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In memoriam

Frans Veldman
6 september 1921 – 25 januari 2010

“  Ver voorbij de ideeën 
Over goed en fout 
Is een plek. 
Ik ontmoet jou daar. ”

 
Rumi (Perzisch dichter en mysticus, 1207-1273)

In augustus 2009 nam Frans Veldman sr. afscheid 
van het tijdschrift Haptonomisch Contact. Op ons 
Lustrumcongres ‘Haptonomie, heel je leven’  wegens 
20 jaar HC op 20-11-2009 in de Jaarbeurs te Utrecht 
was Frans niet meer aanwezig. Op 25 januari 2010 
overleed hij, 88 jaar oud. De grondlegger van de 
haptonomie en onderzoeker in de levenswetenschappen 
is niet langer in het land der levenden.

Frans Veldman heeft ons een indrukwekkende erfenis 
nagelaten in ontelbare publicaties en in talloze 
herinneringen van al die mensen die hem, al of niet 
‘aan den lijve’ gekend hebben: leerlingen, (para)
medische specialisten en psychotherapeutische 
professionals, wetenschappers en filosofen, 
medewerkers, patiënten en cliënten, familie en 
vrienden, in Nederland en Frankrijk. Tot op het laatst 
heeft Frans, samen met zijn naaste AnneMarie van 
Polen hard gewerkt. Zijn haptonomische levenswerk 
‘Levenslust en Levenskunst’ werd op de valreep nog 
gevolgd door de publicatie in kleine kring van het boek 
‘Adesse animo’.

Met het overlijden van Frans komt er een einde aan 
de eerste fase van het opbouwen van de  nieuwe 
wetenschap haptonomie, de wetenschap van de 
affectiviteit, de fenomenologie van het voelen, het 
gevoel en het leven in verbondenheid. 
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Het is aan ons om deze wetenschap met haar nieuwe toepassingsvormen verder uit 
te bouwen, als wetenschappelijke theorie, als ambachtelijke praktijk en als sociale 
filosofie.

Het is het lot van grondleggers dat de samenwerking met hun omgeving niet altijd 
even soepel verloopt en dat het niet altijd eenvoudig is om met hen van mening te 
verschillen en toch een vruchtbaar contact te handhaven. Kostbare relaties gaan soms 
verloren. Ook in de haptonomiewereld. Ook met dit tijdschrift dat soms moet knokken 
om de persvrijheid van een onafhankelijk tijdschrift te handhaven. Wij kunnen daaruit 
leren dat de wetenschap van de haptonomie nog pas in de kinderschoenen staat, dat wij 
mededogen en vergevingsgezindheid nodig hebben om zuiver bij het voelen te kunnen 
blijven, dat wij dienen te leren dat wij elkaar kunnen ontmoeten ‘voorbij de ideeën 
over goed en fout’, zoals de dichter Rumi dat zo mooi verwoordt. En dat wij daarin 
nooit uitgeleerd zullen zijn, zoals ook het leven en werken van Frans Veldman ons 
heeft laten zien. Moge Frans rusten in vrede, in onze harten, in onze handen en in onze 
herinneringen.

Namens het bestuur en de redactie van Haptonomisch Contact,
Mia van Luttervelt

Ter nagedachtenis

Op 25 januari was het de dag van het verscheiden van mijn vriend en 
leermeester Frans Veldman. Nog op oudejaarsavond toen wij elkaar 
traditiegetrouw per telefoon het beste toewensten voor het komende jaar zeiden 
wij enigszins gekscherend “op naar de negentig!”. Hij in Oms, ik in Berlijn, als 
twee levenslustige mensen die nog zin hebben. 

Wie kon vermoeden dat zo spoedig een einde zou komen aan zijn aardse 
bestaan. ‘Goede wijn behoeft geen krans’ en dat geldt zeker voor zijn oeuvre. 
Wetenschappelijk is zijn werk meer dan opmerkelijk en bevestigd in het begrip 
‘haptonomie’. Ruim zestig jaar ben ik getuige geweest in - en van zijn leefwereld, 
in wel en wee. Nooit heb ik iemand ontmoet die zo trouw bleef aan woord en 
daad, trouw aan zichzelf en in liefde toegewijd aan het leven, rechtdoorzee, niet 
altijd even makkelijk, maar een man uit een stuk. Velen met mij kennen hem als 
joviaal, goedlachs en meelevend, liefhebbend en erudiet. 
Zo is zijn verscheiden geen heengaan, maar een voortleven bij allen die hem 
kennen. Je kunt Frans niet vergeten! 

Kiek Zeydner
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Arja Heilema

Fibromyalgie: een hardnekkig probleem

Als fysiotherapeut, acupuncturist en haptotherapeut behandel ik sinds een aantal 
jaren mensen die door de reumatoloog zijn doorverwezen met de diagnose 
fibromyalgie. Meestal hebben ze dan al een lange weg afgelegd langs allerhande 
hulpverleners. Mijn ervaring is dat deze mensen veel baat kunnen hebben bij 
haptotherapie omdat de insteek een andere is dan de meer op pijnreductie gerichte 
therapieën. 

Fibromyalgie, wat is het?

Uit de Wikipedia:
Fibromyalgie is een relatief veel voorkomend niet-gewrichtsgebonden syndroom, 
dat wordt gekarakteriseerd door spierpijn en drukpijnlijke punten verspreid over 
het lichaam. De spierpijn wordt doorgaans heviger na inactiviteit of blootstelling 
aan kou. Het syndroom gaat vaak gepaard met verschillende algemene klachten 
zoals slaapstoornissen, moeheid, spierstijfheid en hoofdpijn. De naam fibromyalgie 
komt van ‘fibro’ (bindweefsel), ‘myo’ (spier) en ‘algie’ (pijn) en betekent dus 
bindweefselspierpijn. 
Fibromyalgie komt voor bij 1 tot 2% van de bevolking, waarbij 90% van de patiënten 
vrouw is. 

Er wordt soms betwist of fibromyalgie wel een op zichzelf staande, apart te 
classificeren ziekte is en consensus over het bestaan van objectiveerbare fysieke 
afwijkingen die gepaard gaan met fibromyalgie is er (nog) niet. 
Doorgaans ontstaan de klachten spontaan en verergeren ze geleidelijk. Bij onderzoek 
is er niets dat wijst op een slijtageproces, ontstekingen of andere beschadigingen in 
het lichaam. 

Mensen met fibromyalgie zijn vaak ten einde raad en worden geobsedeerd door de 
pijn en de beperkingen die zij van hun lichaam ervaren. Uiteindelijk komen mensen 
met deze vage en niet te diagnosticeren klachten meestal terecht bij een reumatoloog 
die hen de diagnose fibromyalgie kan bieden. Ook dan is er nog geen behandeling 
in zicht met het gewenste resultaat. De hulpvraag van een patiënt is namelijk vrijwel 
altijd: “Help mij van de pijn af ”.   
Fibromyalgiepatiënten zoeken meestal eerst verlichting bij de fysiotherapeut, gaan 

Uit de praktijk
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daarna naar een volgende fysiotherapeut en als de grenzen van deze therapeut ook 
zijn bereikt, gaan ze shoppen in het alternatieve circuit. De zoektocht naar een 
oplossing voor hun problemen eindigt vaak in de pijnpolikliniek van een ziekenhuis. 
Helaas brengen de huidige therapievormen maar minimaal en tijdelijk soelaas. 

In de fysiotherapiepraktijk is de patiënt met fibromyalgie niet gemakkelijk te 
behandelen. De patiënt is er namelijk veelal van overtuigd dat hijzelf geen aandeel 
heeft in zijn probleem, en zoekt naar oplossingen buiten zichzelf. Meestal weet de 
fibromyalgiepatiënt al op voorhand hoe hij of zij het beste geholpen kan worden. 
Bijvoorbeeld “Wilt u alstublieft mijn nek masseren, want dan voelt het toch een paar 
dagen wat beter aan”. 

Voor mij is de patiënt met fibromyalgie inmiddels een uitdaging. Als fysiotherapeut 
op haptonomische basis  en als haptotherapeut/ acupuncturist merk ik dat er 
mogelijkheden zijn om patiënten met fibromyalgie werkelijk verbetering van de 
kwaliteit van hun leven te laten ervaren.

Ervaringen van een patiënt met de diagnose fibromyalgie  
“ Mijn naam is Femmie en ik ben een vrouw van 65 jaar. Mijn lichamelijke klachten 

begonnen op achtjarige leeftijd. Mijn moeder constateerde kromme vingers die pijn 
deden en soms opgezet waren, en was bang voor reuma. Na consultatie van diverse 
specialisten, bleek dat niet aangetoond te kunnen worden. In de puberteit begon 
ik last te krijgen van hoofdpijn en migraineaanvallen. Rond mijn 30ste werden de 
spierpijnklachten uitgebreider en heviger. De pijnen fietsten letterlijk mijn lichaam 
door. De ene dag kon ik, door hevige spierpijnen in mijn nek en schedel mijn hoofd 
bijna niet omhoog houden, terwijl ik de andere dag bijna niet kon bewegen van de 
spierpijn in mijn rug, mijn handen bijna niet kon gebruiken door de pijn in mijn 
vingers, polsen en armen, bijna niet kon lopen van de pijn in mijn benen, enkels, 
etc. Ook voelde ik me doodmoe. De pijnen gingen gepaard met misselijkheid en ziek 
voelen. De migraineaanvallen kondigden zich aan met een gezichtsstoornis. Dit 
resulteerde weer in een fobische angst om auto te rijden of van huis te gaan”. 

“ De fysiotherapeut behandelde mij tevergeefs voor de klachten en verwees mij 
uiteindelijk naar een reumatoloog. Daar kreeg ik de diagnose fibromyalgie. Omdat 
de klachten bleven verergeren, maakte ik gebruik van acupunctuur, homeopathie en 
natuurgeneeskunde. Niets hielp en dat vond ik heel frustrerend. Sinds 15 jaar doe ik 
aan yoga, ik doe elke dag mijn ontspanningsoefeningen, ik lees alles wat ik tegenkom 
over fibromyalgie in de hoop een oplossing voor mijn pijnklachten te vinden.”. 

“ Vanwege toch weer toenemende nek- en schouderpijnen werd ik door de huisarts 
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naar Arja verwezen vanwege haar specialisatie in de haptonomie. Mijn hulpvraag 
is om in ieder geval los gemasseerd te worden zodat de pijn weer op een draaglijk 
niveau komt.” 

