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Haptonomisch Contact verschijnt vier  

keer per jaar. Aan haptonomie 
gerelateerde artikelen, meningen, 

praktijkervaringen, informatie en nieuws 
kunt u sturen naar het redactieadres; 

indien mogelijk graag per e-mail.
De verantwoordelijkheid voor de inhoud 
van dit tijdschrift berust bij de redactie. 
Zij behoudt zich het recht voor om in 

overleg met betrokkene kopij in te korten 
of niet te plaatsen. De auteur blijft 

eindverantwoordelijk voor de inhoud van 
zijn/haar geschrift.

Losse nummers verkrijgbaar na 
overmaking van € 9 op bankrekeningnr. 
97.13.66.497 t.n.v. Van der Veer Media, 

Blaricum. (Studenten)kortingen zijn onder 
bepaalde voorwaarden mogelijk.

© Alle rechten voorbehouden. 
Overname van artikelen alleen na 

schriftelijke toestemming. Bij plaatsing 
na toestemming van de redactie dient 
Haptonomisch Contact te allen tijde als 

bron vermeld te worden.

Webdesign en onderhoud
webmaster@haptonomischcontact.nl

Dit blad wordt gedrukt op 130 grams 
Biotop chloorvrij papier.

Redactioneel

Dit nummer bevat op twee manieren een boodschap 
van Mia van Luttervelt.
Op de eerste plaats bericht ze ons in ‘Stervensweeën’ 
hoe, naast de intense vreugde van het leven, de schrik 
van het manifest worden van een hersentumor en 
de angst voor het lijden haar in vloedgolven kan 
overmeesteren.
Het sterven als het proces dat leidt tot de dood kun 
je beschouwen als een omgekeerde geboorte. Een 
proces dat gekenmerkt kan worden door een tijd 
van intens genieten en tegelijkertijd door een tijd 
van lijden. De dood wordt weergegeven door een 
zelfstandig naamwoord, omdat de dood een feit is. 
Het sterven wordt weergegeven door een werkwoord, 
omdat het een proces- een gebeuren- weergeeft, dat 
leidt tot de dood.
Dit proces van geleidelijke onthechting aan het leven 
gepaard aan functieverlies is een intens proces. Wij 
hopen voor Mia dat in deze laatste fase het genieten 
boven het lijden mag prevaleren. 

Op de tweede plaats reageert zij, ondanks haar 
ziekte na haar hersenoperatie, op een mededeling 
van de VVH met het artikel ‘Grondslagen van de 
Haptonomie’.
Hierin verwijst zij naar haar levenswerk- het 
grondslagen onderzoek van de haptonomie: 
‘Bevestigend aanraken, een filosofisch onderzoek van 
de haptonomie’.( Erasmus Universiteit Rotterdam, 
faculteit wijsbegeerte, 1997). Helaas kreeg dit niet de 
aandacht die het verdient. 
Ik spreek de hoop uit dat dit alsnog gebeurt en dat 
Mia van deze erkenning mag genieten. Het is een 
aanzet tot onderzoek, dat het verdient afgemaakt te 
worden. Het is het onderzoek dat zij ons achterlaat en 
waar wij zorgvuldig mee om moeten gaan.

Wim Laumans
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In Memoriam
Prof. Dr. Jan J. Dijkhuis

30 maart 1921 – 1 augustus 2011

Toen Jan Dijkhuis kennis nam van de haptonomische benaderingswijze, heeft hij 
meteen de waarde daarvan herkend. Via tastzin en affectieve wederkerigheid lag 
een nieuwe weg van therapieverstrekking open, waardoor mensen al voelend inzicht 
kregen in de blokkades waar ze mee te maken hadden. Psychische en lichamelijke 
blokkades hebben vaak met elkaar te maken. Zo heeft hij de haptotherapie een plaats 
gegeven tussen fysiotherapie en psychotherapie, als waardevolle toevoeging aan de 
gezondheidszorg.
Jan heeft de ontwikkelingen, zeker 40 jaar lang en tot het laatst toe, met grote 
interesse en kalme vastberadenheid gevolgd en er vanuit zijn ervaring en wijsheid heel 
veel aan bijgedragen. Zijn kritische waarneming en de adviezen die daarop volgden 
waren mild en van droge humor doorspekt. Zo waarschuwde hij ons dikwijls dat we 
helder moesten blijven in onze verwoordingen, alle overbodigheden noemde hij RUIS. 
Niet overdrijven, de mogelijkheden van de haptonomie waren voor zichzelf sprekend 
en genoeg. En…vergeet nooit je bronnen te vermelden.

Het hele lesprogramma van de Opleiding in de Haptotherapie (bèta opleiding) 
werd door Jan Dijkhuis ontwikkeld. Dit raamwerk ligt nog steeds onder de huidige 
opleiding. Hij coachte alle docenten en gaf zelf ook les. Zijn magistrale colleges 
zullen de studenten nooit vergeten. Evenmin zijn liefdevolle en humorvolle 
opmerkingen tijdens de begeleidingen.

In de beginjaren heeft Jan vaak met Frans Veldman gewerkt en gefilosofeerd. 
Veel zaterdagochtenden werden daarmee gevuld. Als psychotherapeut kende hij 
het belang van de kwaliteit van de therapeutische relatie en emotionele openheid. 
Hij zag dat de haptonomie de emoties koppelde aan de lichamelijkheid. Gelukkig 
schreef hij daarover. Nog steeds is zijn fantastische hoofdstuk ‘Relatie en Contact’ 
(uit ‘Verkenningen in de Haptonomie ‘– A.W. Bruna Uitgevers, augustus 1998) 
basisliteratuur in onze opleidingen. 
Maar ook in de verdere ontwikkeling van de Academie voor Haptonomie was 
hij cruciaal. Hij was nauw betrokken bij de omvorming van de Academie tot een 
stichting. 

Jan is de haptonomie altijd trouw gebleven. Hij was – niet alleen qua postuur- een rots 
in de branding, maar ook een man met een groot hart dat toch ook door vermeende 
vrienden gekwetst werd. Jan zal gemist, maar nooit vergeten worden. Gelukkig 

Verder heeft ons het bericht van overlijden van Prof. Dr. J. Dijkhuis bereikt. Hij is een 
van de coryfeeën van het eerste uur. Het ‘in memoriam’ is van Mevr. W. Pollmann-
Wardenier en Els de Graaf. Indrukwekkend is het verhaal ‘In coma’ van Swen de 
Vries Robles. In de rubriek ’Voor u bijgewoond’ vindt u een verslag van een cursus 
door 
Erik te Loo en een verslag van een conferentie door Luuk Smit. ‘Kunst en 
haptonomie’ brengt een ontroerend verhaal van Anneke Kempkes Verweij. Nieuw in 
dit nummer zijn de inspiratiebronnen, waar we aanraders plaatsen die raken.

Aan dit nummer werkten mee:
Luuc Smit, Swen de Vries Robles, Wim Laumans, Willem Polmann Wardenier,  
Mia van Luttervelt, Erik te Loo, Det Materman, Paulien Pinksterboer, 
Anneke Kempkes-Verweij, Petra Steffens en Els de Graaf
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zijn veel van zijn teksten bewaard gebleven zodat dit erfgoed in de Academie voor 
Haptonomie blijft. Onlangs besloot Jan Dijkhuis zijn gehele wetenschappelijke 
collectie aan de Academie te schenken. Die is zeer omvangrijk en laat zien hoe het 
komt dat hij zo onnavolgbaar in staat was om heel precies te zeggen waar het om 
ging. En dat is van onschatbare waarde.

Wat zeker bij ons zal blijven is zijn naam Jan J. Dijkhuis en alles wat die naam 
inhoudt en betekent. Jan: bekend en bemind.

Namens de Academie voor Haptonomie,
Willem Pollmann en Els de Graaf

Boodschap van Mia 
Mia van Luttervelt

Stervensweeën

Nog is het sterven zonnig stil
en door geen wind beroerd
als blad na blad valt in mijn hart,
maar reeds voorvoel ik schrik,
demonen van de nacht
en oh, als herfstwind
jagend langs verlaten stranden,
klagend, schreeuwend om wat ik bemin…

Mia van Luttervelt, mei 2011

In maart 2011 werd bij mij een levensbedreigende hersentumor ontdekt, rechtsachter, 
in het gebied van het zien. Ik kreeg steeds meer moeite met computerwerk, e-mail, 
lezen, schrijven, tekstverwerken en steeds meer botste ik links overal tegenaan…
Plotseling werd ik onvrijwillig gepensioneerd: niet meer autorijden – dus ook 
niet meer op mijn kleinzoon passen van nu ruim een jaar. Mijn Praktijk voor 
Haptotherapie en Filosofie gesloten, zonder afscheid van mijn cliënten. Mijn 
vrijwilligerswerk als redacteur voor het Tijdschrift Haptonomisch Contact na 
twee en twintig jaar plotseling gestopt, evenals mijn studiegroep Filosofie en 
Antroposofie, mijn beroepsvereniging NVPA-vakgroep haptotherapeuten en mijn 
beroepsvereniging voor Filosofische Praktijken VFP, mijn 4-daagsen (Nijmegen en 
Heuvelland Limburg), mijn jarenlange wintersport, mijn reizen naar Nepal, Tibet, 
India enzovoort...

