande versluieringen op in zijn gemoed, in 
zijn gedrag en in zijn verschijning. 

Wie goed in zijn basis is kent geen versluiering en verkramping. Hij er
vaart zijn leed als bedroevend leed, zijn vreugde als juichende vreugde, 
zijn verontwaardiging als ziedend. 

Dorus Gerritse 
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een groet. Er is er geen enge cirkel om hem heen waarbinnen hij zich te
rugtrekt, maar hij 'is' in de hele ruimte die hij overziet. De mensen die 
reeds in de wachtkamer zitten voelen dat aan zijn wijze van kijken, han
delen en ademen. Die mensen voelen zjch dan verkwikt door zijn ver
schijning. Hoe beter iemand in zijn basis is, hoe groter de ruimte is, waar
op hij innerlijk is betrokken . 

Adaptatie 
Wie present is en dus betrokken is op de ruimte, is ook geadapteerd, aan
gepast aan die ruimte en op alle dingen die zich daarin bevinden. Hij zal 
niet over zijn eigen benen vallen, niet struikelen over oneffenheden, niet 
verkeerd op zijn stoel gaan zitten. Hij zal het bord niet onhandig oppak
ken en het glas niet laten vallen. 
Hij is ook geadapteerd aan de mensen. Zijn lichaam 'weet' dan hoe hij 
met de mensen moet omgaanj 'weet' wie niet aangekeken wil worden, 
wie niet aangesproken wil worden. Hij 'weet' zelfs welke woorden door de 
gesprekspartner niet verstaan worden. Dat klinkt vreemd, maar let op: 
spreken we niet vanzelf een aangepaste taal tegenover een vierjarige en 
een veertigjarige? Heeft onze stem niet vaak vanzelf een andere toon, een 
andere melodie, naar-gelang we een man of een vrouw aanspreken? Hoe 
meer je op de ander be-trokken bent, hoe meer je taal vanzelf aan hem is 
aangepast. 
Op het voetbalveld gaat de speler vanzelf meer adequaat om met de bal 
naar-gelang hij zich op grotere ruimte betrokken voelt ..... naargelang hij 
ook meer betrokken is op alle mensen die op de tribune zitten . (Het tribu
ne-publiek laat met zijn gedrag ook weten dat zij dit weten!) De ruiter te 
paard gaat vanzelf beter met paard en al door het parcours naarmate hij 
meer betrokken is op zijn paard en op de hele ruimte, inclusief het pu
bliek op de tribune. 

Als hij je een hand geeft, is die hand perfect geadapteerd aan jouw hand. 
Die hand is nooit stuntelig, die pakt niet louter twee vingers, die is niet te 
slap en niet te stevig voor jou. Een tengere hand zal hij vanzelf voorzich
tig aanpakken . Die directheid en adaptatie is er ook in de arm die hij daar
bij naar jou uitsteekt. Zeker is die arm geen stram toegestoken paal die jou 
van hem wegdrukt en dus afstand accentueert. 

In balans zijn 
Ons lichaam is in balans wanneer we ons evenwicht behouden. Dat kan 
krampachtig gebeuren en derhalve weinig soepel en weinig elegant. Als je 
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spreken, aan zijn gebaren, aan zijn motoriek, aan zijn lichaamshouding 
en aan de hand die hij geeft. Zijn spreken heeft directheid. Je voelt de 
woorden ongehinderd voortkomen uit zijn binnenste. Dat verstaat je 
lichaam aan het topen' stemgeluid (er wordt niet gesproken met een ge· 
knepen keel), aan de melodie van spreken, aan de toonhoogte (hoe dieper 
iemand in zijn basis is, hoe lager zijn stemgeluid), aan het spreekritme, 
aan de wijze van ademhalen die dit spreken draagt. 
Directheid ervaart je lichaam ook aan zijn gebaren. Daarin is geen ge
kunsteldheid en geen pogen. Je ervaart dat ook aan zijn motoriek. Naar· 
mate iemand in zijn basis is, ervaar je zijn motoriek als rechtstreeks voort
komend uit zijn binnenste. Zeker is er geen gekunsteldheid of angst te 
ervaren in zijn motoriek: hij hipt niet, hij loopt niet parmantig met ach
terwaarts gedrukte knieën, hij dribbelt niet, hij loopt niet met slepende 
tred, niet met geknepen billen. Hij staat en loopt niet met aangetrokken 
knieschijf. In zijn gelaat zie je geen geklemde kaken en geen diepe vertica
le frons. Hij heeft geen opgetrokken schouders, geen ingetrokken buik
wand en geen lordose (afgezien van een anatomisch veroorzaakte lor
dose). 
Transparantie is er ook in de hand die hij geeft. Zijn binnenste wordt dan 
in zijn geboden hand ervaren door degene die deze hand krijgt. Zijn hand 
is niet 'leeg' maar in die hand is hij met zijn gemoed aanwezig. Hij heeft 
een 'doorlatende', transparante hand. 