Beschrijving vanuit het perspectief van haptonomisch werkend 
fysiotherapeut:  een fragment uit de behandeling

Femmie ziet er goed verzorgd uit en is een leuke vrouw om te zien. Ze komt 
tijdens het eerste gesprek op mij over als een ontwikkelde vrouw met de wens tot 
zelfreflectie. Zij lost graag haar eigen problemen op en valt daar liever niemand mee 
lastig. Het heeft volgens haar geen zin om het met naasten (kinderen, man, vrienden) 
over haar pijnklachten te hebben, dat is voor iedereen vervelend en het lost niets op. 
Ze is zich bewust van de last die zij van haar lijf heeft en weet dat dat waarschijnlijk 
niet meer te veranderen is. Zij vraagt mijn hulp om de pijn zo snel mogelijk 
hanteerbaar te maken.

Dialoog tussen Femmie en Arja, beiden zitten op een stoel
A: Kan jij jezelf bieden wat je van mij verlangt? 
F: Geen idee. 
A:  Kan je iets bedenken om je spieren te ontspannen en zo losser in je vel te komen?                                                                                                   
F:  Nee.
A: Ik doe nu een spiertoets in je nek. A. knijpt in monnikskapspier. Hoe voelt dat?                                                                                              
F: Au! Dat is pijnlijk!                                                                                            
A:  Zou het helpen om je broek los te doen?                                                
F:  Nee, want die zit niet strak.                                                                    
A: Wil je het proberen?                                                                                
F: Natuurlijk wel.                                                                                        
A: Probeer nu je hele lichaam in je billen te laten zakken. Voel je verschil?  
F: Nee.                                                   
A: Nu doe ik weer de nektoets. Voel je verschil?                                        
F: Ja! Het is minder pijnlijk! Femmie klinkt blij en heel verbaasd.           
A:  Kan je op een actieve (vitale) manier gaan zitten; met een holle rug, een voorover 

gekanteld bekken, benen los, de voeten plat op de vloer en je billen los. Hoe voelt 
dat?                                                                              

F: Geen verschil.
A: Span je billen maar flink aan en laat dan weer los. Hoe voelt dat?         
F: Ja! Nu voel ik alles ontspannen.                                                             
A: Nu doe ik weer de nektoets. Voel je verschil?                                                   
F: Ja.... nu doet het helemaal geen pijn meer.
A: Kan je er nu aan gaan denken dat de pijnen nooit minder zullen worden?                                                                                     
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F: Oké.                                                                                                    
A: Ik doe weer de nektoets, ....hoe voelt dat.                                              
F:  Alles is weer strak en doet weer pijn. Maar als ik het aanspannen van mijn spieren 

niet voel, hoe moet ik het dan afleren?                                                                                             
A: Je klinkt gefrustreerd en je toon is licht boos. Wat voel je zelf?                 
F: Ik voel geen emotie, ik benoem alleen het feit.                                        
A: De vraag “hoe moet ik het dan afleren”, is denken en niet voelen.  
 Probeer alleen te voelen en niet te denken.                                               
F:  Ik heb het ontspannen (loslaten) van mijn nek wel ervaren, en niet alleen nu, 

maar ook tijdens mijn oefeningen. Alleen kan ik die ervaring van loslaten niet 
vasthouden

A:  En dat zou een deel van je probleem kunnen zijn. Kan je proberen om de ervaring 
niet vast te houden, maar het loslaten te ervaren en het daar (voor nu) bij te laten

De aandoening fibromyalgie
Het woord aandoening geeft weer hoe ik me verhoud tot fibromyalgische klachten; 
een mens doet zichzelf iets aan, uiteraard onbewust. In mijn beleving is fibromyalgie 
net zo min een ziekte als RSI,  tenniselleboog, angststoornis, hyperventilatie of hernia 
(HNP). Dit zijn naar mijn mening allemaal fysieke problemen die kunnen ontstaan als 
de belasting en de belastbaarheid van een mens voor langere tijd uit balans zijn. Het 
gaat dan om belasting en belastbaarheid op zowel lichamelijk als emotioneel gebied. 
Een dergelijke situatie kan ontstaan doordat de belasting toegenomen is of door 
afname van de belastbaarheid, of door een combinatie van beiden. 

Als acupuncturist ga ik ervan uit dat een mens een bepaalde hoeveelheid energie 
tot zijn beschikking heeft. Die is deels aangeboren en deels verworven. Als de 
hoeveelheid energie onder het minimum daalt, kunnen klachten ontstaan in de 
zwakste schakel van het systeem. Zo kunnen klachten ontstaan in de ademhaling 
(astma, bronchitis, allergieën) of de spijsvertering (prikkelbare darmen, maagzuur), 
op urogenitaal (blaasontsteking, menstruatieproblemen) of hormonaal gebied 
(overgang, stemmingsklachten). 

Vervolgens ontstaat er een vicieuze cirkel, waarin de toch al in zijn energie beperkte 
persoon nog meer energie verliest als gevolg van zijn lichamelijke klachten. Extreme 
moeheid is het gevolg. Dit kan weer gepaard gaan met allerlei emoties zoals 
bijvoorbeeld: 
• angst: waar eindigt dit, hoe is dit proces nog te beïnvloeden? 
• boosheid: verzet tegen de gevoelde beperkingen, het eigen lichaam faalt. 
• verdriet: gevoelens van onmacht, zich niet begrepen voelen 
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Hypermobiliteit
Fibromyalgieklachten manifesteren zich in het bindweefsel en de spieren. Meestal 
gaat het om gezond ogende mensen. Mijn ervaring is dat het vaak mensen zijn met 
hypermobiele (gewrichts-)banden. Mensen zijn gewend om te staan met overstrekte 
knieën. Hiermee “hangen” ze in de banden van het kniegewricht. Daardoor wordt de 
houding passief en staat het lijf uit balans. Bij het zitten is vaak ook een niet-vitale 
houding te zien. 

In de gewrichtsbanden zitten sensoren die bij rek de spieren doen aanspannen. 
Deze spieren zijn de schokbrekers en de beschermers van het gewricht. Als banden 
hypermobiel zijn krijgt de spier het bevel tot aanspannen te laat of helemaal niet. 
Daardoor kunnen te ruime banden gemakkelijk leiden tot gewrichtsirritaties. Deze 
lijken op reumatische gewrichtsontstekingen. 

Gedrag en gedachten 
Het gedrag van mensen met fibromyalgie wordt gekenmerkt door het vermogen om 
door te zetten. Zij kunnen volharden in dat wat ze willen en ze stoppen niet totdat het 
beoogde doel bereikt is. Het beoogde doel is echter niet of onvoldoende afgestemd 
op eigen mogelijkheden en beperkingen, maar wordt meer bepaald door wat men wil 
kunnen of denkt te moeten kunnen. Aan de behoeften en mogelijkheden van het lijf 
wordt meestal weinig aandacht besteed. Dat een mens zowel fysiek als emotioneel 
grenzen heeft is voor hen geen realiteit maar eerder een blijk van onvermogen of 
zwakte. 

De mensen over wie dit gaat zijn vaak van jongs af aan gewend om hun eigen 
gevoelens en behoeften niet waar te nemen of te negeren. Dit was in de vroege 
kindertijd waarschijnlijk nodig om te “overleven”. “Doorgaan en niet zeuren” is 
een manier van leven geworden die zij al van hun ouders meekregen.  “Ik heb een 
heel hoge pijngrens” lijkt vaak met enige trots aan de hulpverlener te worden mede 
gedeeld. De patiënt bedoelt daarmee dat hij de pijn pas aangeeft als deze niet meer 
te verdragen is. Het aangeven van meer genuanceerde grenzen (en niet in termen van 
pijn) is vaak pas mogelijk na enige oefening.

Door altijd door te gaan en te blijven denken dat dat hoort en normaal is, worden de 
eigen grenzen voortdurend overschreden. De fysieke signalen in de vorm van pijn en 
ontstekingen worden niet gerelateerd aan het eigen gedrag. Hulp wordt gezocht ter 
bestrijding van de pijn en eventuele andere lichamelijke beperkingen.
 
Pijn en de stress reactie
Pijn staat centraal in het leven van de fibromyalgiepatiënt. Iedereen die pijn beleeft, 
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weet hoe moeilijk het is om dat signaal te negeren. Pijn vraagt continu de aandacht.
Het ontstaan van pijnklachten kan allerlei oorzaken hebben en komt bij elk mens voor.
Pijn is een stressor die lichaam en geest alarmeert. 

Ons lijf heeft globaal gesproken maar één reactie op stress, al kunnen we in de 
praktijk verschillend reageren. Een voorbeeld kan dat verduidelijken: Er komt een 
auto hard op iemand afrijden: men springt weg (= vluchten), men probeert de auto 
tegen te houden (= vechten), of men verstijft (= bevriezen). De lichamelijke reactie 
is in alledrie de situaties dezelfde: het hart gaat sneller pompen (dus meer voeding), 
de ademhaling versnelt en wordt oppervlakkig (meer zuurstof), de adrenalinespiegel 
stijgt (buitengewone krachten), de spieren spannen aan (om te springen, te duwen 
of te verstijven) en er wordt tijdelijk geen pijn gevoeld (om de actie uit te kunnen 
voeren).

De patiënt met fibromyalgie wordt zich, zoals eerder beschreven, pas laat van 
lichamelijke signalen bewust. Pijn is echter een signaal dat zich op den duur slecht 
laat negeren, dat zich steeds meer gaat opdringen en dat proces leidt weer tot 
stress. De patiënt komt zo in een vicieuze cirkel terecht van pijn, ontwijking van 
pijn, alarmering van het hele systeem, meer spanning, verminderde bloeddoorvoer 
waardoor verminderd herstel en weer meer pijn etc. De pijn, de beperkingen en het 
onvermogen hiermee om te gaan, kunnen op den duur leiden tot vermoeidheid en 
uitputting. De gevoelde beperkingen en klachten worden steeds heviger en vragen de 
volledige aandacht. Door de focus op de pijn en het daar voortdurend over piekeren 
komt het stresssysteem nog meer op alarm te staan. De fibromyalgie patiënt strijdt nu 
met al zijn wilskracht tegen de pijn en beschouwt zijn lichaam inmiddels als de vijand. 
Dit verzet leidt weer tot meer spierspanning en zo gaat het verder.

De behandelbaarheid van fibromyalgie en de rol van de haptotherapie
Mijn ervaring is dat fibromyalgie goed behandelbaar is. Wat mij betreft is de patiënt 
met deze aandoening niet moeilijker of anders te behandelen dan iemand met een 
tenniselleboog, RSI, angststoornis, hyperventilatie etc. Het resultaat van de therapie 
hangt sterk af van de bereidheid en het vermogen van de patiënt om naar fysieke en 
emotionele gedragspatronen te kijken.