De ene wereld ging dicht en een volkomen andere wereld ging open: Fase 1: de 
patiëntenwereld van medische onderzoeken, de afdeling neurochirurgie waar 
ik oud-studenten en collega’s fysiotherapie ontmoette. Fase 2: de hersenbiopsie 
onder narcose, daarna de hersenoperatie met een dagje Intensive Care. Weer vier 
weken later Fase 3: 30 x bestraling in zes weken, 5 x per week, gecombineerd met 
42 x chemotherapie in de vorm van dagelijkse capsules. Ik leerde de wereld van 
de taxichauffeurs kennen die dagelijks mensen met dementie naar de dagopvang 
rijden, mensen voor de bestraling, de nierdialyse, de doktersafspraken, de 
rolstoelbasketballers, de grappen, de vooruitzichten en de trieste verhalen. Na drie 
weken werd ik kaal, maar gelukkig ben ik niet misselijk geweest… Vervolgens 
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vier weken om een beetje bij te komen van alle indrukken en fysiek te herstellen: 
wandelen, fietsen, zwemmen, deels in ons huisje in het Heuvelland in Zuid-Limburg. 
Wanneer u dit leest ben ik alweer bezig met Fase 4: zes maanden chemotherapie.
Alle behandelingen zijn palliatief: ik word niet meer beter. Wel heb ik een behoorlijke 
kans mijn zeventigste verjaardag te halen (januari 2012).

Wat de meeste indruk op mij heeft gemaakt, en nog steeds maakt, zijn alle 
voortdurende blijken van belangstelling en hulp van familie, vrienden, patiënten, 
collegae, buren in mijn hofje in Scheveningen. Vaak uit totaal onverwachte hoek 
en meestal te veel om te kunnen beantwoorden. Ik voel mij gedragen door zoveel 
liefdevolle mensen…

Jaren geleden schreef mijn vriend, collega en hoofdredacteur Wim Laumans een 
artikel over Haptonomische stervensbegeleiding in het Nederlands Tijdschrift voor 
Fysiotherapie (9-1977). Ik hoop dat dit artikel een aanleiding zal vormen voor een 
nieuw boek in de Haptonomische Bibliotheek: Haptonomische Stervensbegeleiding, 
zodat de cirkel van Haptonomisch Leven steeds verder kan worden ingevuld.

Het ga jullie goed. Ik heb veel geleerd in dit leven en hoop nog enige tijd mijn steentje 
bij te kunnen dragen.

Noot van de redactie: De afstudeerscriptie ‘Afscheid van de dood’ van Wim Laumans 
uit 1977 is onder de rubriek ‘uit de oude doos’ opnieuw gepubliceerd in het 
decembernummer van Haptonomisch Contact 2003 ( HC 2003-4).U kunt deze scriptie 
ook vinden op www.wimlaumans.nl

Grondslagen van de 
Haptonomie

Mia van Luttervelt

Door Drs. Mia F.W. van Luttervelt, fysio-/haptotherapeut/filosoof, lid NVPA-vakgroep 
haptotherapeuten en lid VFP (Vereniging Filosofische Praktijken) medeoprichter en 
oud-redactielid Tijdschrift Haptonomisch Contact (mvanlutt@planet.nl )

'Men hoeft niet te hopen om te ondernemen, niet te slagen om vol te houden.'
                   Willem van Oranje

Veertien jaar geleden voltooide ik mijn grondslagenonderzoek van de haptonomie: 
Bevestigend aanraken – een filosofisch onderzoek van de haptonomie (Erasmus 
Universiteit Rotterdam, Faculteit Wijsbegeerte, 1997).
In een prachtige analyse in Haptonomisch Contact, 8e jaargang, 1997-nr.4, werd 
dit werk besproken door de gezondheidsfilosoof en o.a. docent aan de Academie 
voor Haptonomie te Doorn, Dr. Pieter Verduin. Mijn aanbevelingen kon hij volledig 
onderschrijven. Hij noemde het ‘een waardevolle scriptie die stimulerend is voor het 
denken over haptonomie. Aanbevolen voor haptonomen met feeling voor denken’.

Door mijn onderzoek volgde eerherstel bij Frans Veldman Sr. die in 1990 mij en de 
toenmalige hoofdredacteur, wijlen Ton Bergman, van Haptonomisch Contact, de 
toegang ontzegde bij het 1e Haptonomisch Congres te Parijs, omdat de persvrijheid 
van HC niet werd gewaardeerd.

In 1998 werd ik door de toenmalige Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 
(NVH) uitgenodigd voor een lezing over ethiek en haptonomie. Onder de titel 
Ethische raakbaarheid als collectieve verantwoordelijkheid – over de noodzaak van 
een haptonomische ethiek schreef Heiko Jessayan een uitgebreid verslag in HC, 9e 
jaargang, 1998-nr.4. In de discussie na de lezing besloot het bestuur van de NVH te 
onderzoeken in hoeverre op dit punt kon worden samengewerkt met de nog zeer jonge 
Vereniging voor Haptotherapeuten (VVH). De VVH was niet geïnteresseerd. Wel 
werden gedurende ruim een jaar gesprekken georganiseerd voor geïnteresseerde leden 
van de NVH. Een aantal aanbevelingen van toen blijken in 2011 nog niet gerealiseerd:

1. Een standaard voor excellente beroepsuitoefening.
2. Een Haptonomie Informatie Centrum waar mensen terecht kunnen met vragen 

en/of klachten betreffende haptonomie. (Els Plooij heeft als ‘trekker’  
van het Kenniscentrum Haptonomie noodgedwongen moeten afhaken, zie 
www.kenniscentrumhaptonomie.nl)
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3. Een gezamenlijk tijdschrift Haptonomisch Contact met onderafdelingen voor 
diverse vormen van ‘werken op haptonomische basis’.

In 2001 werd de NVH opgeheven, Haptonomisch Contact (toen nog verenigingsblad) 
bleek voldoende draagvlak te hebben om te worden geprivatiseerd. Ikzelf was toen al 
één van de leden van Verdienste van de NVH. Samen met een bevlogen groep mensen 
hebben we in 2002 de doorstart van HC mogelijk kunnen maken. Paulien Pinksterboer 
werd voorzitter van de Stichting Haptonomisch Contact en Wim Laumans werd 
hoofdredacteur en bestuurslid.

Ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Erasmus Universiteit te Rotterdam 
werd ik in 2003 uitgekozen als één van de 27 getalenteerden uit alle faculteiten en 
wel namens de faculteit Wijsbegeerte. Aan deze ‘Heldere Lichten – a celebration of 
talent’ werd een fotoboek met die titel en een kleine expositie gewijd. 'Een wijde blik 
verruimt het denken', staat bij mijn portret.

In 2006 werd ik, samen met hoofdredacteur Wim Laumans, uitgenodigd voor enkele 
gesprekken met de toenmalige Commissie Wetenschap en Onderzoek van de VVH om 
te proberen een aantal gezamenlijke ‘kernpunten van de haptonomie’ te formuleren. 
Het bestuur van de VVH dacht daar echter anders over en passeerde haar eigen 
commissie. Met als gevolg dat ik, als filosoof, door het toenmalige bestuur werd 
gepasseerd voor de Wetenschappelijke Raad en de huidige Commissie Kennis en 
Wetenschap (CWK). Ondanks ruim twaalf jaar haptonomische scholing, dertig jaar 
ervaring in mijn fysio/haptotherapeutische praktijk en een bekroond wetenschappelijk 
onderzoek, heeft de VVH nooit iets in mij gezien. Dat heeft mij veel pijn gedaan en 
de ontwikkeling van de filosofie van de haptonomie geremd. Wel wordt tegenwoordig 
mijn onderzoek op de website van de VVH vermeld. Mijn persoonlijke ontwikkeling 
ging gewoon door: in mijn praktijk voor Haptotherapie en Filosofie, in Haptonomisch 
Contact, als Facilitator Unconditional Love and Forgiveness, in mijn studiegroep 
Filosofie en Antroposofie, en in mijn (wandel)reizen naar Nepal, Tibet en India met 
mijn studie en training in Tibetaans-Boeddistische meditatie en Oosterse filosofie. 
Wandelen en andere lichaamsbeweging kan heel zinvol zijn voor de verwerking van 
pijn en verdriet…

Begin juli 2011 werd ik door een bevriende collega haptotherapeut geattendeerd op 
een publicatie van de VVH over Grondslagen Haptonomie. Met lichte verbijstering 
heb ik dit stuk gelezen. In de begeleidende e-mail wordt mijn naam – nog altijd 
foutief gespeld met een d in plaats van t aan het eind - op suggestieve wijze in 
verband gebracht met de Wetenschappelijke Raad en de door de VVH geformuleerde 
‘standaardtekst’ Grondslagen Haptonomie. Een oude wond ging weer open: er is geen 

enkel overleg met of toestemming van mij geweest aangaande dit stuk. Ik distantieer 
mij volledig van dit knip- en plakwerk uit mijn onderzoek plus ongenoemde teksten 
van niet genoemde andere auteurs. Het geheel zou men ‘plagiaat’ kunnen noemen.

Ter toelichting en om voortschrijdende misverstanden tegen te gaan wil ik graag een 
duidelijk onderscheid maken tussen:
 1.  ‘Een vereniging of instelling op bijvoorbeeld haptonomische, 

humanistische of christelijke grondslag’. Hierbij worden in de statuten 
de geloofsartikelen of kernovertuigingen van een geloof of (politieke) 
levensovertuiging geformuleerd, vaak ‘de kroonjuwelen’ genoemd. De 
VVH is géén ‘instelling op haptonomische grondslag’. 