Wie goed in zijn basis is ervaart au fond de wereld als weldaad. Maar even 
authentiek is zijn boosheid, zijn ergernis, zijn verontwaardiging, die hij 
niet verheimelijkt maar evenzeer vanzelf vanuit zijn binnenste onverslui
erd laat uitstralen. 

Presentie 
Wie in zijn basis is, is present, is volledig waar hij is, doordat hij vanuit 
zijn binnenste betrokken is op hetgeen hem omringt. Hoe dieper je in je 
basis bent, hoe groter de ruimte wordt waarop je je betrokken voelt. 
Met die betrokkenheid bedoelen we dat hij in tast en gemoed de mensen 
en dingen om hem heen ondergaat; dat hij in zijn gemoed wordt aange· 
sproken door hetgeen hem omringt. Er zijn geen barricades in hem die 
hem hiervoor sluiten. Hij is op deze wijze betrokken op de schemerlamp 
ginds en op de man die aan de overzijde van het lokaal in een stoel zit. 
Wanneer hij de wachtkamer van de dokter binnentreedt ontwijkt hij de 
blikken van de aanwezigen niet, zoekt niet tersluiks een lege stoel. Hij 
voelt het appèl van al die mensen en reageert met een glimlach of met 
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Haptonomisch woordenboek (18) 

De basis 3 
Er is in de twee laatste afleveringen van dit Haptonomisch Woordenboek 
al veel gezegd over de basis. In deze nieuwe aflevering za] het zijn-io-je
basis beschreven worden aan de hand van vier belangrijke begrippen van 
de haptonomie, namelijk transparantie, presentie, adaptatie en in-balans
zijn. 

Transparantie 
Wie in zijn basis is, is transparant. Volgens het woordenboek betekent 
transparant doorzichtig en slaat het dus op een hoedanigheid van het 
zien. Het begrip transparant in de haptonomie is ruimer en heeft een an
der accent. Deze transparantie voel je op de eerste plaats, maar is ook te 
zien. 
Wat de haptonomie onder transparantie verstaat zou het beste duidelijk 
gemaakt kunnen worden als ik hier twee mensen ten tonele kon voeren 
waarvan de één transparant is en de ander niet. Wat zouden we dan voe
len, zien en horen? 
Dan zouden we ervaren dat de één, de transparante, in zi jn blik volledig 
laat zien wie hij is vanuit zijn binnenste. Als je hem in de ogen kijkt, kijk 
je als het ware tot in het puntje van zijn binnenste. In de blik van de an
der voel je versluiering. Bijvoorbeeld iets van zijn poging om als aardig 
over te komen; iets van zijn angst of van zijn poging om zijn angst te ver
bergen, van zijn poging om te imponeren, van zi jn poging om te beant
woorden aan de normen van de groep waarin hij verkeert. 

Deze mededelingen verlangen een kort intermezzo. Het is in strijd met de 
haptonomie om tijdens het contact met de ander zijn blik te bestuderen. 
Alle lobserveren' van de ander tijdens het contact is on-haptonomisch en 
wie goed in zijn basis is doet dit vanzelf niet. Tijdens een goed (haptono
misch) contact is er helemaal geen objectiverende aandacht voor de ver
schijning van de ander, maar geef je je over aan hetgeen jouw levende 
lichaam verstaat van de ander. Pas achteraf, pas na de ontmoeting met de 
ander kan en 'mag' het tot je doordringen dat de blik van de ander niet 
transparant was. Observeren tijdens het concrete contact met de ander is 
schadeli jk voor die ander en voor jou. 