Zowel voor de hulpverlener als voor de patiënt is het belangrijk om te weten dat 
dit soort klachten een lange ontstaansgeschiedenis hebben en dat behandeling 
dus ook niet op korte termijn tot resultaat kan leiden. Het patroon van fysieke 
spanningsopbouw is vaak al op jonge leeftijd begonnen en was toen mogelijk een 
adequaat overlevingsmechanisme om gevoelens van verdriet, angst of boosheid te 
blokkeren. Vanaf de schoolgaande leeftijd neemt het denkvermogen een steeds grotere 
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plaats in. De controle die wij ervaren door te denken komt dan steeds meer op de 
eerste plaats. Dit gaat ten koste van het “voelend vermogen”. Het wordt dan ook 
steeds moeilijker om te voelen waar werkelijke behoeften liggen.

Ik maak bij de uitleg aan de patiënt graag gebruik van de theorie van het 
kernkwadrant: 

Een kenmerkende goede eigenschap wordt de kernkwaliteit genoemd, als die kwaliteit 
te ver wordt doorgevoerd, is het een valkuil. Het tegenovergestelde van de kwaliteit 
wordt de uitdaging genoemd en er is een allergie voor mensen die de uitdaging als 
kwaliteit hebben. Toegepast op fibromyalgie zien we:

• kernkwaliteit = doorgaan 
• valkuil = te lang doorgaan = niet kunnen stoppen en loslaten 
• uitdaging = stoppen, loslaten 
• allergie = mensen die afhaken en dus goed kunnen loslaten 

In dit plaatje herkent de fibromyalgiepatiënt zich. Loslaten zal een uitdaging zijn en 
blijven, want vroeg ontstane patronen gaan een leven lang mee. Loslaten, overgeven, 
controle verliezen, met ogen dicht liggen of lopen, of zich laten leiden, zijn allemaal 
uitdagingen voor iemand die moeilijk loslaat.

De haptotherapeut is bij uitstek geschikt om mensen met fibromyalgie te 
begeleiden. De haptotherapie richt zich op het centraal stellen van het gevoel. Door 
haptonomische aanraking (liefdevol en bevestigend) kunnen mensen weer in contact 
komen met gevoelsbelevingen die ooit vanzelfsprekend waren. Het herkennen en 
erkennen van eigen lichaamsreacties kan weer deel gaan uitmaken van het systeem. 

Fibromyalgie komt in alle lagen van de bevolking voor, het is niet gerelateerd aan 
intelligentie of sociale status. De behandelvorm die ik kies laat ik afhangen van de 
mens die bij mij om hulp vraagt. Veiligheid en wederzijds respect staan voor mij bij 
iedere patiënt centraal. 

Voor de patiënt met fibromyalgie is erkenning van zijn pijnproblematiek belangrijk. 
Als tastbaar bewijs van het feit dat pijn te beïnvloeden is, gebruik ik de toets in 
de monnikskapspier. Het knijpen in de nek wordt eerst ervaren als pijnlijk en dat 
verandert bij het zitten vanuit de basis in niet pijnlijk. 
“Op de bank” kan de patiënt vertrouwd gemaakt worden met wat er in zijn lijf te 
voelen is. Er kan afstemming plaats vinden in wat de therapeut voelt en hoe de 
patiënt dat beleeft. In de eerste behandelingen richt mijn behandeling zich vooral op 
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het fysieke bewustzijn en het zintuiglijke voelen. Afhankelijk van de behoeften en 
mogelijkheden van de patiënt kan de behandeling zich in een later stadium ook op 
diepere lagen richten.

Behandelduur
Het thema “loslaten” is cruciaal voor mensen met fibromyalgie. Het is dan ook  juist 
bij deze groep patiënten belangrijk om als therapeut te laten zien dat (ook) een 
behandelaar grenzen aangeeft en keuzes maakt. De therapeut kan ondersteuning 
bieden in - en helpen bij het zoeken mogelijkheden om met pijn en andere klachten 
om te gaan. Maar de uiteindelijke  keus en verantwoordelijkheid om met eigen 
mogelijkheden en beperkingen om te gaan, ligt bij de patiënt.

De valkuil in de hulpverlening en binnen elke therapie is dat door wordt gegaan  
omdat de patiënt dat wenst en verwacht. Als ik niets waarneem dat wijst op inzicht 
en/of toegepast gedrag benoem ik mijn twijfel aan de zin van de behandeling. Niet 
zelden ontstaan er daardoor toch nieuwe aanknopingspunten om de therapie te kunnen 
voortzetten.     

Soms blijkt dat “voelen in plaats van denken” (nog) niet tot de mogelijkheden 
behoort. Het loslaten van oude patronen is dan niet haalbaar of gewenst. In deze fase 
van zijn leven is de patiënt er kennelijk niet aan toe om de weerstanden die het voelen 
beperken te kunnen loslaten.  Mogelijk is het voor deze persoon dan niet de juiste tijd 
om stappen te maken of ben ik voor hem of haar niet de juiste behandelaar.
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Yvonne Harbers-Govers, haptotherapeut

Haptonomie: contact is de basis 

Sinds 17 jaar werk ik bij een stichting voor mensen met een verstandelijke 
handicap. Eerst als fysiotherapeut, maar de laatste jaren vooral als haptotherapeut. 
Haptotherapie is gebaseerd op de uitgangspunten van de haptonomie. De 
haptonomie houdt zich bezig met voelen, aanraken, contact en affectiviteit. Het is 
een benaderingswijze die door te trekken is naar het dagelijks leven, een visie op 
opvoeding, onderwijs en zorg. Daarom kom ik geregeld in teams om uitleg te geven 
en te laten ervaren wat er in het contact te voelen is. 

Tineke is een vrouw met een ernstige verstandelijke beperking en autisme. Zij ervaart 
de wereld als onvoorspelbaar en onveilig. Het grootste deel van de dag loopt ze door 
de gangen en ruimtes, met haar handen in haar broekzakken.  
Begeleiders vinden dat ze nauwelijks contact met haar krijgen en dat ADL activiteiten 
wisselend verlopen. Of ze mee gaat naar bijvoorbeeld de badkamer is altijd maar 
afwachten. Heeft Tineke een slechte dag, dan verlopen de dingen die dag niet 
makkelijk. Er zijn veel van die dagen.
Het team roept daarom de hulp van een psycholoog in. De psycholoog vraagt op 
zijn beurt mij erbij, omdat hij denkt dat verandering in het contact kan helpen de 
dagelijkse dingen beter te laten verlopen.

Non-verbale communicatie
Omgaan met mensen met een verstandelijke beperking is vaak moeilijk voor 
begeleiders, vanwege een andere manier van communiceren. Praten, en begrijpen van 
gesproken taal, is vaak onvoldoende mogelijk. Cliënten herkennen emoties niet altijd 
en al helemaal niet als woorden en lichaamshouding verschillende dingen zeggen, 
zoals wanneer je zegt dat je niet boos bent terwijl je van binnen kookt. Wat de cliënt 
ziet en voelt past dan niet bij elkaar.
Contact maken verloopt door al deze dingen niet zo vanzelf. Contact is: de behoeftes 
van de cliënt zien en daar op inspelen. Door kijken, luisteren en voelen in de ruimste 
zin van het woord ontstaat er affectief contact. Een verbinding waarin het gevoel 
meespreekt, en woorden en het non-verbale op elkaar zijn afgestemd. 

Om Tineke te kunnen uitnodigen is eerst contact nodig. Contact kun je maken door 
je op de ander af te stemmen. Hiervoor moet je eerst zien en voelen hoe het met de 
ander is.

Uit de praktijk
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Met behulp van videobeelden ga ik daarom met de begeleiders naar de non-verbale 
communicatie van Tineke kijken. Door naar haar lichaamshouding te kijken, naar 
de geluiden die ze maakt te luisteren en op de interactie en het contact met de 
begeleider te letten proberen we de signalen die ze geeft te interpreteren. Begeleiders 
gaan begrijpen dat als Tineke opgetrokken schouders heeft, haar blik is afgewend 
van de begeleider, ze haar hoofd gebogen houdt en brommende geluiden maakt, ze 
met dit alles laat zien dat ze in zichzelf gekeerd is. Bij losse schouders, de blik open, 
je soms aankijken, het hoofd rechtop en gemurmel is ze open en ontspannen. Op 
de videobeelden is er ook een soort tussenvorm te zien. Haar lichaam is dan licht 
gespannen waarbij ze regelmatig wegkijkt.

Haptonomie
In de haptonomie gaat het vooral over (affectief) contact. Hoe maak je contact en wat 
gebeurt er in dat contact. Haptonomie is de leer van het gevoel en het gevoelsleven en 
hoe dit werkt in het dagelijks leven. Uitgangspunt is dat de mens zich representeert 
in en met zijn lichaam. Zo weerspiegelt lichaamshouding, beweging, spanning en 
ontspanning hoe de mens in de wereld staat, hoe hij zich voelt en wie hij is.
Voor begeleiders is het belangrijk daar gevoel voor te krijgen, bij hun cliënten, maar 
ook bij zichzelf. Want beiden beïnvloeden elkaar in de communicatie.

Zo is het erg belangrijk dat je als begeleider van jezelf weet hoe je met ruimte omgaat. 
Neem je veel of weinig ruimte in? Kun je ruimte delen? Ben je meer uitnodigend of 
ben je afwachtend of dwingend? Hoe beter je dit van jezelf weet, hoe makkelijker je 
weet wat je bij jezelf moet doen om op de ander af te stemmen. Heb je bijvoorbeeld 
de neiging overal meteen op af te gaan: doe eerst een stapje terug. 

Tineke lijkt zich, zoals veel mensen met autisme, af te wenden op het moment dat de 
begeleider contact maakt. Als de aandacht ineens volledig op haar gericht wordt gaat 
dit voor haar te snel en ervaart ze een te grote (gevoels-)prikkel. 
Dit leg ik de begeleiders uit en boots met hen situaties na rond dit thema. Door op 
elkaar af te lopen, of een ander uit te nodigen op te staan uit een stoel, ervaren de 
begeleiders dat dit op verschillende manieren kan en wat dat met hen doet. Als ze hier 
meer bewust mee om gaan kunnen ze makkelijker contact met hun cliënten krijgen. In 
de overdracht schrijf ik op hoe dat zou kunnen:
“Terwijl je haar naam noemt, ga je naar Tineke toe, waarbij je aandacht nog niet 
zoveel op haar gericht is. Zorg dat zij jou kan zien. Wacht tot ze je opmerkt of raak 
even haar schouder of arm aan. Herhaal haar naam eventueel. Pas als ze contact 
maakt (door je aan te kijken of naar je toe te draaien) vraag je of ze mee gaat en 
maak je een uitnodigend gebaar met je hand. Ga daarbij zelf al iets achteruit, zodat 
Tineke de ruimte krijgt mee te gaan. 
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Is ze in zichzelf gekeerd, dan moet je eerst even met haar meegaan in haar actie/ 
aandacht. Door haar eerst te volgen, bijvoorbeeld door even met haar mee te lopen, 
en eens haar naam te noemen kan ze je opmerken en contact maken. In ieder geval 
wachten tot ze zich naar je toewendt. Langzaam neem jij dan de leiding door te 
proberen haar jou te laten volgen, weer ondersteunen met woorden en gebaren/ 
aanraken. Dit kun je volgend leiden noemen.”
Dit is uiteraard een richtlijn, iedere begeleider dient hierin zijn eigen weg te zoeken.