 2.  De VVH is een beroepsvereniging die de belangen behartigt van door haar 
erkende haptotherapeuten. Met de haptonomische waarden ‘presentie, 
transparantie en prudentie, het zgn. PTP-principe)’ heeft zij als instelling 
niets van doen.

 3.  ‘Grondslagenonderzoek van een wetenschap. Dit is een filosofische 
discipline. Ik citeer uit mijn onderzoek: ‘Voor het goed begrijpen van 
een aantal filosofische problemen bij het grondslagenonderzoek van 
de haptonomie is De Boer van belang (Grondslagen van een kritische 
psychologie, Baarn 1980).Volgens De Boer is grondslagenonderzoek: (1A) 
Wetenschapsfilosofie, voor zover zij het fundament van een wetenschap 
verheldert en in reflectie op de instituerende regels de grens raakt met 
andere fundamentele taalspelen, (menselijke communicatie, kunst, religie). 
(1B) Ontologie (= zijnsleer), voor zover zij de werkelijkheidsdefinitie van 
een wetenschap in het vizier tracht te krijgen; bij menswetenschappen 
betekent dit vooral het impliciete mensbeeld…De Boer heeft zich veel 
beziggehouden met wetenschapsfilosofische problemen betreffende de 
menswetenschappen. De grondgedachte van zijn genoemde boek is dat 
de mens een wezen is dat zichzelf uitlegt en dat de wetenschappen van de 
mens daarmee rekening te houden hebben (p.8). Dit is een stelling die past 
binnen de haptonomie. (MvL, 1997)

In mijn onderzoek wordt haptonomie opgevat als: 'De theorie en de praktijk van 
de bevestigende aanraking en de bevestigende ontmoeting.' …Kernobject van de 
haptonomie is: 'De ontwikkeling, de ondersteuning en/of het herstel van het menselijk 
bestaan in affectieve lichamelijkheid.'
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'Theoretische opvattingen in de haptonomie
In mijn zoektocht naar de grondslagen van de haptonomie heb ik getracht een 
duidelijke argumentatiestructuur te ontdekken in de theoretische opvattingen binnen 
de haptonomie, zoals mij die bekend zijn geworden uit de literatuur en via de 
gesproken taal (oral history). Deze structuur is nergens duidelijk aanwezig. In de 
Rapportage van een vooronderzoek onderscheidt Christine Pollmann (MvL 1997) drie 
en dertig rubrieken met bijbehorende beweringen alleen al in het boek Verkenningen 
in de haptonomie. Het ontbreken van een compact en in begrijpelijk Nederlands 
weergegeven overzicht van de theoretische opvattingen laat zich ook hier voelen als 
een gemis.' (citaat MvL, 1997, ook in 2011 nog niet gerealiseerd). Dorus Gerritse 
heeft in dit blad een poging gedaan met zijn serie ‘Haptonomisch woordenboek’. In 
mijn onderzoek heb ik een woordenlijst opgenomen.

In de vorm van stellingen met een toelichting heb ik in 1997 geprobeerd de impliciet 
aanwezige structuur te verwoorden:

Stelling 1. De tastzin vormt de basis van onze kennis van de wereld.
Stelling 2. In de tastzin ligt het vermogen tot waarderen opgesloten.
Stelling 3.  Via de huid en de zintuigen staat de mens voortdurend in verbinding met 

de buitenwereld.
Stelling 4.  De reactie van het (zich) openen en (zich) sluiten is het grondpatroon van 

de tast.
Stelling 5. De haptonomie ziet de mens als een op zijn wereld betrokken wezen.
Stelling 6.  Uit de tastzin ontwikkelt zich de ontmoetingszin en het gevoel voor 

tederheid.
Stelling 7.   De hand die in zijn aanraking tederheid schenkt bevestigt de mens in zijn 

menszijn.
Stelling 8.  In het bevestigende contact wordt het lichaam overstegen, gedépasseerd.
Stelling 9.  Er zijn drie grondvormen van bevestiging.
Stelling 10.   Het lichamelijke kan niet worden gescheiden van het geestelijke, echter 

wel onderscheiden en gedifferentieerd.
Stelling 11.  Door het evenwichtig leren gebruiken van aanraking en 

gevoelsbelevingen kan de draagkracht van de mens worden vergroot. 
Hierbij worden spiertonusregulaties en de adembeweging gezien als de 
onbevangen expressie van de emotionele participatie.

Stelling 12.  De haptonomisch werkende (hapto)therapeut dient te beschikken over 
drie basisvaardigheden/eigenschappen: presentie, transparantie en 
prudentie (PTP-principe).

Toelichting bij 1: In de ontogenese van het leven vormt de oertast de basis van 
waaruit de verschillende zintuiglijke functies (tasten, proeven, ruiken, horen, zien) 
zich differentiëren en specialiseren.
Toelichting bij 2: Volgens de haptonomie kunnen mensen door middel van de tast 
onderscheiden wat goed of slecht is voor het zelfbehoud: het vitale goed en het vitale 
kwaad.
Toelichting bij 3: Er zijn twee fundamentele vormen van in relatie, in betrekking 
staan. Bij een cognitieve betrokkenheid stelt men zich open voor de wereld: men 
neemt iets in zich op, men maakt zich iets eigen. Bij de conatieve betrokkenheid 
bepaalt men zijn houding, staat ergens bevestigend of ontkennend, goedkeurend 
of afkeurend tegenover, neigt er naar toe of er van weg. Beide manifesteren zich in 
lichamelijke, uitwendig waarneembare activiteiten. Het uitwendig waarneembare 
gedrag is dus een openbaring van de inwendige wijzen van betrokken zijn op een 
object. Gedrag impliceert dus altijd een relatie tot een omgeving, een verbondenheid 
daarmee, een relatie die uitwendig waarneembaar is.
Toelichting bij 4: Deze functie is van vitaal belang voor de mens om zich open te 
kunnen stellen voor wat goed is voor het levensbehoud en zich af te sluiten voor wat 
levensbedreigend is. Mensen kunnen evenals bloemen openbloeien en zich sluiten. 
De tastzin stelt de mens in staat contacten te ordenen en te waarderen en een plaats 
te geven in het gevoelsleven. Vanuit de gevoelde grens kan de mens geraakt worden. 
Tasten betekent waarnemen en betekent ook (aan)raken, (aan)geraakt worden, dus 
voelen. Dit voelen kan leiden tot gevoelens, dit wil zeggen affectief beleven.
Toelichting bij 5: In zijn lichamelijkheid, heeft de mens de mogelijkheid handelend en 
voelend in de wereld te staan. Er is sprake van ‘een geïncarneerde en geëngageerde 
– in lichaam en wereld verankerde – intersubjectiviteit’. De lichamelijkheid van 
de mens bepaalt en beperkt zijn mogelijkheden. In zijn bezielde lichamelijkheid 
bewoont de mens de wereld. Daarmee wordt bedoeld dat de mens in staat is zijn 
tastgevoel te verlengen en uit te breiden, verder dan zijn fysieke lichaam. Met behulp 
van dit vermogen hanteren en ‘incorporeren’ wij voorwerpen en bewegen wij ons 
door de ruimte, zonder daar telkens over na te hoeven denken. Vanuit dit marginale 
gewaarworden en waarnemen ervaren wij tevens onze houding en beweging in de 
ruimte die ons omgeeft. Wij bemerken bepaalde ‘aanrakings’-gewaarwordingen als 
prettig of onaangenaam. Wij verplaatsen ons meer of minder onbevangen door een 
kamer tussen mensen en voorwerpen door; de stoel waarop we zitten voelt meer of 
minder ongemakkelijk; het bed dat ons draagt is vreemd of vertrouwd, het omhullende 
dek voelt behaaglijk of zwaar. Al dit soort gewaarwordingen die onze lichamelijke 
houdings- en bewegingsgevoelens bepalen, worden samengevat in het begrip 
‘kinesthesie’ , dat bewegingsgevoel betekent. Daarnaast kennen we een algemeen 
lichaamsgevoel ‘coenesthesie’, een oergevoel dat aangeeft hoe we ons voelen: 
vitaal en fit of moe en futloos. Onder invloed van ‘stress’ en ‘overbelasting’ kan een 
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'Theoretische opvattingen in de haptonomie
In mijn zoektocht naar de grondslagen van de haptonomie heb ik getracht een 
duidelijke argumentatiestructuur te ontdekken in de theoretische opvattingen binnen 
de haptonomie, zoals mij die bekend zijn geworden uit de literatuur en via de 
gesproken taal (oral history). Deze structuur is nergens duidelijk aanwezig. In de 
Rapportage van een vooronderzoek onderscheidt Christine Pollmann (MvL 1997) drie 
en dertig rubrieken met bijbehorende beweringen alleen al in het boek Verkenningen 
in de haptonomie. Het ontbreken van een compact en in begrijpelijk Nederlands 
weergegeven overzicht van de theoretische opvattingen laat zich ook hier voelen als 
een gemis.' (citaat MvL, 1997, ook in 2011 nog niet gerealiseerd). Dorus Gerritse 
heeft in dit blad een poging gedaan met zijn serie ‘Haptonomisch woordenboek’. In 
mijn onderzoek heb ik een woordenlijst opgenomen.