We gaan verder met de transparantie. Aan de transparante ervaren we 
niet alleen in zijn blik diens binnenste, maar dat ervaren we ook aan zijn 
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heidszorg naar haptotherapie, terwijl de hoger opgeleiden er meestal op 
eigen initiatief heen gaan. Vooral vrouwen maken gebruik van haptothera· 
pie. 
Uit het onderzoek blijkt verder dat de lichamelijke aanraking het belang
rijkste onderdeel is binnen de haptotherapie. De aanraking draagt er het 
meeste aan bij dat de mensen in contact komen met zichzelf, maar ge
sprekken met de therapeut zijn ook belangrijk. Hiermee geven de cliënten 
zelf aan dat er een nauwe relatie is tussen lichaam en geest, tussen denken 
en voelen. 
Door het meer in balans komen van deze relatie en door meer contact met 
het eigen gevoel verminderen veel klachten en neemt de kwaliteit van het 
hele leven toe. De therapie beantwoordt voor het overgrote deel van de 
cliënten dan ook aan hun verwachtingen. De meeste cliënten zijn erg posi
tief over de therapie; hun tevredenheid is niet slechts een vaag en alge
meen gevoel, maar stoelt mede op positieve veranderingen die ze in hun 
leven ervaren. 
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terde contact met zichzelf en naar verbeterde kwaliteit van leven een uit
splitsing en concretisering van de mate van tevredenheid over de therapie. 
Deze vragen hebben namelijk betrekking op deelaspecten van tevreden
heid. Wanneer er aan mensen naar tevredenheid gevraagd wordt, is de eer· 
ste reactie vaak positief. Wanneer men ernaar vraagt wat deze tevredenheid 
bepaalt, wordt er sneller gerelativeerd. In ons onderzoek blijkt echter dat 
een groot deel van dec1iënten ook daadwerkelijk tevreden is over een aan
tal concrete aspecten van de haptotherapie. De tevredenheid komt dus niet 
zomaar uit de lucht vallen, is niet een wat vaag gevoel, maar is gebaseerd 
op een positieve veranderingen die cliënten aangeven te ervaren na te zijn 
begonnen met haptotherapie. 

In de haptotherapie is aanraking een belangrijk therapeutisch middel. 
Daarnaast zijn de gesprekken met de therapeut heel belangrijk. Aan de clio 
enten is gevraagd of er een bepaald onderdeel van de therapie is dat hen 
vooral heeft geholpen. Voor de meeste mensen blijkt de lichamelijke aan· 
raking het belangrijkste aspect van de therapie te zijn, vooral als het er om 
gaat in contact te komen met zichzelf. Bij de vraag naar de kwaliteit van 
leven kwam de lichamelijke aanraking ook op een eerste plaats, maar met 
een veel lager percentage. De lichamelijke aanraking geeft volgens de res
pondenten dus wel, persoonlijke groei, maar aanraking alleen is niet ge
noeg om de kwaliteit van het hele leven te doen toenemen; hierbij spelen 
gesprekken ook een belangrijke rol. Wat opvalt is dat veel mensen een 
combinatie van de verschillende onderdelen in de therapie belangrijk vin
den, waarbij dan wel vrijwel altijd de lichamelijke aanraking wordt ge
noemd. Blijkbaar zijn verschillende onderdelen van de therapie voor de 
cliënten niet te scheiden, maar hangen ze nauw samen. 

Samenvatting 
Mensen komen met allerlei verschillende problemen naar een haptothera
peut. Vooral lichamelijke klachten, vragen of problemen rond gevoelens 
en spanningskiachten zijn vaak een reden om met haptotherapie te begin
nen. De meeste mensen hebben al eerder elders hulp gezocht voor dezelfde 
of voor andere problemen. 
Haptotherapiecliënten zi jn werkzaam in allerlei beroepsgroepen. De mees
ten zijn tussen de 30 en 50 jaar, hoewel mensen van allerlei leeftijden 
gebruik blijken te maken van haptotherapie. Qua opleiding is de ene helft 
van de cliënten lager en de andere helft hoger opgeleid. De lager opgelei
den komen meestal middels doorverwijzing door de (geestelijke) gezond-
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naast geeft de haptotherapie voor veel mensen ook vermindering of ver
dwijning van de klachten. Toen hier expliciet naar gevraagd werd, bleek 
dat bij 83% van de mensen de klachten (veel) minder waren geworden. Dit 
is een buitengewoon hoog percentage, wat vooral opvallend hoog is omdat 
het betrekking heeft op een breed scala aan klachten. Haptotherapie blijkt 
dus inderdaad mensen met allerlei verschillende problemen te helpen, en 
zelfs van de meeste van hun klachten af te helpen. 
Wellicht kan er een verband gelegd worden tussen het verdwijnen van de 
klachten en het verbeterde contact met zichzelf, wat een ondersteuning 
zou zijn voor de theorie van de haptotherapeuten. 