Je eigen houding 
Begeleiders kiezen meestal voor dit werk, omdat ze graag (ver)zorgen. Ze zijn daarbij  
sterk op de ander gericht, soms zo sterk, dat ze makkelijk zichzelf vergeten. Ze gaan 
dan snel over hun eigen grenzen heen. 
Het is daarom belangrijk dat begeleiders geregeld stil staan bij hoe het met hen 
zelf is. Bij drukte of niet lekker in je vel zitten, loopt het contact maken niet meer 
vanzelfsprekend. Door bewuster naar het eigen lijf te luisteren is het makkelijker te 
voelen/ begrijpen wat er gebeurt in het contact met de ander en om daar adequater op 
te reageren.

Zoals in het voorbeeld van Tineke. Voor haar gevoel van veiligheid is ze afhankelijk 
van haar begeleiders. Die moeten voor haar voorspelbaar zijn. Voor Tineke zou het 
goed zijn als de begeleiders een professionele, neutrale en empathische houding 
hebben. Hierin mag best in doorschemeren hoe je dag is (bijvoorbeeld dat je moe 
bent), maar je manier van reageren en handelen zou iedere werkdag hetzelfde moeten 
zijn. En iedere begeleider op zijn eigen wijze, zodat Tineke weet wat haar te wachten 
staat bij elke begeleider afzonderlijk. 

Henk heeft een ernstige verstandelijke beperking en autisme. Bij Henk verlopen de 
maaltijden niet prettig. Hij draait op zijn stoel, als er eten voor hem staat propt hij 
dat naar binnen en hij probeert dingen die op tafel staan te pakken. De groep heeft 
een protocol gemaakt waarin beschreven staat hoe iedereen Henk op dezelfde manier 
helpt met eten. Een vaste volgorde, rituelen, iedereen op een vaste plek. Soms lijkt het 
protocol te werken, maar heel vaak ook niet.

Ik ben op verschillende dagen bij het eten gaan kijken. Mij viel op dat op de 
momenten dat het goed gaat de begeleidster met haar aandacht bij Henk is en 
haar gedrag afstemt op hem. De begeleidster kijkt dan naar Henk, zit iets naar 
hem toe gedraaid en reageert met woord en gebaar op geluiden en bewegingen van 
Henk. Maakt Henk een beweging met zijn hand, dan vraagt ze wat hij wil of geeft 
hem datgene wat hij lijkt te willen hebben. Op deze momenten zit Henk recht en 
ontspannen op zijn stoel, iets naar de begeleidster toe gedraaid.
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Als er een begeleidster naast hem zit die alleen bezig is het met het eten geven, precies 
zoals staat beschreven in het protocol, maar zonder in te gaan op de uitingen van 
Henk, dan zie je Henk verstrakken. Hij zit dan strak en recht op zijn stoel zonder tegen 
zijn rugleuning te leunen. Hij zit half met zijn rug naar de begeleidster gedraaid. Elke 
keer dat hij met zijn hand iets beweegt en dat niet wordt opgemerkt, draait hij iets 
verder weg.
In een teambespreking vertel ik wat me is opgevallen. Ik leg uit dat het protocol een 
soort leidraad is die structuur en veiligheid biedt, maar dat zonder contact zowel 
Henk als de begeleidster zich niet gezien voelen en zich voor elkaar afsluiten. Door te 
reageren op de signalen van Henk, op jouw eigen manier, weet Henk wie er naast hem 
zit en ontstaat er contact. In dat contact kun je dan het protocol volgen.

Motivatie
Doordat iedereen het tegenwoordig druk heeft en we erg letten op wat de omgeving 
van ons verwacht zijn we niet meer gewend om te luisteren naar wat ons lichaam 
vertelt of laat voelen. We leren vooral naar het verstand te luisteren.
In de zorg moet men meer werk verzetten met minder handen. De grote werkdruk 
maakt dat begeleiders vooral bezig zijn alles zo effectief mogelijk te doen. Dit kan 
alleen als  begeleiders zich sluiten voor gevoelens. Affectief contact is dan niet meer 
mogelijk. Dit geeft weerstand bij de cliënt, zodat activiteiten moeizamer verlopen.
Zonder wederkerigheid raakt het plezier in elkaar en het werk verloren en kunnen 
begeleiders hun oorspronkelijke motivatie voor dit werk verliezen. 

Haptonomie kan helpen om het contact te herstellen. Contact met jezelf en met de 
ander. Door te kijken, te luisteren en te voelen wat er gebeurt in de interactie tussen 
jezelf en de cliënt, en je daar bewust van zijn. Door te werken vanuit affectief contact 
voelt de cliënt zich gezien. Hij zal dan beter meewerken en er ontstaat wederkerigheid 
in de interactie. Zowel bij de cliënt als bij de begeleider is er minder weerstand en 
stress. De begeleider voelt zich door de interactie ook gezien, waardoor er meer 
plezier in het werk is en het gevoel ontstaat het werk beter aan te kunnen. 

Naschrift auteur: dit artikel is geschreven in de cursus “leren publiceren”, gegeven 
door Els Plooij in Doorn en heeft januari 2010 in de Klik gestaan, een maandblad 
voor verzorgers in de gehandicaptensector.
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Voor u bijgewoond

In het kader van het Congres van Haptonomisch Contact met de titel
Haptonomie – héél je leven! hield Els Plooij een lezing getiteld  

Op haptonomische basis,  
de kracht van verbondenheid.  
Hieronder een verslag door Daniëlle van den Berg.

Centraal stond de volgende stelling:
Op haptonomische basis… begeleiden, trainen, lesgeven, behandelen, hulpverlenen, 
maar ook samenwerken, samenleven… gebeurt op basis van haptonomisch contact.

Het haptonomisch huis
Els Plooij begon met het in beeld brengen van de haptonomische wereld in 
Nederland. Een kleine wereld, die is ontstaan vanuit één bron: het gedachtegoed 
van de onlangs overleden grondlegger, Frans Veldman. Die wereld heeft zich verder 
ontwikkeld en bestaat nu uit vier opleidingen, twee kleine nascholingsinstituten en 
drie beroepsverenigingen of secties daarvan. Deze onderdelen bewegen zich in drie 
verschillende toepassingsgebieden van de haptonomie: werken in eigen beroep op 
haptonomische basis, zwangerschapsbegeleiding en haptotherapie. 
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Haptonomisch Contact is een tijdschrift dat voor en door al deze groepen bestaat. 
Het Kenniscentrum, opgericht op initiatief van de Academie voor Haptonomie, heeft 
tot doel deze groepen bij elkaar te brengen om gezamenllijk aan kennis te werken 
die al deze groepen ten goede komt. In deze samenwerking is een hoge mate van 
haptonomisch contact nodig: een contact waarin we de verschillen respecteren en 
waarderen en zien wat ons verbindt.

Haptonomisch contact
Het haptonomisch drieluik is een mooi model om het begrip haptonomisch contact 
nader uit te leggen. Het drieluik gaat uit van twee (of meer) mensen die ieder op eigen 
benen staan, in hun eigen automie. Tussen hen in, in het midden van het drieluik, 
bewegen ze samen. Dat is de plek waar ‘het’ gebeurt in de haptonomie.  
Haptonomisch contact houdt dan in: 
- Je (authentieke) zelf in contact laten zien;
- Voelend, affectief in het leven staan;
- In contact zijn met jezelf én de ander, autonoom én verbonden;
- In contact met denken en voelen, geest en lichaam;
- Moeilijkheden tegemoettreden i.p.v. uit de weg gaan; 
- Met en van elkaar genieten.

Samenwerking
Zijn we de enige die de mens en het menselijk contact zo benaderen? Nee. We zijn in 
de hulpverlening in goed gezelschap. Steeds meer psychologen focussen zich hierop, 
in de geestelijke gezondheidszorg zijn richtingen als mindfulness, Emotional Freedom 
Techniques (EFT) en Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in opkomst en ook 
veel filosofen benaderen de mens als geheel. We hebben een grote gedeelde ruimte 
met anderen.
Voor de ontwikkeling van de haptonomie is het belangrijk dat we ons werkveld én 
onze woordenschat delen met andere disciplines in de ggz die het belang van gevoel 
onderkennen en de mens als geheel benaderen. Onderzoek door de Universiteit 
van Leuven heeft dit ook als aanbeveling opgeleverd. In dit onderzoek van de 
overeenkomsten vind je ook wat er specifiek is voor de haptonomie.

Voor zover we nu weten, zit het specifieke volgens Els Plooij hierin: dat wat er 
speelt wordt voelbaar en concreet gemaakt: het contact is voelbaar in het psycho- 
én somatosensorium, als onscheidbaar geheel. Het vermogen tot zich uitbreiden en 
terugnemen wordt voelbaar gemaakt. De hapsis doordrenkt daarbij alle lagen, de 
bezielde lichamelijkheid wordt voelbaar. De mens wordt concreet aangesproken op 
zijn vermogen, zijn kunnen. En dat alles vanuit een voelbaar affectief aanbod.
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Ontwikkelkansen
Om de toegevoegde waarde van de haptonomie te delen en te verspreiden is het nodig 
dat we de theorie hertalen, dat we gewoon Nederlands gaan praten. We moeten niet 
bang zijn om kleine aanpassingen te maken op de theorie van Veldman. Daar liggen 
ontwikkelkansen voor ons vakgebied.

Het model van Frans Veldman geeft de ontwikkeling lineair weer. 

De vermogens van de mens ontwikkelen zich van hapsis tot vitale intentionaliteit. 
Daarnaast en daaraan verbonden vindt een ontwikkeling van bestaanswijze richting 
zijnswijze plaats. Dit model biedt verschillende ontwikkelkansen voor het vakgebied. 