In de vorm van stellingen met een toelichting heb ik in 1997 geprobeerd de impliciet 
aanwezige structuur te verwoorden:

Stelling 1. De tastzin vormt de basis van onze kennis van de wereld.
Stelling 2. In de tastzin ligt het vermogen tot waarderen opgesloten.
Stelling 3.  Via de huid en de zintuigen staat de mens voortdurend in verbinding met 

de buitenwereld.
Stelling 4.  De reactie van het (zich) openen en (zich) sluiten is het grondpatroon van 

de tast.
Stelling 5. De haptonomie ziet de mens als een op zijn wereld betrokken wezen.
Stelling 6.  Uit de tastzin ontwikkelt zich de ontmoetingszin en het gevoel voor 

tederheid.
Stelling 7.   De hand die in zijn aanraking tederheid schenkt bevestigt de mens in zijn 

menszijn.
Stelling 8.  In het bevestigende contact wordt het lichaam overstegen, gedépasseerd.
Stelling 9.  Er zijn drie grondvormen van bevestiging.
Stelling 10.   Het lichamelijke kan niet worden gescheiden van het geestelijke, echter 

wel onderscheiden en gedifferentieerd.
Stelling 11.  Door het evenwichtig leren gebruiken van aanraking en 

gevoelsbelevingen kan de draagkracht van de mens worden vergroot. 
Hierbij worden spiertonusregulaties en de adembeweging gezien als de 
onbevangen expressie van de emotionele participatie.

Stelling 12.  De haptonomisch werkende (hapto)therapeut dient te beschikken over 
drie basisvaardigheden/eigenschappen: presentie, transparantie en 
prudentie (PTP-principe).

Toelichting bij 1: In de ontogenese van het leven vormt de oertast de basis van 
waaruit de verschillende zintuiglijke functies (tasten, proeven, ruiken, horen, zien) 
zich differentiëren en specialiseren.
Toelichting bij 2: Volgens de haptonomie kunnen mensen door middel van de tast 
onderscheiden wat goed of slecht is voor het zelfbehoud: het vitale goed en het vitale 
kwaad.
Toelichting bij 3: Er zijn twee fundamentele vormen van in relatie, in betrekking 
staan. Bij een cognitieve betrokkenheid stelt men zich open voor de wereld: men 
neemt iets in zich op, men maakt zich iets eigen. Bij de conatieve betrokkenheid 
bepaalt men zijn houding, staat ergens bevestigend of ontkennend, goedkeurend 
of afkeurend tegenover, neigt er naar toe of er van weg. Beide manifesteren zich in 
lichamelijke, uitwendig waarneembare activiteiten. Het uitwendig waarneembare 
gedrag is dus een openbaring van de inwendige wijzen van betrokken zijn op een 
object. Gedrag impliceert dus altijd een relatie tot een omgeving, een verbondenheid 
daarmee, een relatie die uitwendig waarneembaar is.
Toelichting bij 4: Deze functie is van vitaal belang voor de mens om zich open te 
kunnen stellen voor wat goed is voor het levensbehoud en zich af te sluiten voor wat 
levensbedreigend is. Mensen kunnen evenals bloemen openbloeien en zich sluiten. 
De tastzin stelt de mens in staat contacten te ordenen en te waarderen en een plaats 
te geven in het gevoelsleven. Vanuit de gevoelde grens kan de mens geraakt worden. 
Tasten betekent waarnemen en betekent ook (aan)raken, (aan)geraakt worden, dus 
voelen. Dit voelen kan leiden tot gevoelens, dit wil zeggen affectief beleven.
Toelichting bij 5: In zijn lichamelijkheid, heeft de mens de mogelijkheid handelend en 
voelend in de wereld te staan. Er is sprake van ‘een geïncarneerde en geëngageerde 
– in lichaam en wereld verankerde – intersubjectiviteit’. De lichamelijkheid van 
de mens bepaalt en beperkt zijn mogelijkheden. In zijn bezielde lichamelijkheid 
bewoont de mens de wereld. Daarmee wordt bedoeld dat de mens in staat is zijn 
tastgevoel te verlengen en uit te breiden, verder dan zijn fysieke lichaam. Met behulp 
van dit vermogen hanteren en ‘incorporeren’ wij voorwerpen en bewegen wij ons 
door de ruimte, zonder daar telkens over na te hoeven denken. Vanuit dit marginale 
gewaarworden en waarnemen ervaren wij tevens onze houding en beweging in de 
ruimte die ons omgeeft. Wij bemerken bepaalde ‘aanrakings’-gewaarwordingen als 
prettig of onaangenaam. Wij verplaatsen ons meer of minder onbevangen door een 
kamer tussen mensen en voorwerpen door; de stoel waarop we zitten voelt meer of 
minder ongemakkelijk; het bed dat ons draagt is vreemd of vertrouwd, het omhullende 
dek voelt behaaglijk of zwaar. Al dit soort gewaarwordingen die onze lichamelijke 
houdings- en bewegingsgevoelens bepalen, worden samengevat in het begrip 
‘kinesthesie’ , dat bewegingsgevoel betekent. Daarnaast kennen we een algemeen 
lichaamsgevoel ‘coenesthesie’, een oergevoel dat aangeeft hoe we ons voelen: 
vitaal en fit of moe en futloos. Onder invloed van ‘stress’ en ‘overbelasting’ kan een 
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aanvankelijke vitaliteit en opgewektheid omslaan in gevoelens van oververmoeidheid 
en opgebrand zijn. Het zal duidelijk zijn dat al deze gevoelens zowel de werkprestatie 
als de ontmoetingsbereidheid beïnvloeden. De mens kan zich tot op zekere hoogt ook 
terugtrekken uit zijn lichaam. Hij voelt (zich) dan leeg. In (para)medische situaties 
wordt vaak dit lege, ‘doodliggende’ lichaam gepresenteerd.
Toelichting bij 6: Direct na de geboorte is de mens als het ware een ‘voeldiertje’: 
de baby ervaart de aanvankelijk kleine wereld` om hem heen vrijwel uitsluitend via 
de tastgewaarwordingen. Uit de tactus, de tastzin, ontwikkelt zich de gevoelsrijping 
en het gevoel voor ‘tact’. Via de aanraking en het aangeraakt worden, aanvankelijk 
vooral door het lijfelijk voelbare contact met de moeder – de primaire symbiose – 
ervaart het kind de tactiele tederheid en geborgenheid in lichamelijk welbehagen. 
Zo ontstaat ook het gevoel voor veiligheid, het gevoel van zich teder omvat en 
beschermd weten. Voor de gezonde ontwikkeling van ontmoetingsvaardigheden is het 
noodzakelijk dat de mens als kind zich leert hechten.
Toelichting bij 7: Door het therapeutisch aanbieden van gerichte tactiele en 
tederheidservaringen vinden cliënten uit de gezondheidszorg de mogelijkheid om 
zich te herordenen en waar nodig te rijpen in hun emotionele ontwikkeling. Dit alles 
binnen de vertrouwde veiligheid van de behandelkamer. Het gaat daarbij altijd om 
‘affectieve bevestiging in een zekerheid biedend, gevoelsbeladen tactiel nabijzijn’.
Toelichting bij 8: Er is hier geen sprake van ‘lichaamstaal’, maar van ontmoetingstaal 
die mensen stilzwijgend in onderlinge, wederzijdse verstandhouding verenigt. 
Spreken is hierbij vaak zelfs niet op zijn plaats. Een dergelijk contact kan zelfs 
ontstaan tussen mensen die elkaars taal niet spreken, zoals bij kinderen vaak nog 
spontaan gebeurt.
'Wie, als niet-betrokkene, rationeel waarnemend daarbij aanwezig is (bij een 
haptonomisch affectief-bevestigende ontmoeting), ziet objectief de veranderingen die 
zich voltrekken tussen de benaderde en de toenaderende, maar beleven – aan-, in-, 
doorvoelen en begrijpen - wat wezenlijk gebeurt is hem onmogelijk. De betrokkenen 
bij deze ontmoeting – zij die dit affectieve contact in wederzijdsheid beleven – blijken 
zelfs niet in staat de waarnemer mede te delen (in de letterlijke zin des woords: een 
samen delen) wat zij beleven en uit te leggen wat die ontmoeting existentieel voor hen 
betekent.' (Veldman (1996), p.121)
Toelichting bij 9: Grondvormen van bevestiging. 
1.  De redelijke acceptatie en erkenning van het bestaan van de andere mens. Een 

eenvoudige bestaansbevestiging dus. ’Ja’-zeggen tegen het ‘er-zijn’ van de ander 
wat een erkenning inhoudt van zijn bestaan en zijn recht op een plaats in de wereld. 
Zelfs deze eerste fundamentele bevestiging van het ‘tolereren’ en ‘verdragen’ van 
de ander, zonder discriminatie van ras, afkomst, huidskleur, enzovoort, blijkt in 
onze maatschappij veelvuldig te ontbreken. 

2.  De rationele bestaansbekrachtiging. Dit betekent naast de eenvoudige 
bestaansbevestiging tevens een bevestigende bekrachtiging van iemands 
capaciteiten en waarden als sociaal fungerend mens. 

3.  De ‘affectieve Zijnsbevestiging. Dit is de specifiek haptonomische affectieve 
waardering en bevestiging van de andere mens. Naar aard en wezen vereist deze 
vorm van Zijnsbevestiging onvoorwaardelijk een specifiek tactiel contact. Dit 
specifieke tactiele contact initieert van meet af aan zekerheid en vertrouwen.