Therapiedoelen 
Het doel van een therapie verschilt per therapiesoort. Voor de haptothera
pie is het doel de cliënten in contact te brengen met zichzelf. Volgens de 
theorie zullen de klachten zich hierdoor oplossen. Dit laatste is echter niet 
het uiteindelijke doel van de haptotherapie, maar een mogelijke 'bijwer
king'. Het kan ook zijn dat klachten niet verdwijnen, maar dat ze een 
plaats krijgen in het leven en daardoor beter gehanteerd kunnen worden. 
Op deze manier zal de kwaliteit van het hele leven toch verbeteren, en dat 
is wat haptotherapie uiteindelijk beoogt. 
Aan de cliënten werd gevraagd of deze doelen van de haptotherapie voor 
hen ook werden gerealiseerd. Het eerst doel, het in contact brengen met 
zichzelf, wordt voor d.riekwart van de mensen vervuld. Wat dat betreft 
kunnen dus niet alleen de cliënten tevreden zijn, maar ook de haptothera
peuten. 
Als iemand meer in contact staat met zichzelf, hierdoor zijn klachten beter 
kan hanteren of zelfs van zijn klachten af raakt, is de kwaliteit van zijn hele 
leven verbeterd. 
30% van de mensen geeft aan dat de kwaliteit van het hele leven voor hen 
enigszins is toegenomen, terwijl 60% aangeeft dat dit voor hen helemaal 
het geval is. Deze 60% is een lager percentage dan het percentage mensen 
dat aangeeft (veel) meer contact te hebben gekregen met zichzelf, terwijl 
deze percentages eigenlijk min of meer gelijk zouden moeten zijn omdat, 
zoals hierboven is uitgelegd, de kwaliteit van het hele leven toeneemt 
wanneer men meer in contact staat met zichzelf. Misschien zijn de ant
woorden bij de verbeterde kwaliteit van het hele leven wat gematigder, 
omdat deze vraag verstrekkender lijkt te zijn. 
Bij de vraag of aan de verwachtingen wordt voldaan, blijkt 90% van de 
cliënten hierover tevreden te zijn. Eigenlijk zijn de vragen naar het verbe-
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nomie. Dit komt waarschijnlijk omdat ze al met haptotherapie bezig zijn 
en zich deze termen eigen hebben gemaakt. Dit blijkt uit het feit dat 
slechts de helft van de mensen verwacht dat hun klachten zullen vermin
deren of verdwijnen. In de gezondheidszorg is dat meestal de enige reden 
om hulp te zoeken. Wat verwachtingen betreft is de haptotherapie dus een 
bijzondere vorm van hulpverlening. Het is evenwel mogelijk dat een deel 
van de cliënten, vooral de cliënten die doorverwezen zi jn naar een hapto
therapeut, deze verwachtingen geleidelijk in de loop van de therapie zijn 
gaan ontwikkelen. Misschien gingen ze erheen met het idee van hun 
klachten af te komen, en ontdekten ze in de therapie dat ze eigenli jk last 
hadden van gevoelsblokkades. Hun doel wordt dan verschoven in de rich
ting van de oorzaak van hun klachten, en de klachten die ze hebben blij
ken daar symptomen van te zijn. Veel mensen geven ook aan dat hapto
therapie de kern van hun klachten aanpakt, en dat ze niet kunnen 'faken' 
of zich verstoppen, waarvan ze regelmatig aangeven dit in gesprekscontac
ten met bijvoorbeeld een psycholoog of psychiater wel te kunnen. Dit 
wordt door hen vaak ook als reden genoemd waarom haptotherapie voor 
hen beter is dan andere vormen van hulpverlening. 