Een interessant uitgangspunt dat doorontwikkeling verdient is het idee dat de 
ontwikkeling niet lineair verloopt, maar circulair of spiraalsgewijs. Het ITH hanteert 
het ontwikkelingmodel van Van Minnen als diagnostisch en therapeutisch model. 
Dit model gaat ervan uit dat ontwikkeling in een mensenleven niet lineair verloopt, 
maar spiraalsgewijs. Vanuit veiligheid, via eigenheid en intimiteit ontwikkel je naar 
zelfstandigheid. Die cyclus herhaalt zichzelf steeds opnieuw, in nieuwe lagen, op 
nieuwe gebieden.

Ook op de ontwikkeling van bestaanswijze naar zijnswijze is een nuancering aan te 
brengen. De Academie voor Haptonomie wil gaan onderzoeken of de ontwikkeling 
niet sec begint bij een begrensde bestaanswijze, waar het ontwikkelmodel van 
Veldman mee start, en of de meer symbiotische onbegrensde zijnswijze geen 
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uitwerking verdient. Ook in het netwerk HZB (Haptonomie voor mensen met een 
Verstandelijke Beperking), een netwerk van het Kenniscentrum, is interesse om die 
bestaanswijze verder uit te werken.
 
Een andere ontwikkelkans betreft het schema van de vermogens van de hapsis 
(Synopsis, Veldman 2008). De hapsis is het vermogen om te voelen wat goed voor ons 
is en wat niet, en te kiezen voor het goede. Dit vermogen bestaat zelfs op celniveau. 
Doordrenkt dit vermogen niet juist alle lagen van het hele leven, van begin tot eind? 
Dit vermogen ontwikkelt zich en wordt steeds genuaneerder. Dit proces gaat het hele 
leven door. Het is zelfs de kern van wat wij in de praktijk oefenen met cliënten: de 
ontwikkeling van hun voelend vermogen. En hoe meer de vermogens van de hapsis 
ontwikkeld zijn, hoe ruimer het in het midden van het drieluik, in contact met anderen 
aan toe gaat.

Een overkoepelende uitdaging is ten slotte om deze nieuwe inzichten te verwoorden in 
toegankelijk Nederlands en herkenbare terminologie voor de gezondheidszorg.

Werken op haptonomische basis 
In de gezondheidszorg, maar ook in trainingen en in het onderwijs, werken veel 
professionals op haptonomische basis. Zij hebben geleerd hun eigen werk te doen met 
haptonomisch contact. Een goed voorbeeld daarvan is het werk in  instellingen voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Professionals die daar op haptonomische 
basis werken hebben een andere benadering, die in de omgang met de cliënten tot 
uiting komt. Onder meer in verplaatsingstechnieken (klinische kinesionomie), maar 
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ook in de verzorging en fysiotherapie. Haptotherapeuten geven in deze instellingen 
vaak trainingen aan andere medewerkers. 

Om die haptonomische omgang te illustreren, liet Els twee filmpjes zien van een 
therapeut met een verstandelijk gehandicapte vrouw. Hierin was duidelijk te zien wat 
een haptonomische aanpak in contact kan betekenen: twee mensen die zoeken naar 
hun eigen plek ten opzichte van elkaar en waar ten slotte wederkerigheid ontstaat.
In de video zaten de therapeut en de vrouw naast elkaar op een tafel. Je zag hen 
beiden zoeken naar hun eigen plek, in autonomie, maar toch verbonden. Toen de 
therapeut eenmaal voldoende op zijn eigen billen zat, kon de vrouw dat ook en 
ontstond er werkelijk contact, waarin de mens tevoorschijn kwam, in plaats van de 
beperking. Heel ontroerend. Els toonde de beelden zonder geluid, waardoor extra 
goed te zien was wat er in termen van het drieluik (contact) gebeurde.

Oproep
Om het vakgebied verder te ontwikkelen is het nodig dat we gaan samenwerken, 
met andere disciplines, maar vooraleerst met elkaar. Natuurlijk op haptonomische 
basis. Laten we kennis bundelen en delen en samen verder ontwikkelen, autonoom én 
verbonden. 

Eén manier, en een heel belangrijke, is om met elkaar Haptonomisch Contact 
verder te ontwikkelen tot het professionele tijdschrift over haptonomie en al haar 
toepassingsgebieden dat we nodig hebben. Schrijven om ervaringen te delen, om 
thema’s uit te diepen, discussies/dialogen te voeren, om op elkaar te reageren en zo 
verder te komen in dit vak. 

Kom in de redactie zitten om keuzes te kunnen maken: wat past wel in een blad over 
haptonomie en wat niet? Om mensen te enthousiasmeren een stukje te schrijven over 
hun werkwijze of toepassing van de haptonomie. Om samen na te denken en uit te 
dragen wat ons vak inhoudt.

Literatuurlijst
Het luisteren naar de lezing en het schrijven van dit artikel hebben me gemotiveerd 
om weer eens wat literatuur over ons mooie vak ter hand te nemen. Els had het 
volgende lijstje als basis:

Levenslust en Levenskunst, Veldman (2007), ISBN 9789079166022
Haptotherapie, praktijk en theorie, Plooij (2005), ISBN 9789026517624
Gevoel voor Leven, haptotherapeuten over hun werk (2007), ISBN 9789079166015



24 - HaptonomiscH contact - 21e jaargang - nummer 1 -  januari 2010

GevraaGd
Welke enthousiaste gediplomeerde haptotherapeut 
(lid VVH) wil 1 à 2 dagen per week in Goes komen 
werken?

Wat kan ik bieden?
Nu, 1 à 2 dagen per week werk in een zeer goed * 

    lopende praktijk in een gezondheidscentrum
In onderling overleg op termijn meer dagen * 

    per week werk
Ter zijner tijd de praktijk voortzetten* 

Wat heeft Goes en omgeving te bieden?
Goes, een leuke stad in het midden van Zeeland, * 

       met een eigen schouwburg en bioscoop
Het zeer nabije Borgoundische leven: Antwerpen  * 

        ½ uur, Brussel 1 uur en Lille 2 uur verwijderd  
        van Goes

Een levendige woningmarkt* 

Praktijk Haptotherapie en Haptonomische zwangerschapsbegeleiding
“Centrum de Pijlers”, Goes

Inlichtingen: Catholijn te Wechel
tel: 0113 - 25 24 85

www.haptotherapie-goes.nl
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In HC 2009-4 deed Nelly van de Tol verslag van de openingslezing op 4 november j.l.  
door Prof.dr. Marrie Bekker. Hier volgt het beloofde uitgebreide verslag van het 
zoeken naar de verbinding tussen het psychologisch onderzoek naar autonomie en  
het vakgebied van de haptotherapie.

In een bomvolle grote zaal van de academie in Doorn zit ik tussen collega’s uit het 
vak: mensen die op haptonomische basis werken in hun eigen vak, haptonomisch 
zwangerschapsbegeleiders  en haptotherapeuten. Het onderwerp van vanavond: 
“zelfbewustzijn en gevoeligheid voor anderen” maakt me nieuwsgierig. In mijn jonge 
praktijk voor haptotherapie en psychologie zie ik veel cliënten voor wie het thema 
autonomie van belang is. Voor mijn gevoel zijn ‘zelfbewustzijn’ en ‘gevoeligheid voor 
anderen’ zelfs rechtstreeks te vertalen naar deel 1 en deel 2 van het haptonomisch 
drieluik. 
De spreekster is werkzaam binnen de klinische psychologie. Het onderwerp van 
de lezing gaat zij vanavond belichten vanuit het psychologische begrip autonomie: 
“Ik weet heel weinig van jullie vakgebied, de haptotherapie”, vertelt ze voordat ze 
haar lezing begint. Het is aan haar en aan ons om vanavond de link tussen de twee 
vakgebieden te leggen.

Marrie Bekker neemt ons mee in haar verhaal over autonomie rond de volgende vier 
vragen: 
• Waarom aandacht voor autonomie?
• Wat is autonomie? 
• Hoe ontstaan autonomieproblemen?
• Wat kan er aan autonomieproblemen gedaan worden?

Waarom aandacht voor autonomie?
Autonomie is een bekend begrip uit de klinische psychologie. Toch wordt het 
begrip nauwelijks gebruikt in de hedendaagse klachtgerichte psychologische 
behandelpraktijk, waarin de behandelaar uitgaat van de klacht waar iemand mee komt 
en zich beperkt tot het bestrijden van die klacht. Deze symptoomgerichte benadering 
heeft beperkingen, het verhaal achter de persoon geeft verbreding.

Lezing “zelfbewustzijn en 
gevoeligheid voor anderen” 
bij opening academisch jaar 
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Met het kijken naar autonomie kijk je vanuit een breder perspectief namelijk 
of iemand zelfstandig in het leven staat en vertrouwt op zichzelf of dat iemand 
voornamelijk afgaat op wat andere mensen vinden of willen. Deze manier van kijken 
sluit meer aan bij therapievormen waarin de mens achter de klacht centraal staat.

Wat is autonomie? 
Marrie vertelt hoe in onze Westerse cultuur, autonomie wordt gezien als de kroon op 
een geslaagde menselijke ontwikkeling. We voeden onze kinderen op tot de volwassen 
leeftijd en noemen de opvoeding geslaagd als de volwassene als autonoom persoon, 
met een zelfsturend vermogen in het leven kan staan. Beschikkend over een eigen, 
vrije wil.

Vroeger werd autonomie gezien als “onafhankelijk” zijn, juist los van anderen.
Tegenwoordig gebruiken we een meer moderne, misschien ook een meer vrouwelijke 
opvatting van autonomie, namelijk het vermogen om zelfstandig te kunnen 
functioneren en tevens af te kunnen stemmen op de ander. Deze twee elementen 
komen samen in de term autonomie-gehechtheid.

Autonomie-gehechtheid heeft drie componenten:
1.  Zelfbewustzijn. Dit is het vermogen om een eigen mening te hebben maar die ook 

te kunnen uiten naar een ander. 
2.  Gevoeligheid voor anderen. Dit is de ontvankelijkheid voor meningen, behoeften 

en wensen van anderen en de behoefte aan verbinding met anderen. Je zou kunnen 
zeggen dat dit vermogen mensen ook beschermt tegen sociale isolatie.

3.  Vermogen tot het hanteren van nieuwe situaties. Dit is het vermogen om flexibel en 
vanuit vertrouwen om te gaan met nieuwe situaties.