Toelichting bij 10: Veldman stelt dat de alles-of-niets-wet van spanning en 
ontspanning het product is van ‘een rationalistisch-objectiverend theoretisch 
lichaamsconcept dat geen oog heeft voor de affectief-sensitieve ondeelbare en 
onscheidbare psychofysieke eenheid van de menselijke Zijns-representatie. Veldman 
onderscheidt een aantal (spier)tonusmodulaties, naast een aantal bestaanswijzen en 
Zijnwijzen (met hoofdletter Z).
Toelichting bij 11. Men leert de eenheid van lichaam en geest ervaren. Met leert 
‘maximaal naderen met behoud van distantie’, waardoor de mogelijkheden tot 
een werkelijk ontmoeten en een intiem contact met anderen wordt vergroot. Men 
wordt vrijer en onafhankelijker in het contact, zonder dat dit vrijblijvend wordt. In 
het contact treden neurofysiologische adem- en spierspanningveranderingen op bij 
therapeut en cliënt. Als determinerend element van de empathische wederkerigheid 
in de ontmoeting ontstaat een specifieke en karakteristieke ademsynchronisatie. 
Eenvoudiger gezegd in een vergelijking met wandelen: wanneer twee mensen het 
goed met elkaar kunnen vinden, zullen zij geneigd zijn vanzelf en ongemerkt in 
dezelfde pas te gaan lopen. Men zou dit wandelpas-synchronisatie kunnen noemen. 
Andersom is het niet zo, dat wanneer mensen bewust hun paslengte naar elkaar 
gaan regelen, dat zij het dan beter met elkaar kunnen vinden; integendeel, de kans 
is zeer groot dat dit een geforceerd lopen van beiden oplevert, waarbij geen van 
beiden zich echt prettig voelt. Vandaar dat in de haptonomie elke gerichte en bewuste 
adem- en spierspanningcontrole, regulatie en beheersing principieel wordt afgewezen 
De haptonomische begeleiding van bijvoorbeeld longpatiënten en mensen met 
ademproblemen en/of stressklachten leert mensen anders omgaan met pijn, spanning 
en benauwdheid, zodat zij gemakkelijker kunnen omschakelen vanuit de fixatie in de 
vaak bovenmatig bewuste objectiverende lichaamsbeleving naar de soepeler en meer 
onbewust verlopende ‘natuurlijke’ lichaamsbeleving.
Toelichting bij 12: In het tactiele contact kunnen lichaamsbewegingen, gevoelens en 
emoties intenser zijn dan in een gesprekssituatie. Overdracht en tegenoverdracht kunnen 
een grote rol spelen. Aan de kwaliteit van de therapeut mogen hoge eisen worden 
gesteld. De therapeut moet duidelijk en voelbaar aanwezig zijn, ‘echt’ zijn in het contact 
en zich niet beter voordoen dan hij is. Hij moet helder en doorzichtig zijn en zonder 
bijbedoelingen. Hij dient blijk te geven van respect, behoedzaamheid en zorgvuldigheid.'
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aanvankelijke vitaliteit en opgewektheid omslaan in gevoelens van oververmoeidheid 
en opgebrand zijn. Het zal duidelijk zijn dat al deze gevoelens zowel de werkprestatie 
als de ontmoetingsbereidheid beïnvloeden. De mens kan zich tot op zekere hoogt ook 
terugtrekken uit zijn lichaam. Hij voelt (zich) dan leeg. In (para)medische situaties 
wordt vaak dit lege, ‘doodliggende’ lichaam gepresenteerd.
Toelichting bij 6: Direct na de geboorte is de mens als het ware een ‘voeldiertje’: 
de baby ervaart de aanvankelijk kleine wereld` om hem heen vrijwel uitsluitend via 
de tastgewaarwordingen. Uit de tactus, de tastzin, ontwikkelt zich de gevoelsrijping 
en het gevoel voor ‘tact’. Via de aanraking en het aangeraakt worden, aanvankelijk 
vooral door het lijfelijk voelbare contact met de moeder – de primaire symbiose – 
ervaart het kind de tactiele tederheid en geborgenheid in lichamelijk welbehagen. 
Zo ontstaat ook het gevoel voor veiligheid, het gevoel van zich teder omvat en 
beschermd weten. Voor de gezonde ontwikkeling van ontmoetingsvaardigheden is het 
noodzakelijk dat de mens als kind zich leert hechten.
Toelichting bij 7: Door het therapeutisch aanbieden van gerichte tactiele en 
tederheidservaringen vinden cliënten uit de gezondheidszorg de mogelijkheid om 
zich te herordenen en waar nodig te rijpen in hun emotionele ontwikkeling. Dit alles 
binnen de vertrouwde veiligheid van de behandelkamer. Het gaat daarbij altijd om 
‘affectieve bevestiging in een zekerheid biedend, gevoelsbeladen tactiel nabijzijn’.
Toelichting bij 8: Er is hier geen sprake van ‘lichaamstaal’, maar van ontmoetingstaal 
die mensen stilzwijgend in onderlinge, wederzijdse verstandhouding verenigt. 
Spreken is hierbij vaak zelfs niet op zijn plaats. Een dergelijk contact kan zelfs 
ontstaan tussen mensen die elkaars taal niet spreken, zoals bij kinderen vaak nog 
spontaan gebeurt.
'Wie, als niet-betrokkene, rationeel waarnemend daarbij aanwezig is (bij een 
haptonomisch affectief-bevestigende ontmoeting), ziet objectief de veranderingen die 
zich voltrekken tussen de benaderde en de toenaderende, maar beleven – aan-, in-, 
doorvoelen en begrijpen - wat wezenlijk gebeurt is hem onmogelijk. De betrokkenen 
bij deze ontmoeting – zij die dit affectieve contact in wederzijdsheid beleven – blijken 
zelfs niet in staat de waarnemer mede te delen (in de letterlijke zin des woords: een 
samen delen) wat zij beleven en uit te leggen wat die ontmoeting existentieel voor hen 
betekent.' (Veldman (1996), p.121)
Toelichting bij 9: Grondvormen van bevestiging. 
1.  De redelijke acceptatie en erkenning van het bestaan van de andere mens. Een 

eenvoudige bestaansbevestiging dus. ’Ja’-zeggen tegen het ‘er-zijn’ van de ander 
wat een erkenning inhoudt van zijn bestaan en zijn recht op een plaats in de wereld. 
Zelfs deze eerste fundamentele bevestiging van het ‘tolereren’ en ‘verdragen’ van 
de ander, zonder discriminatie van ras, afkomst, huidskleur, enzovoort, blijkt in 
onze maatschappij veelvuldig te ontbreken. 

2.  De rationele bestaansbekrachtiging. Dit betekent naast de eenvoudige 
bestaansbevestiging tevens een bevestigende bekrachtiging van iemands 
capaciteiten en waarden als sociaal fungerend mens. 

3.  De ‘affectieve Zijnsbevestiging. Dit is de specifiek haptonomische affectieve 
waardering en bevestiging van de andere mens. Naar aard en wezen vereist deze 
vorm van Zijnsbevestiging onvoorwaardelijk een specifiek tactiel contact. Dit 
specifieke tactiele contact initieert van meet af aan zekerheid en vertrouwen.

Toelichting bij 10: Veldman stelt dat de alles-of-niets-wet van spanning en 
ontspanning het product is van ‘een rationalistisch-objectiverend theoretisch 
lichaamsconcept dat geen oog heeft voor de affectief-sensitieve ondeelbare en 
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wordt vrijer en onafhankelijker in het contact, zonder dat dit vrijblijvend wordt. In 
het contact treden neurofysiologische adem- en spierspanningveranderingen op bij 
therapeut en cliënt. Als determinerend element van de empathische wederkerigheid 
in de ontmoeting ontstaat een specifieke en karakteristieke ademsynchronisatie. 
Eenvoudiger gezegd in een vergelijking met wandelen: wanneer twee mensen het 
goed met elkaar kunnen vinden, zullen zij geneigd zijn vanzelf en ongemerkt in 
dezelfde pas te gaan lopen. Men zou dit wandelpas-synchronisatie kunnen noemen. 
Andersom is het niet zo, dat wanneer mensen bewust hun paslengte naar elkaar 
gaan regelen, dat zij het dan beter met elkaar kunnen vinden; integendeel, de kans 
is zeer groot dat dit een geforceerd lopen van beiden oplevert, waarbij geen van 
beiden zich echt prettig voelt. Vandaar dat in de haptonomie elke gerichte en bewuste 
adem- en spierspanningcontrole, regulatie en beheersing principieel wordt afgewezen 
De haptonomische begeleiding van bijvoorbeeld longpatiënten en mensen met 
ademproblemen en/of stressklachten leert mensen anders omgaan met pijn, spanning 
en benauwdheid, zodat zij gemakkelijker kunnen omschakelen vanuit de fixatie in de 
vaak bovenmatig bewuste objectiverende lichaamsbeleving naar de soepeler en meer 
onbewust verlopende ‘natuurlijke’ lichaamsbeleving.
Toelichting bij 12: In het tactiele contact kunnen lichaamsbewegingen, gevoelens en 
emoties intenser zijn dan in een gesprekssituatie. Overdracht en tegenoverdracht kunnen 
een grote rol spelen. Aan de kwaliteit van de therapeut mogen hoge eisen worden 
gesteld. De therapeut moet duidelijk en voelbaar aanwezig zijn, ‘echt’ zijn in het contact 
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De toekomst is nu
Wat nodig is, is dat iemand een boek schrijft en/of een promotieonderzoek doet, 
inclusief een prioriteitenlijst en een onderzoek naar de benodigde geldstromen. Om 
op die manier heldere, concrete en goedbeargumenteerde aanwijzingen te geven voor 
verder wetenschappelijk onderzoek naar de theorie en de praktijk van de haptonomie 
en haptonomisch werkenden, waaronder de haptotherapeuten. Ikzelf kan een dergelijk 
onderzoek om gezondheidsredenen niet meer doen.