Zoals we al eerder aangaven, blijkt bij onderzoek naar tevredenheid door
gaans driekwart van de mensen tevreden te zijn. Een dergelijk percentage 
was dus ook voor de haptotherapiecliënten te verwachten. Deze cliënten 
geven echter bijna allemaal aan tevreden te zijn over de therapie, wat bui
tengewoon veel is. 
Tevredenheid ontstaat over het algemeen als er aan de verwachtingen vol
daan wordt. Een overweldigende meerderheid van de haptotherapiecli
enten, namelijk 90%, zegt dat aan hun verwachtingen is voldaan. Zoals we 
hiervoor al zeiden, betekent dit dat veel mensen aangeven dat ze inzicht in 
zichzelf hebben gekregen of dat hun klachten zijn verminderd. Op de 
vraag naar waarom aan de verwachtingen is voldaan, worden veel ant
woorden gegeven die aansluiten bij de haptonomische kernbegrippen, 
zoals 'contact gekregen met het zelf', (contact met het lichaam' en '(weer) 
kunnen voelen'. Hieruit blijkt dat de theorie waar de haptotherapie op ge
baseerd is, goed aansluit bij de ervaringen van de cliënten. In deze theorie 
is het belangrijk dat mensen niet alleen een lichaam hebben, maar ook een 
lichaam zijn. De nauwe relatie die bestaat tussen lichaam en geest wordt 
door weinig mensen met zoveel woorden genoemd, maar komt impliciet 
vaak terug als in de antwoorden het contact met en het luisteren naar het 
lichaam wordt aangegeven. Haptotherapie voldoet voor veel mensen dus 
aan de verwachting, doordat ze hen in contact brengt met zichzelf. Daar-
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enten dit overnemen, is het logisch dat ze vaak zeggen dat haptotherapie 
voor hen wel de beste vorm van hulpverlening is, maar dat dit niet voor 
andere mensen hoeft te gelden. 
Ongeveer 10 procent van de mensen zegt dat haptotherapie een goede aan
vulling is op andere vormen van hulpverlening. Hierbij worden als voor
beeld medisch-specialistische of psychiatrische hulpverlening genoemd. 
Concluderend kan gezegd worden dat haptotherapie voor veel mensen een 
goede vorm van hulpverlening is, in sommige gevallen als aanvulling op 
andere hulpverleningsvormen. 

Verwachtingen 
Als gekeken wordt naar wat de eigen mening van de cliënten over hapto
therapie is, is het belangrijk te weten waarom er überhaupt voor haptothe
rapie is gekozen. Hoe bewuster er nameJijk wordt gekozen, hoe beter er kan 
worden aangegeven wat men van de therapie vindt, en in hoeverre de 
therapie aan de verwachtingen voldoet. 
Uit de gegevens komt naar voren dat ongeveer 30% van de cliënten voor 
haptotherapie kiest omdat er veel aandacht is voor het gevoel. Ruim 10% 
voelt zich aangesproken door de lichamelijke aanraking. De overigen zijn 
doorverwezen, vinden de therapie een goede aanvulling op een andere 
behandeling, of verwachten van de haptotherapie gewoon meer resultaat 
dan van een andere behandeling. Van weloverwogen kiezen lijkt dus niet 
altijd sprake: wat haptotherapie inhoudt is kennelijk van tevoren niet bij 
iedereen bekend, en waarschijnlijk gaan veel mensen het gewoon eens 
Iproberen'. 
Dit wil niet zeggen dat de verwachtingen laag gespannen zijn. Integendeel, 
de mensen geven duidelijk aan wat ze door middel van haptotherapie 
willen bereiken. Ongeveer driekwart zegt te komen om meer inzicht in 
zichzelf te krijgen . Dit kan betekenen dat deze mensen de oorzaak van de 
klacht zoeken in het onvoldoende in contact staan met zichzelf: een visie 
op klachten die afkomstig is uit de haptonomie, waar er vanuit wordt 
gegaan dat klachten ontstaan als iemand zichzelf niet is, niet voelt wat 
hem bezighoudt of daar te weinig vertrouwen in heeft om ernaar te durven 
leven. Het gaat erom te ontdekken wie je ten diepste bent en wat er in je 
leeft, om vervolgens te leren daar vertrouwen in te krijgen en ernaar te 
gaan leven. 

Uit de manier waarop de cliënten hun verwachtingen over haptotherapie 
beschrijven, blijkt dat ze zeer bekend zijn met de begrippen uit de hapto-
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verband gelegd tussen lichaam en gevoel door te zeggen dat de gevoelens, 
en vooral die uit de kindertijd, opgeslagen zijn in het lichaam. Het zou 
kunnen dat veel mensen daarom intuïtief beseffen dat lichamelijke klach
ten een meer gevoelsmatige oorzaak kunnen hebben. 
Veel mensen komen met spanningskIachten bij de haptotherapeut. Dit 
kunnen klachten zijn in de vorm van lichamelijke (spier)spanning, span
ningshoofdpijn, hyperventilatie, burnout, stress, overspannenheid en der
gelijke. SpanningskIachten worden in de haptotherapie gezien als teken 
van een verstoord evenwicht tussen bijvoorbeeld gevoel en verstand, of 
tussen wat men wil en (denkt te) moet(en). Door haptotherapie kan men 
zich weer bewust worden van dit verstoorde evenwicht, en leren er keuzen 
in te maken. Het evenwicht kan dan weer hersteld worden en hierdoor kan 
men ook als persoon groeien. 