Dit derde punt is toegevoegd omdat het ook een indicatie geeft voor autonomie. Het 
vermogen om vanuit (zelf-)vertrouwen nieuwe situaties te hanteren wordt in verband 
gebracht met hechtingspatronen zoals ze door Bolwby zijn beschreven. Die laat in 
experimenten zien dat kinderen een nieuwe omgeving niet durven exploreren wanneer 
er een onveilige hechting met de moeder is. Wanneer een kind veilig gehecht is, heeft 
het kind een positieve onderzoekende interesse in de omgeving.

Bovenstaande drie componenten van Autonomie-gehechtheid kunnen worden gemeten 
met de AGS-30. Met deze test kun je meten of mensen autonoom zijn of (overdreven) 
afhankelijk van anderen d.m.v. vragen als: “ik vind het moeilijk om te weten wat ik 
zelf wil”, “ik ben gevoelig voor emoties van anderen”.
Iemand kan autonoom genoemd worden wanneer er voldoende zelfbewustzijn is, 
voldoende gevoeligheid voor anderen en er een vermogen is om nieuwe situaties te 
hanteren. Daarentegen geven een te laag zelfbewustzijn, een te grote gevoeligheid 
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voor anderen en moeite om met nieuwe situaties om te gaan alle drie een indicatie 
voor (te) weinig autonomie. 

De spreekster vertelt ons over een aantal onderzoeken die recentelijk zijn gedaan 
binnen haar vakgroep:
Autonomie en sekse
Uit onderzoek blijkt dat er statistisch een opvallend groot verschil bestaat in 
‘gevoeligheid voor anderen’ tussen mannen en vrouwen. Een verklaring hiervoor zou 
kunnen zijn dat deze gevoeligheid belangrijk is voor overleving van de soort. Immers 
van oudsher dragen vrouwen zorg voor de veiligheid en opvoeding van kinderen en 
moeten daarom een zekere gevoeligheid voor en gerichtheid op anderen bezitten.

Etnisch onderzoek
In onze westerse cultuur wordt het begrip autonomie vaak in verband gebracht met de 
toename van de ‘ik-cultuur’. Interessant is de vraag of mensen hier meer autonoom 
zijn dan in een ‘wij-cultuur’ waar gerichtheid op de groep meer centraal staat.
Dit is onderzocht onder Turkse, Marokkaanse en Nederlandse meisjes. Opvallend 
is dat juist Nederlandse meisjes hoger scoren op gevoeligheid voor anderen (weinig 
autonomie), terwijl je andersom zou verwachten. Een mogelijke verklaring kan zijn 
dat een groepscultuur, met de veiligheid van vaste regels, juist meer mogelijkheden 
biedt voor de ontwikkeling van autonomie. 

Autonomie en persoonlijkheidskenmerken
Wordt de mate van autonomie bepaald door karakter of door andere factoren? Uit 
onderzoek blijkt dat autonomie niet duidelijk samenhangt met de gebruikelijke 
reguliere persoonlijkheidskenmerken zoals die in de psychologie worden gebruikt, 
ook wel the big 5 genoemd: extraversie, meegaandheid, zorgvuldigheid, openheid 
en neuroticisme. De spreekster concludeert dat niet deze eigenschappen, maar de 
hechtingspatronen in de ouder-kind relatie de mate van autonomie-gehechtheid 
bepalen. 

Autonomie en psychische klachten
Daarnaast is onderzoek gedaan naar de samenhang tussen tal van psychische klachten 
(bijvoorbeeld neurotische klachten, angststoornissen) en autonomie.
Krijg je een angststoornis omdat je niet autonoom functioneert of ga je je afhankelijk 
opstellen omdat je een angststoornis hebt. Deze kip-of-ei vraag is onderzocht bij 
mensen met agorafobie (straatvrees) en met boulimia nervosa (eetstoornis). 
Bij stoornissen die vaker bij vrouwen voorkomen, blijkt er een verband te bestaan 
tussen autonomieproblemen en de symptomen van deze stoornissen. Hoe minder 
autonomie (hoe lager het zelfbewustzijn en het vermogen om nieuwe situaties te 
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hanteren, en hoe hoger de gevoeligheid voor anderen) hoe meer angst en depressie 
(kenmerken van eetstoornissen). 
Bij stoornissen die vaker bij mannen dan bij vrouwen voorkomen, zoals antisociaal 
gedrag, zien we juist een omgekeerde samenhang: hoe minder gevoelig voor anderen, 
hoe groter de kans op antisociaal gedrag en hoe groter de kans op agressie. 

Uit dit onderzoek blijkt dus dat problemen met autonomie eerder oorzaak dan gevolg 
lijken te zijn van neurotische klachten en angsten. Dus een onveilige hechting kan 
leiden tot een zwakke autonomie en dat vergroot op zijn beurt de vatbaarheid voor 
het ontwikkelen van bijvoorbeeld een angststoornis of een eetstoornis. Veel vrouwen 
met een eetstoornis blijken in hun jeugd dan ook te maken hebben gehad met een 
onveilige hechting. De afhankelijkheid van de omgeving draagt er vervolgens ook nog 
eens aan bij dat ze de stoornis moeilijk zelf kunnen overwinnen.
Ook bij lichtere psychische klachten zoals werkstress en piekeren blijkt dat meer 
afhankelijke mensen daar vatbaarder voor zijn dan autonome mensen. 

Hoe ontstaan autonomieproblemen?
Uit de hechtingstheorie, van John Bowlby (1969; 1973), is bekend dat kinderen 
“veilig gehecht” raken, als zij van jongs af aan ervaren dat hun ouders of andere 
verzorgers er voor hen zijn - letterlijk en figuurlijk - als zij daar behoefte aan 
hebben. Is dat op cruciale momenten of systematisch niet het geval, dan ontwikkelen 
kinderen onveilige gehechtheid: ze missen het basisvertrouwen dat de hechtingsfiguur 
beschikbaar is en adequaat op hun behoeften zal reageren.
Het is erg waarschijnlijk dat een onveilige hechting kan leiden tot een beperkte 
ontwikkeling van de autonomie. Met andere woorden, er is in de ontwikkeling van het 
kind te weinig veiligheid geweest om onbezorgd en onbelemmerd de wereld tegemoet 
te treden en te ontdekken. Hierdoor is er onvoldoende mogelijkheid geweest om de 
eigenheid te ontdekken en ontwikkelen. 
Behalve uit hechtingservaringen kunnen autonomieproblemen waarschijnlijk ook uit 
andere factoren voortkomen. Hierbij valt te denken aan situationele factoren zoals 
traumatische ervaringen, en wellicht ook biologische, genetische factoren. Met andere 
woorden: aanlegverschillen tussen kinderen zouden latere verschillen in autonomie 
mee kunnen bepalen. 
Zo blijkt dat hooggevoeligheid voor prikkels een kind extra ontvankelijk maakt voor 
allerlei onveilige factoren van buitenaf zoals spanning of onbetrouwbaarheid van de 
ouder(s). Dit kan het kind dus kwetsbaarder maken voor onveilige hechting. 
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Wat kan er aan autonomieproblemen gedaan worden?
De spreekster vertelt dat er bij de meeste grotere GGZ-instellingen in ons land 
zogenaamde autonomiegroepen bestaan. In deze groepen wordt gewerkt aan het 
versterken en verder ontwikkelen van het bewustzijn van eigen emoties, behoeften en 
wensen; stilstaan bij en verwerken van vroegere en actuele hechtingservaringen en het 
aanleren van assertief gedrag.

Indicatie voor deelname is:
• Het gevoel zich te verliezen in relaties
• Zich afhankelijk opstellen
• Zich afhankelijk voelen
• Moeite met boosheid
• Snel schuldig voelen
• Zich over-verantwoordelijk voelen voor anderen

Daarnaast kan binnen verschillende soorten therapie worden gewerkt aan:
• Versterken van het zelfbewustzijn
• Het normaliseren van de gevoeligheid voor anderen
• Verwerken van hechtingservaringen
• Oefenen met assertief gedrag

Bij een klachtgerichte aanpak zoals bij de cognitieve gedragstherapie blijken klachten 
vaak tijdelijk te verdwijnen maar na verloop van tijd weer terug te komen. Er kan dan 
een dieper liggend probleem met autonomie en onveilige hechting aan ten grondslag 
liggen wat om een meer brede, mensgerichte aanpak vraagt. Met deze woorden sluit 
de spreekster haar voordracht af.
Nu, aan het eind van de lezing lijkt de cirkel rond, de verbinding met ons vak is 
duidelijk. Marrie lijkt verrast te zijn wanneer er een golf van beweging en herkenning 
door de zaal gaat. Dit verrast ons dan weer. Ja, hier houden wij ons mee bezig, dit is 
ons vakgebied. We kijken elkaar aan, hierin zijn we thuis: wanneer iemand te weinig 
basis (!) in zichzelf ervaart en tegelijk heel gevoelig is voor wat de omgeving vindt of 
wil, is het moeilijk het eigen leven te sturen. 

In de vragenronde aan het eind van de lezing wordt vanuit de zaal geopperd dat 
het interessant zou zijn om het onderzoek naar autonomie ook toe te passen op het 
werkveld van de haptotherapie. De commissie wetenschap en onderzoek van de VVH 
is bezig om meer verbanden tussen de reguliere wetenschap en de haptonomie te 
leggen. De spreekster reageert geïnteresseerd. Er blijkt veel herkenning te zijn in de 
zaal, veel overeenkomsten tussen het onderwerp van haar lezing en ons werkveld. Het 
lijkt alsof we andere woorden gebruiken voor hetzelfde fenomeen.
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De lezing stemt me optimistisch omdat uit dit onderzoek naar autonomie naar voren 
komt dat veel psychische klachten om een diepere, meer mensgerichte aanpak 
vragen. Dit is een belangrijke constatering in deze tijd, waarin de reguliere geestelijke 
gezondheidszorg juist uitgesproken klachtgericht te werk gaat. Een cliënt wordt 
getest, de diagnose gesteld en de klacht wordt behandeld. Deze moderne aanpak past 
in deze tijd waarin alles snel en effectief moet gaan. 
De spreekster is verheugd te horen dat wij op individuele basis werken aan autonomie, 
ze hecht als wetenschapper aan het zichtbaar maken van wat werkt en lijkt net zo 
gedreven te zijn als wij om te zorgen dat de hulpverlening (voor voelende mensen) 
verbetert. Daarom zou het ook mooi zijn om wetenschappelijk onderzoek te doen naar 
het werkveld van de haptotherapie.
In de wereld van de psychologie is de objectieve, meetbare waarheid superieur. Dat 
geldt ook zeker voor de reguliere geestelijke gezondheidszorg. De nadruk ligt op het 
cognitieve weten. Het gevoelsmatige weten, het menselijke, komt soms buitenspel te 
staan. 
In de wereld van de haptonomie gaat het meer om naar het gevoel gaan, het beleven 
en ervaren. Door te ervaren, te voelen, kom je bij een waarheid die niet objectief te 
meten is. Maar een waarheid die zeker zinvol is om te onderzoeken. Door dicht bij de 
wereld van de cliënt te blijven, dragen we bij aan het vinden van de eigen waarheid 
van de cliënt. Vanuit de veiligheid van de therapeutische relatie, kunnen alsnog 
stappen worden gezet op weg naar meer autonomie.