Op mijn wensenlijst staat ook de samenstelling van twee nieuwe boeken in de 
Haptonomische Bibliotheek: 
1. Haptonomische Stervensbegeleiding 
2. Haptonomisch Omgaan met conflicten.

Ik dank allen die mij in leven en werken, genieten en lijden, hebben willen bijstaan 
en met wie ik mijn leven heb mogen delen. Het ga jullie goed. Zorg goed voor elkaar, 
opdat jullie ook goed voor anderen kunnen zorgen (Levinas). De haptonomie staat 
nog in de kinderschoenen van de wetenschap van de affectiviteit. Moge zij groeien en 
rijpen in onvoorwaardelijke liefde en vergevingsgezindheid.

Tot slot citeer ik Gerrit Kouwenaar:
'Ik heb nooit iets anders getracht dan brood maken uit stenen, regen maken uit dorst.'

Uit de praktijk
Ontwaken uit een coma

Swen de Vries Robles

Mijn naam is Swen de Vries Robles en ik deed de Alpha opleiding aan de Academie 
voor Haptonomie in Doorn van 2000-2002. Als fysiotherapeut integreerde ik mijn 
haptische vaardigheden in de dagelijkse praktijk. 
Eerlijkheidshalve moet ik vermelden dat mijn basis haptische vaardigheden al snel 
naar de achtergrond werden verdrongen. Elke keer als ik een collega moest uitleggen 
wat ik in vredesnaam aan het doen was, klonken mijn woorden als loze beloften! Er 
was geen touw aan vast te knopen. Dus leerde ik het boek Haptonomie, Wetenschap 
van de affectiviteit van Frans Veldman uit mijn hoofd, als laatste redmiddel om mijn 
gebrabbel nog een enigszins rationele ondergrond te verlenen.

Zo geschiedde het dat ik in het IOF (Intercollegiaal Overleg Fysiotherapeuten) een 
uiteenzetting citeerde van de grondslagen der haptonomie. Ik tekende zelfs een 
grafiek over de mate van affectief contact. Complimenten over mijn presentatie 
konden de bittere nasmaak helaas niet wegnemen. Het reduceren van het heilig 
goed van affectief contact tot een grafische weergave voelde als hoogverraad 
tegenover mijzelf! Een paar jaar later stapte ik over naar de opleiding Manuele 
Therapie en leerde het lichaam opnieuw als object te benaderen. Voelen werd weer 
wetenschappelijk onderbouwd en ik dacht dat ik mijn weg nu uiteindelijk had 
gevonden. Het noodlot trof mij echter in juni 2008, ik belandde in het ziekenhuis 
met een hersentumor in de achterste schedelgroeve. De tumor werd een week later 
operatief verwijderd; echter na de operatie ging het mis en geraakte ik vijf maanden in 
coma.

8 januari 2009 ontwaakte ik, na vijf lange maanden van comateus bewustzijn, in een 
lijf vol met mankementen. Het is nu ruim twee jaar verder. Inmiddels loop ik weer 
en ben nog steeds aan het revalideren. De revalidatie is een proces van letterlijk en 
figuurlijk vallen en opstaan. Het heeft mij meer dan ooit bewust gemaakt van de 
grondslagen der haptonomie. 
Ik kan niet anders meer dan samenvallen met mijn lichamelijke existentie, ik ben 
nu echt mijn lichamelijkheid. Het lichaam kan ik onmogelijk nog als een object 
beschouwen, weer leren lopen is letterlijk ook aan den lijve ervaren hoe ik, 'Swen 
de Vries Robles', weer op mijn eigen benen kan staan. Nooit kon ik bevroeden dat 
de scheiding die ik vroeger aanbracht tussen lichaam en geest gebaseerd was op een 
hersenspinsel, dat begon bij Descartes, met zijn uitspraak, 'Ik denk dus ik besta'.
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In Doorn leerden wij in plaats van een denkende voeler, een voelende denker te zijn. 
Deze uitspraak is mijn lijfspreuk geworden. 
Mijn directe en indirecte tast ontwikkelden zich in samenhang met mijn vermogen 
tot zijn. Ik ben na mijn geestelijke her-opstanding in staat tot affectief contact, 
mijn aanwezig zijn is reden op zichzelf geworden voor de 'delectatio' oftewel het 
onbevangen genieten. Mijn geestelijke uitstap, van vijf maanden, de ervaring van niet 
zijn maakte van mijn geest een 'waarnemer' in plaats van een 'kapitein'!

In het blad Fysio Praxis van juli 2011 is een uitgebreid verslag verschenen over mijn 
ziekte en herstel.

Kunst en Haptonomie 
Anneke Kempkes-Verweij

Kunst, verdriet en pijn 

Boltanski, beeldend kunstenaar, zei eens: de kunstenaar is de onthulling van het 
publiek. Iets wat in hen is, soms heel diep, brengt hij tot weten, tot het geweten. 
Hieronder een paar voorbeelden van kunstwerken die verdriet en pijn uitbeelden, het 
je laten zien en het je ook laten ondergaan. Tevens het verhaal over een dementerende 
vriendin die op een bijzondere wijze (levenskunst?) leeft in het hier en nu en daarbij 
een versje zingt. 

Verdriet en pijn van de gekooide mens.
Enkele weken geleden was ik in het Haags Gemeente Museum om de tentoonstelling 
van de Vlaamse schilder Ensor te bekijken. Op zich interessant, omdat hij pas 
beroemd is geworden nadat hij vreemdsoortige mensen ging schilderen met maskers 
op. Hij wilde de mens niet mooier maken dan ze was; hij vond de mensen soms 
gemene karakters hebben en dat beeldde hij ook uit. Vreemd omdat hij daarvoor een 
goede schilder was van zeeën en stranden maar daarmee werd hij niet wereldwijd 
beroemd. 

Al rondlopend tussen de vaste collectie van het museum word ik getroffen door een 
kleine zaal die geheel gevuld is met één kunstwerk: een grote gazen kooi met een deur 
die openstaat. In de kooi hangt aan het plafond een dikke, menselijke figuur van jute, 
zonder een duidelijk gezicht of hoofd en zonder handen wel met voeten.
Deze mens, gebonden aan de kooi en hoewel de deur openstaat, kan hij niet weg. Wel 
kan je hem aan alle kanten bekijken. Durf ik dat wel? Is het niet beschamend om zo te 
kijken, zo hem te bekijken? Ik loop weg maar kom weer terug. Het lijkt wel een beetje 
of ik in gesprek ben met die figuur. Hij kan mij ook zien. Heel fascinerend.
Daarna lees ik dat het de nieuwste aankoop is van 2010 van het Gemeente museum 
Den Haag: Cell XXVI (2003) van Louise Bourgeois (1911-2010). Er staat naast 
geschreven: 'Zij maakt een serie Cells. Het zijn toevluchtsoorden, afgesloten werelden 
waar veiligheid en troost wordt gevonden, maar die tegelijkertijd ook benauwend 
kunnen zijn. Daarnaast speelt de Cell met voyeurisme, de spanning van kijken en 
bekeken worden. Zij maakt in haar Cells de pijn van de mens zichtbaar. Met dit beeld 
verwijst ze dan ook naar de rauwheid en de kwetsbaarheid van het leven, maar doet 
dat op een geheel eigen wijze'. 
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Verdriet en pijn bij dementie
Verdriet en pijn ervaren om een vriendin die aan het dementeren is nadat haar man 
drie jaar geleden overleden is. Ze woont nog in het grote huis met drie maal daags 
thuiszorg. Twee keer per dag loopt ze de enorme tuin, liggend aan een plas, rond. 
Wekelijks loop ik met haar mee in haar ronde door de tuin. In het hier zijn. De wind 
waait in de bomen. Dit horen. De roep van de koekoek beantwoordt ze met: 'koekoek'. 
Telkens weer. We lopen langs de waterrand over de steigers, de vlonders en de 
paadjes. Ze is nergens ongerust over. Ik: 'Als je hier alleen loopt en in het water valt, 
wat dan?' Zij: 'Nou dan klim ik er wel uit of ik roep iemand.' Maar in de verste verte 
is hier niemand aanwezig. Dat ik er vorige week ook was, is ze vergeten. Ze doet haar 
best om het nu naar haar zin te hebben. Dan zingt ze een liedje voor me:    
                                     

You have to give a little 
You have to take a little 
And let your poor hart break a little 
That’s the glory of…….., 
That’s the story of love.

Zou ze beseffen dat dit een zeer wankele situatie is: ze staat op de opname lijst voor 
een zorgcentrum. Misschien wordt het wel een verpleeghuis. Bij het weggaan gaat ze 

in het zonnetje de NRC zitten lezen. Dan ineens staat ze op en laat mij toch uit. Op de 
oprit wuift ze me lang na.
Ik voel me treurig en het doet pijn dat dit een situatie is waar ik haar niet bij kan 
helpen en dat haar weg nog eenzamer en nog meer bergafwaarts zal gaan.