Onderzoeksvraag Z: Wat is de meerwaarde van haptotherapie? 
Als haptotherapie vergeleken wordt met andere vormen van hulpverle
ning, biedt zij dan iets extra's? Met een bepaalde klacht kan men immers 
naar verschillende hulpverleners gaan, en veel cliënten hebben dit ook al 
gedaan. In de vragenlijst werd daarom gevraagd een expliciete vergelijking 
te maken tussen haptotherapie en andere vormen van hulpverlening. Deze 
vergelijking pakte bijzonder positief uitvaar de haptotherapie. Terwijl vrij
wel niemand andere vormen van hulp beter vindt, zegt ruim de helft hap
totherapie (veel) beter te vinden. Daarnaast vindt 30% haptotherapie even 
goed als andere soorten hulpverlening. Dit zijn mooie getallen, die aange
ven dat de nieuwe aanpak (dus die van de haptotherapie) erg positief ge
waardeerd wordt door de mensen die er gebruik van maken. Haptotherapie 
lijkt de cliënten dus veel te bieden te hebben. 
In een vraag om toelichting werd een aantal antwoorden wat gerelativeerd. 
Sommige mensen zeggen geen vergelijking te kunnen maken, omdat ze 
nog nooit van andere vormen van hulpverlening gebruik hebben gemaakt. 
Ongeveer een vijfde van alle mensen denkt dat een vergelijking maken niet 
zinvol is, omdat het van de persoon en de klach t afhangt welke vorm van 
hulpverlening het beste is. Voor bepaalde klachten kan men dus beter naar 
een andere hulpverlener dan naar een haptotherapeut. Dit is opvallend, 
want haptotherapie geeft zelf aan voor alle mensen en alle soorten klach
ten geschikt te zijn. Bovendien blijkt dat de hulpvragen waar mensen mee 
komen inderdaad erg divers zijn. Waarom mensen dan ook zo relativeren 
blijft een vraag, het zou misschien een gewone Nederlandse eigenaardig
heid kunnen zijn. Een meer voor de hand liggende verklaring is echter dat 
de haptotherapie het unieke van ieder mens benadrukt. Wanneer de cli-
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De leeftijden lopen uiteen van 17 tot 7S jaar, maar de meeste cliënten zijn 
tussen de 30 en de 50 jaar. Uit gegevens van de therapeutenvragenlijsten 
blijkt dat er ook kinderen zijn die gebruik maken van de therapie. De thera
pie is dus toegankelijk voor mensen van aUe leeftijden. 

De beroepen die de cliënten uitoefenen zijn erg divers. Beroepsgroepen die 
erg veel genoemd worden, zijn: 'administratie en financiën', 'onderwijs', 
'verzorging' en 'huisvrouw/huisman'. Gezien het grote percentage vrouwe
lijke cliënten en de gemiddelde leeftijd van ongeveer 40 jaar, is het niet 
verwonderlijk dat deze beroepen veel genoemd worden, omdat dit van 
oudsher vrouwenberoepen zijn. 
Als alle beroepen die tot de zorgsector behoren (zoals 'arts', 'verpleegkundi
ge', 'maatschappelijk werker' en dergelijke) bij elkaar worden genomen, 
dan blijkt dat 25% van de cliënten in deze sector werkt. Dit is een vrij hoog 
percentage, vooral als in ogenschouw wordt genomen dat deze mensen zelf 
andere uitgangspunten hanteren in hun wijze van behandelen. Voor hen 
heeft haptotherapie kennelijk een geheel nieuwe inbreng, die hen vooral 
voor hun eigen problemen of vragen erg aanspreekt. 