Ik ervaar het zelf als prachtige aanvulling op elkaar. De kennis van objectieve 
waarneming en wetenschappelijke theorieën over de menselijke psyche, wordt door 
een haptonomische benadering verdiept naar meer kwaliteiten van het mens-zijn. 
Het gevoelsleven, het contact, de wil, dat wat mensen bezielt. Kortom, een veel 
menselijker beeld. Wij zijn, als haptotherapeuten, in zeker opzicht misschien zelfs 
verder dan de benadering van ‘meten is weten’. Ik hoop in de toekomst op meer 
verbinding en contact tussen deze twee werelden zodat we van elkaar kunnen leren 
en elkaar kunnen inspireren. De lezing van Marrie Bekkers heeft hier vanavond zeker 
aan bijgedragen.

Ook het derde concept, het kunnen omgaan met nieuwe situaties, kan ik nu vertalen 
naar deel 3 van het drieluik. Deel 3 staat immers voor de wederkerigheid: dat wat er in 
het contact tussen mensen gebeurt. Wanneer je in contact bent met jezelf en tegelijk in 
contact kan zijn met de omgeving, zijn de belangrijkste ingrediënten aanwezig om een 
nieuwe situatie met vertrouwen tegemoet te treden. Dus als wij als haptotherapeuten 
autonoom in ons vak staan, nemen we ons eigen vak serieus en kunnen we tegelijk in 
verbinding staan met wat er in de samenleving en (geestelijke) gezondheidszorg leeft 
en kunnen we vanuit vertrouwen de toekomst tegemoet zien.
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Dit beeldje zag ik op een tentoonstelling van verschillende locale kunstenaars in een 
galerie in Aalsmeer. Het is een vrouw in een kwetsbare houding, gebarsten en zelfs 
gebroken, maar door het materiaal en de kleur toch ook weer sterk. Hard gebakken 
klei, bruin met een beetje zilverglans eroverheen. Het boeide mij en ik kocht het, 
niet wetend wie de kunstenaar was. En nu komt het….. de galeriehoudster vroeg me: 
“Weet je wie dit gemaakt heeft?” Ik: “nee, maar dat vind ik ook niet zo belangrijk, 
ik vind het gewoon mooi.” Zij: “Femke Kempkes”, wetend dat dit mijn dochter is. Ik 
was zeer verrast. Juist omdat ik weet dat onze dochter die beeldend vormster is, bijna 
nooit meedoet met plaatselijke tentoonstellingen en ik ook niet wist dat ze dit beeldje 
in haar atelier gemaakt had.

In de praktijkkamer ligt het op mijn schrijftafel. Tijdens mijn werk kwam er eens 
een vrouw voor haptonomie waarvan de relatie van zes jaar abrupt beëindigd was 
door haar partner. Voor haar onverwachts, had hij voor een ander gekozen. Ze was 

Kunst en haptonomie
Liggende vrouw
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radeloos en boos vooral omdat ze dacht dat ze het tij nog wel zou kunnen keren maar 
dat lukte haar niet. Haar partner was al veel verderweg van dan ze dacht. Ze was in 
de weekenden weer naar haar ouders gegaan, huilde en brulde letterlijk en gebruikte 
sinds enkele dagen rustgevende medicijnen omdat het leven zo ondragelijk was voor 
haar. Ze kwam met haar moeder samen in de praktijk omdat ze niet zelf kon rijden.  
Nadat ze op de behandeltafel geweest was heb ik haar het beeldje laten zien, uit elkaar 
gehaald met de vraag is dit wat je nu voelt? Ze zij ja. Toen kreeg ik ineens een goeie 
ingeving: "zou je  dit beeldje mee naar huis willen nemen? Zou je  het weer  aan me 
terug willen geven wanneer jij voelt dat het weer bij elkaar hoort, weer een geheel 
is, wel met de barstlijnen zichtbaar erin? Je mag het beeldje houden zolang als je dat 
nodig vindt. Zo van wanneer je voelt dat je jezelf weer een beetje terug hebt gevonden 
in de geest van 'put yourself together'. Jij bepaalt zelf helemaal het moment. Ik vraag 
je er niet om en ik kan het hier missen."  
Na enkele maanden kreeg ik het beeldje terug. Ze had er foto’s van gemaakt bij haar 
thuis op verschillende plaatsen: voor een raam en onder een boeket bloemen. Ze was 
met haarzelf in een andere dimensie bezig geweest. In een verbeeldingsdimensie van 
een gevoel…..
Bij het terugbrengen gaf ze mij een boek met de titel: ”liefde voor het leven” van 
Benoite Groult, dezelfde schrijfster van “zout op mijn huid”.
Dit is nu drie jaar geleden. Sinds twee jaar heeft ze een nieuwe, andere relatie en drie 
weken geleden kreeg ik een geboortekaartje van hun zoon.
Nog steeds ligt het beeldje regelmatig in mijn praktijkkamer. Het wordt me steeds 
dierbaarder.
Deze liggende vrouw beeld voor mij uit kwetsbaarheid maar ook teruggetrokkenheid, 
afscherming; ze is met verdriet en wanhoop in zichzelf gekeerd. 
De kunstenaar Femke Kempkes in antwoord op mijn vraag wat ze zelf van dit 
beeldje vindt: “het is eigenlijk een mislukt beeld voor de grote kunstwereld. Het is 
een modelstudie en geen perfect beeld maar juist daarom heeft het beeld een groter 
verhaal dan wanneer het een mooi liggend meisje zou zijn. Ik noem het Doornroosje.” 

Anneke Kempkes-Verweij, Kudelstaart/Aalsmeer.
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ITH BESTAAT 25 JAAR
&

ANNE-JAN VAN MINNEN NEEMT 
AFSCHEID

Dit vieren we op vrijdagmiddag 18 juni 2010!

Het Instituut voor Toegepaste Haptonomie bestaat 25 jaar en daar willen 
we graag samen met jullie bij stil staan. Ook wordt dit het feest voor onze 
leermeester en inspirator van het ITH, Anne-Jan van Minnen, die zijn ge-

dachtegoed overdraagt aan de jongere generatie.

Wil je het glas heffen met Anne-Jan?
Sta je open voor andere inzichten? Wil je nieuwe ideeën opdoen,

geprikkeld worden, je kritische blik aanscherpen?

Kom dan naar het
FEESTELIJK SYMPOSIUM

in Musis Sacrum te Arnhem.

Er worden lezingen gehouden die je zeker zullen aanspreken:
Agnes van Minnen (bijzonder hoogleraar Radboud Universiteit)

Alphons van Nispen tot Pannerden (psychiater en psychotherapeut)
Carlo Leget (universitair Hoofddocent in Tilburg)

Manu Keirse (hoogleraar te Leuven)
Monique van Bilderbeek (haptotherapeut en directeur van het ITH)

Up to date informatie kun je volgen via onze eigen website, de Nieuwsbrief  
van het ITH, en op de site van Haptonomisch Contact.

Tot dan!

Instituut voor Toegepaste Haptonomie
Zevenheuvelenweg 48A te Berg en Dal

Correspondentieadres: Postbus 1 6570 AA Berg en Dal
tel: 024-6452451

www.ith-haptonomie.nl
info@ith-haponomie.nl
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Haptonomische ouder- en kindbegeleiding in water.

Een tweejarige cursus van 2x 5 (+1)avonden of middagen onder leiding  
van Truus Scharstuhl en Moniek van Slagmaat. Start: najaar 2010.

Wat kan een haptonomisch contact in water voor ouders en hun kind 
betekenen? Hoe laat een jong kind zich zien in water? Hoe kunnen wij  
ouders leren om hun kind veiligheid en autonomie in water aan te bieden 
binnen een liefdevol haptonomisch contact? Deze cursus sluit aan bij de 
haptonomische pré- en postnatale ouder en kind begeleiding.

Toelating: voor hen die de cursus haptonomische pré- en postnatale  
ouder- kind begeleiding gedaan hebben en/of haptotherapeuten  
geïnteresseerd in dit onderwerp.
Het STH-water, Scholingscentrum voor Toegepaste Haptonomie,  
is een postacademische opleiding. Accreditatie VVH: 21 punten.

Kennismaking haptonomie en water

29 mei ’s middags. Wat kan water doen voor je gevoel(en) en in  
de omgang met elkaar. Een kennismaking met dit mooie medium  
vanuit een haptonomische benadering. Een impressie van wat er in  
de STH-cursussen geboden wordt.

Toelating: zie boven. Accreditatie VVH: aangevraagd

Voor meer inlichtingen en inschrijving: STH-water,  
Charlotte van Bourbonlaan 27, Eerbeek. Telefoon: 0313-651674,  
e-mail: truus.scharstuhl@planet.nl

sTH-water

scholingscentrum voor Toegepaste Haptonomie, 

afdeling water

Eerbeek
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Voor u gelezen
door Mia van Luttervelt

De ogen van de ander – de sociale bronnen van zelfkennis, Christien 
Brinkgreve, uitgeverij Augustus, Amsterdam, 2009, ISBN 978 90 45701639,  
144 pp. € 15,90. 

Christien Brinkgreve (1949) is hoogleraar sociale wetenschappen aan de  
Universiteit Utrecht.