Aan enkele patiënten in mijn praktijk voor haptotherapie liet ik dit beeld zien en 
stelde er wat vragen over. 
Wat vind je ervan:  - 'Mooi van lelijkheid. Afwijkend, gehavend'.
   - ' Het spreekt mij niet aan. Iemand die niet een goed lot 

beschoren is. Die fysiek niet volwaardig is. Beschadigd 
door iets'.

   -  ' Ik vind het een apart kunstwerk, niet lelijk maar ook niet 
mooi. Anders dan normaal'. 

   -  'Het doet mij denken aan een oorlogsslachtoffer'.
Wat roept het bij je op:  - 'Leegte, niet perfect, emotie, kwetsbaar'. 
   - ' De uitstraling roept een beeld op van een Afrikaans 

persoon'.    
   - 'Angst voor geweld'. 
Juist dit beeld laat ik wel eens zien omdat het figuratief is, je kunt duidelijk zien 
dat het een gezicht is. Meestal schrikken de mensen omdat het zo anders is. Niet 

Het verdriet en pijn bij een portret. Portret in brons. A. de V. 1994 22x23x18 cm.Cell XXVI (2003) van Louise Bourgeois (1911-2010)
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gemaakt om mooi te zijn. Wel om iets uit te drukken. Het is een portret met 
grote onregelmatige gaten erin als ogen. Niet een mooie ronding van het gezicht. 
Verhoudingen neus, kin, mond en voorhoofd kloppen niet. De kunstenaar heeft op 
een vrije manier zijn zoon geportretteerd. Deze zoon was destijds in zijn wilde jaren, 
gebruikte drugs en hij stond buiten de samenleving. De zoon is omgekomen bij een 
brand in een kraakpand waar hij versuft door drugs lag. De vader voelde zich zo 
onmachtig en boos dat hij met een bijl op dit portret heeft geprobeerd in te hakken. 
Aan de achterkant is het ook ingedeukt. 
Het heeft mij direct geboeid en daarom heb ik het vijftien jaar geleden ook gekocht op 
een tentoonstelling. Pas later hoorde ik over de achtergronden van het ontstaan van het 
beeld. Het heeft een plaats in de vensterbank in de kamer, het staat als het ware op de 
grens van binnen en buiten.

'Alleen op schoonheid letten' is volgens kunstenaar Paul Klee even onzinnig als 'een 
wiskundig systeem dat zich alleen met positieve getallen bezighoudt'. (Uit: Rood, een 
bekoring, auteur Midas Dekkers, pag. 53. ISBN 9789025435776)
Juist de mensen die wij in onze praktijk ontmoeten zijn soms heel erg gehavend 
door het leven. Een verbeelding daarvan kan ook een vorm van herkenning zijn. Zo 
van: niet alles zal of kan mooi zijn. Vaak is het anders en dan moeten we er ook mee 
verder. We hoeven dit niet uit de weg te gaan maar kunnen het juist aangaan. Dat is 
wat de haptonomie ons leert. Dat is wat we onze patiënten kunnen aanreiken. Breid je 
voelen erover uit en neem het erin op. 

                  

Voor U bijgewoond 
Training ‘Ondernemersvaardigheden voor Haptotherapeuten’, 

Instituut voor Toegepaste Haptonomie
Erik te Loo

Als pas afgestudeerde haptotherapeut komt de training ‘Ondernemersvaardigheden 
voor Haptotherapeuten’ op een heel mooi moment. Weliswaar heb ik mijn diploma in 
ontvangst mogen nemen, maar zonder cliënten heeft dat diploma niet zoveel betekenis. 
Toch schrijf ik me in met enige scepsis: ‘Waarom zouden ondernemersvaardigheden 
voor haptotherapeuten anders zijn dan die welke bijvoorbeeld de Kamer van 
Koophandel in soortgelijke trainingen onder de aandacht brengt?’

Tien therapeuten schrijven zich in voor deze training. Ieder met zijn of haar eigen 
redenen. Voor de één - zoals voor mij - is vooral het ‘vullen’ van de praktijk van 
belang. Voor de ander gaat het om het vinden van cliënten met andere hulpvragen. 
Wat we allemaal gemeen hebben is ondernemer willen zijn op een manier die we als 
passend bij onszelf ervaren en niet volgens de ‘snelle marketing-manieren’. 

Hoe je het ook wilt doen, uiteindelijk is je praktijk toch een onderneming! Je moet 
je verdiepen in het aantal uren dat je declarabel werkt en je moet keuzes maken op 
welke manieren jouw praktijk de nodige bekendheid krijgt. De training begint met de 
eerste twee vragen die we gesteld kregen: ‘Hoe wil je dat jouw praktijk en jouw leven 
er over 5 jaar uit ziet en wat moet je daarvoor vandaag gaan doen?’ Die concreetheid 
blijft de hele training aanwezig.

We krijgen allemaal de opdracht aan iemand die weinig tot geen kennis van 
haptonomie heeft, antwoord te geven op de vraag: ‘Wat doe jij eigenlijk voor werk?’ 
Hierbij valt op dat er in de antwoorden veel verteld wordt over de inhoud van ons 
vak, het proces en de aanpak. Nauwelijks komt er naar voren welke oplossingen wij 
kunnen bieden. Terwijl dat toch de primaire vraag is die een potentiële cliënt heeft, 
zoals ‘Kunt u iets aan mijn hoofdpijn doen?’
Het huiswerk na de eerste dag bestaat onder andere uit het maken van een overzicht 
van alle activiteiten die we nu doen om in contact te komen met mogelijke cliënten.

Tijdens de tweede dag delen we deze activiteiten met elkaar. Die kruisbestuiving 
werkt zeer inspirerend en leidt ter plekke tot nieuwe ideeën. Tijdens die tweede 
dag komt tevens aan de orde hoe je er voor kunt zorgen dat een website niet alleen 
informatie aan bezoekers geeft, maar ook tot nieuwe cliënten leidt. En ook hierbij is 
de belangrijkste tip: denk niet vanuit je vak, denk vanuit de cliënt!
Was deze training nu anders dan een ‘gewone’ training ondernemersvaardigheden? 
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Een collega die de vergelijking uit eigen ervaring kan maken antwoordt volmondig 
met een ‘ja!’ Voor mij persoonlijk is het kenmerkend dat er geen blauwdrukken 
worden gepresenteerd, maar dat ik informatie krijg die ik kan integreren in mijn eigen 
visie op ondernemerschap en therapeut-zijn. En ik merk dat ondernemerschap een 
belangrijke overeenkomst heeft met haptonomie: ‘je moet het gewoon gaan doen om 
het te ervaren!’ 

Voor U bijgewoond 
‘Dat gaat je niet in de koude kleren zitten’ 

Conferentie over trauma infectie
Luuc Smit

Luuc Smit is mede organisator van dit congres en werkzaam 
bij het Zeeuws Kollektief voor Haptonomie. Tevens is 
Luuc Smit docent aan de Hogeschool voor het vakgebied 
Psychotrauma en verliesverwerking.

Op initiatief van het Zeeuws Kollektief voor Haptonomie vindt deze conferentie over 
trauma infectie plaats. In de zorg (verpleging, ambulancepersoneel, jeugdzorg), maar 
ook daarbuiten (brandweer, pers, docenten), zijn mensen regelmatig rechtstreeks 
of indirect, vaak op indringende wijze, getuige van traumatische gebeurtenissen en 
schokkende ervaringen. Dit wordt ook wel trauma infectie genoemd. ‘Dat hoort nu 
eenmaal bij je werk….’. Onbekendheid met trauma infectie maakt dat mensen soms 
onnodig het werk van hulpverlener de rug toe keren. Deze conferentie had als doel:

I. Inzicht geven in het fenomeen trauma infectie 
II. Tot adviezen komen om trauma infectie te voorkomen. 

Krijn Harmelink (MEE Zeeland) 
kondigt als dagvoorzitter de sprekers 
aan en vat hun bijdragen samen. Hij 
nodigt aanwezigen uit te luisteren 
met hun hart, in de wetenschap dat 
hulpverleners dagelijks meemaken dat 
alles van waarde kwetsbaar is. 

De burgemeester van Middelburg, 
Koos Schouwenaar, verricht de officiële 

opening van het congres. Hij spreekt zijn waardering uit voor het initiatief van deze 
conferentie. Vanuit zijn rol als verantwoordelijke voor brandweerzorg benadrukt hij 
het belang van ontwikkeling van kennis en wetenschap over trauma en hulpverlening. 
Zijn bijdrage eindigt met de oproep: ‘Laat u raken, dat komt ten goede aan de 
hulpverlening’.
Theorie en praktijk van trauma infectie
Eerste inleider is Professor Wim H.G. Wolters, klinisch psycholoog/psychotherapeut 
en verbonden aan het psychocentrum trauma voor kinderen aan de Universiteit van 
Utrecht. Hij beschrijft wat trauma inhoudt:
De normale psychische processen zijn in de war, het gedrag is gestoord, de 
tijdsbeleving is gestoord, er zijn langdurig directe of uitgestelde reacties op de 
schokkende gebeurtenis. Andere verschijnselen: hyperactiviteit, somatisatie, 
nachtmerries, paniekaanvallen. 