Cliënten blijken zich met allerlei uiteenlopende vragen bij de haptothera
peut aan te melden. 
Enkele antwoorden die gegeven werden zijn: 'ik wil weer bij mijn gevoel 
komen', 'revalidatie', 'echtscheiding', 'depressief'. 
Drie hulpvragen die erg veel genoemd werden, kunnen ingedeeld worden 
in de categorieën 'gevoelens', 'lichamelijke problemen' en 'spanning'. We 
focussen even op deze drie categorieën. 
Ongeveer een kwart van de mensen kwam met vragen of klachten over 
hun gevoel bij de haptotherapeut. De haptotherapie richt zich speciaal op 
het gevoelsleven. Veel mensen weten kennelijk dat ze met gevoelsvragen 
bij een haptotherapeut terecht kunnen. Een voorbeeld van een hulpvraag 
kan zijn: 'ik voel bijna niets en beslis vooral vanuit mijn verstandj ik wil 
weer leren voelen'. 
Ook een groot percentage mensen komt met allerlei uiteenlopende licha
melijke kiachten bij de haptotherapeut. Veel mensen komen bij de hapto
therapeut in het kader van revalidatie of het omgaan met chronische c.q. 
maligneaandoeningen. Door haptotherapie worden mensen uiteraard niet 
van deze aandoeningen genezen, maar ze kunnen er wel door leren beter 
met hun lichaam om te gaan en de ziekte een plaats te geven in het leven. 
Ook rug- en nekklachten werden erg veel genoemd. De haptotherapie be
oogt eenheid van lichaam en gevoel te bevorderen. Er wordt een duidelijk 
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door iemand anders uit de (geesteli jke) gezondheidszorg. Als we deze ver
deling nader bekijken, komt naar voren dat mensen die een hogere oplei
ding hebben meestal op eigen initiatief naar de haptotherapeut gaan, ter
wijl de mensen met een lagere of middelbare opleiding meestal worden 
doorverwezen. Het lilkt ons interessant om te bekijken hoe dit komt. Is de 
informatie over haptotherapie misschien vooral gericht op mensen met 
een hogere opleiding? En hoe komt het dat verwijzers voornamelijk lager 
opgeleide mensen doorsturen? Dit zijn belangrijke vragen voor een ver
volgonderzoek, met als doel de haptotherapie voor meer mensen bereik
baar te maken. 
Uit het feit dat de helft van de mensen door de reguliere gezondheidszorg 
is doorverwezen bli jkt dat de haptotherapie een eigen plaats heeft gekregen 
binnen de gezondheidszorg. 

De meeste haptotherapiecliënten hebben voor hun klacht eerder gebruik 
gemaakt van een andere vorm van hulpverlening. Deze groep heeft vooral 
gebruik gemaakt van de geestelijke gezondheidszorg, zoals de RIAGG, het 
algemeen maatschappelijk werk en de vrijgevestigde psycholoog/psychi
ater. Deze laatste werd het meest genoemd, wat erop wijst dat veel mensen 
eerder zelfstandig hulp hebben gezocht. Voor deze vorm van hulpverle
ning worden mensennamelijk niet doorverwezen, terwijl cliënten van het 
maatschappelijk werk of de RIAGG meestal wel doorverwezen zi jn . 
Heel veel haptotherapiecliënten zijn ook bij de fysiotherapeut geweest. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is dat door middel van lichamelijke aanra
king tijdens de fysiotherapie bepaalde gevoelens zi jn losgemaakt, zodat 
naar de haptotherapeut gaan een logisch gevolg is. Hier kunnen deze ge
voelens worden verwerkt en geïntegreerd door middel van aanraking. De 
haptotherapie is tenslotte ook op vergelijkbare wijze uit de fysiotherapie 
ontstaan. 
Veel mensen stappen van een medische behandeling over naar haptothera
pie. Dit is opvallend, omdat de eerste vooral curatief en klachtgericht is, 
terwijl de tweede meer het gevoel en het hele leven als focus heeft. 

Verder blijkt dat ruim driekwart van de cliënten van het vrouwelijk ge
slacht is. (Ter vergelijking: in 1994 was het percentage vrouwelijke cliënten 
bij de RIAGG 56% en bij vrijgevestigde psychologen 61 %.) Het percentage 
vrouwen bij de haptotherapeut is dus erg groot, ook in vergelijking met 
andere vormen van hulpverlening. Het is mogelijk dat de gevoelsmatige 
aanpak vrouwen meer aanspreekt dan mannen, of dat in onze cultuur aan
raking bij vrouwen minder taboe is dan aanraking bij mannen. 
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aanmelding, de begin- en einddatum van de therapie en het aantal sessies 
dat de cliënt bij de haptotherapeut is geweest. Op basis van de via de hap
totherapeuten verkregen gegevens bleek dat de groep cliënten te groot was 
om in zijn geheel te benaderen. Daarom hebben we een aselecte steekproef 
getrokken, waarbij cliënten via hun haptotherapeuteen vragenlijst kregen. 
Op de uitkomsten van de vragenlijsten voor cliënten zullen we verder in
gaan. 