“Op een aantal misvattingen van deze tijd heb ik de vinger willen leggen. Een wrede 
misvatting vind ik de stelling dat je als individu volledig in de hand hebt wat je bent 
en wat je doet: eigen keuze, eigen schuld. Dat is wreed, omdat het miskent dat er 
zoveel omstandigheden zijn waarop je geen of nauwelijks vat hebt: er is een grote 
ongelijkheid in vermogens en kansen.
De belangrijkste misvatting is dat je op jezelf leeft, dat je met anderen niets te 
maken hebt. Er wordt tegenwoordig veel gesproken over het zelf: je moet jezelf zijn, 
je moet op zoek gaan naar jezelf, je moet naar jezelf luisteren, je moet voor jezelf 
kiezen, afgaan op jezelf. Je ziet het in de media, glossy's vooral, in reclames op tv, op 
internet, er zijn workshops over 'de weg naar jezelf'. Maar je lééft niet alleen, je blijft 
aangewezen op anderen. In mijn boek noem ik een moderne variant van de uitspraak 
van Descartes: ik denk, dus ik ben, in het Engels: I think, so I am. Je bent niet alleen 
op de wereld. Dat is de kern van mijn betoog: we zijn pas onszelf door de contacten 
met anderen. Uit eigen ervaring weet ik hoe doorslaggevend de ogen, de blik van de 
ander kunnen zijn. 
Ogen kunnen je inderdaad maken en breken, ze kunnen je zelfvertrouwen geven, dat 
is heel belangrijk als je, zoals ik vroeger, een wankel zelfgevoel hebt. Hoe belangrijk 
anderen zijn voor je zelfgevoel, blijkt duidelijk uit levensverhalen. Ik geef cursussen 
biografisch schrijven, en dan blijkt steeds weer wat mensen meegekregen hebben, van 
thuis, van hun vrienden, van anderen dus. Tijdens die cursussen heb ik gemerkt wat 
het mensen doet als ze hun eigen leven in kaart proberen te brengen.
Er verschijnen steeds meer boeken met levensverhalen en familiegeschiedenissen. 
Daar zit een sterk democratische kant aan: het gaat niet alleen maar over helden en 
hun roemruchte geschiedenis, nee, het gaat ook over het gewone leven van gewone 
mensen. ‘Ik ben ook belangrijk, ik doe er ook toe’, dat gevoel – je zou het de 
democratisering van de aandacht kunnen noemen.
Ik heb dit boek niet alleen voor vakgenoten geschreven, al krijg ik gelukkig wel van 
collega's op de universiteit als reactie dat ze het goed vinden. Het is ook bedoeld 
voor geïnteresseerde lezers van Trouw, de Volkskrant en NRC Handelsblad. En voor 
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door Mia van Luttervelt

studenten: ik kreeg van een van hen te horen dat-ie nu pas goed begreep waar het vak 
sociologie over gaat. Dat vond ik een compliment. Iedereen moet het kunnen lezen, ik 
hoop dat het aan het denken zet, dat het boek een gids is en een eyeopener.
Ik heb het in drie maanden geschreven, maar met dertig jaar ervaring. Toen ik eraan 
begon, zat het stramien bij wijze van spreken al in m’n hoofd, onder andere door de 
colleges die ik net over het onderwerp gegeven had. En ik heb een goed netwerk, kan 
makkelijk bij collega’s te rade gaan: klopt dit wat ik geschreven heb? Ik had dit nooit 
kunnen schrijven toen ik twintig was.’

‘Je bent niet alleen op de wereld’. In bovenstaand citaat geeft de auteur een fraaie 
toelichting op haar boek in de boekenrubriek van Co Welgraven in Trouw. Het boek 
heeft mij veel gebracht, met een uitgebreide literatuurlijst voor verder lezen.

Op 12 en 13 juni is er een weekend met Prof.dr. Christien Brinkgreve aan de 
ISVW te Leusden over De ogen van de ander. Zie www.isvw.nl. Het is daar altijd 
goed toeven. Zie ook de Zomerweken aldaar.

Staat van tederheid – tussen beest en supermens 

Remko van Broekhoven (1967) is politiek filosoof en geëngageerd journalist. Hij 
doceert op de School voor Journalistiek te Utrecht.

Als haptotherapeut en filosofisch onderzoeker van de haptonomie werd ik meteen 
getroffen door de titel van dit boek. Tederheid is immers een kernkwaliteit in de 
haptonomie. En als mensen bevinden wij ons allen ergens in het spectrum tussen 
beest en supermens. Ik wilde wel eens weten wat deze politiek filosoof en journalist 
daarover te melden heeft.

De beschrijving vermeldt: ’Het schrijnende contrast tussen de fraai geformuleerde 
maatschappelijke idealen en de vaak beestachtige werkelijkheid: dat is hét tergende 
thema van onze moderne mediatijd.” In Staat van tederheid vraagt Remko van 
Broekhoven zich af wat de zelfreflectie ons eigenlijk opgeleverd heeft, na zoveel 
eeuwen klinkende wijsbegeerte en fraaie letteren. Een nobel streven. Hij wil 
onderzoeken in hoeverre liefde, passie en tederheid factoren zijn die de mens 
succesvol kan inzetten bij zijn pogingen ons hedendaagse globale leefsysteem te 
veranderen. Het boek blijkt een filosofische studie naar de relatie tussen liefde en 
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politiek, tussen rede en geweld, met o.a. Plato en Nietzsche. Het blijkt tevens een 
niet gemakkelijk leesbare bundel voor politici en ingewijden in filosofisch/ethische 
kwesties.
Ik ben teleurgesteld in dit boek, ook al staan er hoopvolle en zinnige dingen in, 
waaronder het duidelijke verlangen naar ‘de staat van tederheid’. Het boek houdt op 
waar het voor mij belangwekkend wordt en ik bijvoorbeeld onontkoombaar de link 
vind naar de haptonomie, die de auteur duidelijk niet kent. Ik wens de auteur  - en 
onze politici - enige (ervarings)kennis van de haptonomie en bijvoorbeeld een boek 
als De innerlijke meetlat van Bob Boot.

Mijn hoop ligt in de epiloog (p.165-166):
“ Er ligt een weg tussen bruutheid en perfectie. Dat is die van redelijke én tedere 
dieren: mensen die met andere mensen, dieren en de rest van de natuur omgaan op nu 
een gematigd en dan weer uitbundig liefdevolle wijze. Daarmee komt een alternatief 
in zicht (voor eerder genoemde ‘bovenmenselijke’ idealen en utopieën, ML): de staat 
van tederheid.
Wat is de staat van tederheid? Geen blauwdruk of hersenschim, geen volledig 
verbeterde en nu eindelijk volmaakte maatschappij of mens. Zijn tederheid schuilt in 
de aanvaarding van wat laakbaar en ‘slecht’ is: niet per se als eindpunt, maar toch wel 
als begin. Egoïsme, onwetendheid en andere ‘maar al te menselijke’ eigenschappen 
zijn zelden geholpen met moralistische veroordeling. Ze kunnen worden tegemoet 
getreden met hun tegenpool – met bijvoorbeeld empathie, kennis en inzicht – 
zonder de illusie dat ze ooit helemaal verdwijnen. Daarnaast duidt tederheid op 
de omhelzing van wie kwetsbaar is en ‘klein’ in een andere zin dan het laakbare: 
degenen bijvoorbeeld die niet voor zichzelf kunnen zorgen, of degenen die zich in de 
marges bevinden van onze maatschappij. Arm, uitgebuit of vernederd. Tederheid is 
dan in de praktijk geen neerbuigende liefdadigheid, maar zorg, solidariteit en steun. 
En uiteindelijk opheffing van de marginaliteit. De staat van tederheid is echter niet 
alleen een ‘betere samenleving’, als verkiezingsbelofte, gerechtvaardigde utopie 
of aanvaardbaar ideaal. Ze is misschien wel eerst en vooral de toestand waarin wij 
onszelf bevinden, of we die betere samenleving nu bereiken of niet. Vraag je me waar 
ze is? Ze bevindt zich hier en nu, daar waar we tussen verleden en toekomst leven. En 
sterven. Maar dat is weer een heel ander verhaal.”

Staat van tederheid – tussen beest en supermens, 
Remko van Broekhoven, Uitgeverij Boom/SUN, Amsterdam 2007, 
ISBN 9789085064176, 192 blz., €16,90.
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Tot onze spijt hebben we moeten vaststellen dat het voor onze organisatie niet mogelijk is 
de accreditatiepunten te verzilveren die bij het KNGF zijn aangevraagd en toegekend.

Ondanks dat wij alles hebben gedaan om de KNGF te voorzien van gegevens worden 
er onmogelijke eisen gesteld zoals geboortedatum van de deelnemers. De eerste door u 
ingevulde lijst werd teruggezonden met de mededeling dat alles in excel moest worden 
aangeboden. Er mogen ook geen werkadressen worden opgegeven. Onze redactrice Det 
Materman heeft zelfs aangeboden, nadat zij de excellijst had gestuurd, om op het kantoor 
van het genootschap de ontbrekende gegevens in te vullen op de manier zoals men dat wil. 
Dat werd haar geweigerd. 
Wij kunnen u alleen nog aanbevelen zelf contact op te nemen met het genootschap. Indien 
nodig kunt u van ons een bewijs van deelname krijgen.

Onbegrijpelijk dat het genootschap met haar onwillige grondhouding haar eigen leden 
benadeelt. Wij als organisator hebben wel voor bijschrijving van deze accretitatiepunten 
betaald.

Wim J. van der Veer, 
uitgever

(organisator van het congres ‘Haptonomie, Heel je leven!’ – 20-11-2009)

Van de uitgeverij

Agenda
Deze agenda is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Er kunnen echter altijd nieuwe 
activiteiten of wijzigingen zijn, bijvoorbeeld  in de data. Informeer daarom vooraf altijd 
nog even bij de betreffende organisatie, c.q. opleiding haptonomie. Zie ook:

www.haptonomischcontact.nl/agenda 
www.ith-haptonomie.nl
www.haptonomie.nl
www.synergos.nl 

Op woensdag 2 en 9 juni te ’t Harde

Tweedaagse workshop voor haptonomisch zwangerschaps begeleiders.
‘De pasgeborene en zijn ouders, binnen zes weken na de geboorte’
Voor verdere informatie en aanmelding: www.opti-mum.nl

Wilt u uw activiteit ook vermeld zien in deze agenda? Mail uw gegevens naar:
vanderveer.media@hetnet.nl
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ROèL uw partner 
in verzekeringen

Haptotherapeuten Verzekeringspakket

Financieel Adviesbureau ROèL biedt voor haptotherapeuten 
de mogelijkheid verzekeringen te treffen met aantrekkelijke 

voordelen in de vorm van:

- collectiviteitskorting -
- uitgebreide specifiek op beroep afgestemde dekking -

- persoonlijke advisering -

 PrAKTIjKPAKKeT
 •  Aansprakelijkheid beroep  • Extra kosten / 
 • Rechtsbijstand beroep  bedrijfsschade
    • Inventaris
 PrIVé-PAKKeT
 • Woonhuis  • Aansprakelijkheid  
 • Inboedel   privé
 • Auto  • Rechtsbijstand privé
   • Doorlopende reis
 InKOmen en zOrgPAKKeT
 • Pensioen  • Ziektekosten
 • Arbeidsongeschiktheid  • Ongevallen

Financieel Adviesbureau ROèL
     Antwoordnummer 358

3740 VB BAARN
telefoon 035 54 890 90

Fax 035 54 890 91
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