De cliëntenvragenlijsten 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden, ontwikkelden we een vragen
lijst. In deze vragenlijst werd als eerste gevraagd naar biografische gegevens 
en de aanmeldingsklacht(en). Vervolgens werden er vragen geformuleerd 
om de eventuele hulpverleningsgeschiedenis in kaart te brengen. Daar
naast stelden we vragen die betrekking hadden op de mate van tevreden
heid van de cliënten. Omdat uit wetenschappelijk onderzoek naar tevre
denheid doorgaans naar voren komt dat er zo'n 75% van de respondenten 
tevreden is, was dit voor ons onderzoek ook te verwachten. Een verklaring 
voor het hoge percentage tevreden mensen is dat ontevreden mensen vaak 
al uit de behandeling weggegaan zi jn. Daarbij komt dat mensen die blijven 
al veel geïnvesteerd hebben in de behandeling, waardoor ze sneller zullen 
zeggen dat ze tevreden zijn. Omdat een dergelijke uitkomst dus niet zoveel 
zegt, hebben we geprobeerd objectievere maatstaven aan te leggen, name
lijk of de klachten waarmee men kwam verminderd waren, of mensen door 
de haptotherapie meer in contact zi jn gekomen met zichzelf en of de kwa
liteit van hun leven door de therapie is toegenomen. 

Resultaten 
De resultaten van het onderzoek zullen nu besproken worden, aan de hand 
van de eerder genoemde vraagstellingen. Van de 886 door ons verstuurde 
vragenli jsten kwamen er 549 terug (62, 1%). Voor wetenschappelijk onder
zoek is dit een relatief hoog percentage, wat de betrouwbaarheid van het 
onderzoek ten goede komt. De hieronder besproken resultaten hebben 
betrekking op de gegevens uit deze 549 vragenlijsten. 

Onderzoeksvraag 1: Welke mensen komen bij een 
haptotherapeut? 
Sommige mensen gaan op eigen initiatief naar een haptotherapeut. In ons 
onderzoek blijkt dit voor ongeveer de helft van de mensen het geval te 
zi jn. De andere helft is voornamelijk doorverwezen door een huisarts of 
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b. Met welke problemen komen de cliënten bij de haptotherapeut? 
c. Via welke kanalen komen cliënten bij de haptotherapeut? 

ad. a. De informatie die we hier willen verkrijgen betreft de sekse, het 
beroep en de opleiding van de cliënten uit de te onderzoeken 
populatie. 

ad. b. Het gaat hier om de hulpvraagvan de cliënten. Deze kan bestaan 
uit vragen, klachten of problemen. 

ad. c. Deze deelvraag beoogt het in kaart brengen van de hulpverle
ningsgeschiectenis van de cliënten. Doel is te onderzoeken welke 
plaats de haptotherapie heeft in de hulpverleningsgeschiedenis: 
is de haptotherapie de laatste strohalm of een eerste, bewuste 
keuze? 

2. Wat is voor de cliënten de meerwaarde van de haptotherapie? 
a. Wat is in de haptotherapie belangrijk in vergelijking met andere 

vormen van hulpverlening? 
b. Heeft de haptotherapie meer toegevoegd dan alleen vermindering 

van klachten? 

Het gaat bij deze vragen vooral om een onderzoek naar de meerwaarde van 
haptotherapie. 

ad. 3. Haptotherapie wiJ een eenheid van lichaam en geest bevorderen. 
Dit doel is veelal niet terug te vinden in andere vormen van 
hulpverlening. Wij vragen ons af of de cliënten deze totale 
mensvisie opmerken en ervaren en, als dat het geval is, hoe zij 
dat waarderen. 

ad. b. De haptotherapie beoogt een verbetering van het hele leven. 
Vanuit de cliënten kan onderzocht worden of dat daadwerkelijk 
zo is en hoe zij dat beleven. 

Verder hebben we onderzoek gedaan naar het vóórkomen van depressivi
teit onder haptotherapiecliënten, en naar hun lichaamsbeeld. De resulta
ten hiervan zullen we in dit artikel verder buiten beschouwing laten. 

Om een beeld te krijgen van de grootte en samenstelling van het cliënten
bestand van bij de VVH aangesloten haptotherapeuten, hebben we eerst 
alle haptotherapeuten een vragenlijst gestuurd. [n deze vragenlijst konden 
de haptotherapeuten over hun cliënten geanonimiseerde gegevens invul
len met betrekking tot sekse, leeftijd, burgerlijke staat, klachten, wijze van 
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