Het begrip trauma is enorm gepopulariseerd, o.a. door de media. Echtscheidingen en 
overlijden van dierbaren behoren niet tot te traumatische ervaringen, zij horen bij het 
leven. Zij kunnen echter wel heel ingrijpend zijn. Mensen krijgen soms een trauma 
aangepraat en geloven het doemscenario dat een eenmaal opgelopen trauma je je hele 
leven achtervolgt. Dit noemt Professor Wim Wolters misbruik van trauma. 
In de wetenschap wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen trauma’s.
 1. Trauma 1 is een eenmalige, schokkende gebeurtenis.
 2.  Trauma 2 is langdurige traumatisering zoals verblijf in concentratiekampen, 

langdurig seksueel misbruik of ernstige verwaarlozing. 

De mate waarin iemand nog in staat is zelf te ‘sturen’ heeft invloed op de ernst van 
de reactie op een trauma. Zo is van overlevenden van concentratiekampen bekend dat 
zij vaak een intellectuele kracht, een sterke religieuze overtuiging of actieve houding 
hadden waaruit zij de kracht putten te overleven. Ook het denken over trauma’s is 
aan verandering onderhevig. Na W.O. II kwam er een definitieve erkenning van het 
begrip trauma. In latere oorlogen zijn er programma’s om getraumatiseerde soldaten 
te begeleiden. 

De belangrijkste behandeling van trauma bestaat uit opvang, het ordenen van 
de situatie, helpen om te stabiliseren en uitleggen wat er kan gebeuren. Voor 
hulpverleners is het belangrijk om eerst goed te kijken wat er aan de hand is. 
Diagnostiek is zeer belangrijk voor een goed traumamanagement. Als hulpverlener 
opereer je breder dan de de cliënt. Zo betrek je bijvoorbeeld het gezin en soms de 
werkgever erbij. Soms kunnen hulpverleners zich heroïsch voelen of juist op de vlucht 
slaan en uitputtingsverschijnselen vertonen. 
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Basisvoorwaarden voor een goede uitoefening van het vak van hulpverlener: 
	 •	Inzicht	hebben	in	de	eigen	persoonlijkheid	en	gedragspatronen;	
	 •	Eigen	onafhankelijkheid;	
	 •	Bewust	zijn	van	de	eigen	kwetsbaarheid;	
	 •	Eigen	conflicten	eerst	zelf	oplossen	(bijv.	psychotherapie);	
	 •	Niet	uitsluitend	traumawerk	doen;
	 •	‘Innerlijke	frisheid’	onderhouden	(inrichting	eigen	leven);	
	 •	Grenzen	aangeven;	
	 •		Het	‘sociale	ecosysteem’	is	op	orde:	intervisie,	bijscholing	en	supervisie	binnen	

een organisatie zijn onontbeerlijk. 

Samenvattend is het volgens Professor Wolters de ‘echte betrokkenheid’ die 
traumawerk succesvol maakt. Dat wil zeggen dat je met kleine dingen iets wezenlijks 
kunt betekenen voor mensen. Daarnaast is het besef van belang dat er ook sprake kan 
zijn van groei door trauma: pijn en verdriet, hoop en lijden maakt mensen sterker. De 
diepste wond kan de grootste krachtbron zijn. 

‘Help, ik heb geholpen!’
De tweede spreker is verpleegkundige Yvonne Zwarthoed. Luuc Smit interviewt haar 
over haar ervaringen als hulpverlener na de cafébrand in Volendam en over het boek 
dat zij daarna schreef: ‘Help, ik heb geholpen’. Wanneer Yvonne op Nieuwjaarsdag 
2001 hoort over de ernst van de brand meldt ze zich bij het ziekenhuis om als 
verpleegkundige ingezet te worden bij de verzorging van de slachtoffers met vaak 
ernstige brandwonden. Omdat er destijds voor is gekozen om de verzorging van de 
slachtoffers zoveel mogelijk in Volendam plaats te laten vinden, werd zij zowel in als 
buiten haar werk geconfronteerd met de slachtoffers. Verhalen van de slachtoffers 
kwamen los, de zorgen en het verdriet om vrienden. Hoe meer patiënten ze verzorgde, 
hoe pijnlijker het werd. Yvonne voelde letterlijk de pijn van de patiënten, soms lag ze 
's nachts wakker. Ze hield het 20 maanden vol, kreeg allerlei klachten en besloot een 
jaar onbetaald verlof te nemen. Gaandeweg bleek een terugkeer als verpleegkundige 
er niet meer in te zitten. Zelf formuleert zij haar eigen les: ‘Geef aan waar je grenzen 
liggen, geef structurele aandacht aan intervisie en supervisie, maar ook aan zelfzorg.’ 

Hartcoherentie
De voorlaatste spreker is Dr. Brigitte Lepage, als psychiater/psychotherapeut 
verbonden aan het Regionaal Geestelijk Gezondheidscentrum in Zeeuws-Vlaanderen. 
De zorgprogramma’s van deze instelling zijn vooral gericht op de trauma-gerelateerde 
problematiek. Zij gaat in op de factoren die kunnen bijdragen aan trauma infectie bij 
hulpverleners, te weten:

	 •	De	inhoud	van	de	verhalen	van	de	cliënt;
	 •	De	verandering	van	je	wereldbeeld	door	deze	verhalen;
	 •	De	verbinding	met	de	pijn	uit	je	persoonlijk	leven;
	 •	Agressie/bedreiging/impulsief	gedrag	van	de	cliënt;
	 •	Gevoel	van	machteloosheid.

Het is van belang dat leidinggevenden en hulpverleners op de werkvloer het gevaar 
van trauma infectie onderkennen. Dit kan door een goed protocol te gebruiken 
voor de opvang, de belasting voor de hulpverleners te doseren en de veerkracht van 
hulpverleners te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door positieve feedback te geven en 
door regelmatige patiënten besprekingen. Op deze manier wordt kennis en ervaring 
uitgewisseld, blinde vlekken worden in beeld gebracht en grenzen worden besproken. 
Zij wijst op het belang van intervisie en supervisie voor zorgverleners. Een andere 
bijdrage aan gezonde veerkracht voor hulpverleners is volgens Dr. Brigitte Lepage 
een eenvoudige hartcoherentie-oefening. Ademen vanuit je hart kan positieve emoties 
oproepen. De oefening is eenvoudig: dagelijks drie keer per dag gedurende 5 minuten 
6 ademhalingen per minuut oefenen. Dit is een ritme van 5 tellen inademen en 5 tellen 
uitademen. Er ontstaat rust en veerkracht die gedurende 4 uur in stand blijft. Op de 
lange termijn verlaagt deze oefening de bloeddruk en er vindt stressreductie plaats. 

Horizontaal, verticaal en van buiten naar binnen
De conferentie wordt afgesloten met een lezing van Manu Keirse, hoogleraar aan de 
faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Leuven. Aan de hand van een concrete 
situatie uit het begin van zijn loopbaan onderstreept hij het belang van gestructureerde 
inter- en supervisie. Zijn motto is: ‘Mensen houden is mensen krijgen’. Je 
houdt mensen door hun veerkracht te versterken, door visie en door intervisie. 
Leidinggevenden moeten uitgaan van wat er mogelijk is in mensen en in projecten, 
door de 4 vormen van intelligentie aan te spreken. Dit zijn:

1. Mentale intelligentie;
2. Fysieke intelligentie;
3. Emotionele intelligentie;
4. Spirituele intelligentie. 

Spirituele intelligentie is hierbij de drijvende kracht achter de andere vormen van 
intelligentie. Manu Keirse pleit voor het leren zien van mensen. Volgens hem is 
dat bewogen worden en in beweging komen. Zien is volgens hem kijken in drie 
dimensies: horizontaal, verticaal en van buiten naar binnen. Leidinggevenden dienen 
volgens de spreker dan ook te worden gestimuleerd het driedimensionaal ‘zien’ te 
ontwikkelen. Bij horizontaal kijken gaat het er om dat je niet alleen naar mensen in 
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het heden kijkt, maar ook in zijn of haar geschiedenis. Zonder wortels gaan planten 
immers dood. Verticaal kijken betekent dat je het grotere geheel ziet en dat je de 
diepere lagen van motieven en drijfveren van medewerkers ontdekt. Een goede leider 
wil weten wat mensen werkelijk bezielt. Van buiten naar binnen kijken is aandacht 
schenken aan weten en voelen. De kern van dienstbaarheid is gelegen in het hart. 
Doordat in de samenleving men doorgaans het hart wantrouwt en het verstand 
vertrouwt, is er een gebrek aan contemplatie, waardoor creativiteit en originaliteit 
verloren gaan, meent Manu. Volgens hem zou het goed zijn om dagelijks 10 minuten 
naar binnen te kijken. Naar binnen kijken kan door intervisie en supervisie, als 
vormen	van	georganiseerde	reflectie.	Dit	kan	leiden	tot	minder	ziekteverzuim.	Hij	
haalt tevens het begrip ‘de kleine goedheid’ aan, de kern hiervan is naastenliefde. 
Wacht niet tot het systeem een oplossing heeft gevonden maar doe zelf iets. Manu 
Keirse sluit af met de boodschap:

Leer mensen zien- geef ze een visie- zorg voor onderhoud van visie door intervisie-
bekijk motivatie in 4 vormen- dan zal je veerkracht oogsten.

Inspiratiebronnen
Onderwerpen die je raken

Samenstelling Petra Steffens en Det Materman

In deze nieuwe rubriek plaatsen wij aanraders, om door geraakt te worden. Dit 
kunnen boeken zijn, films, tentoonstellingen of andere zaken. Hebt u aanraders/tips? 
Laat het de redactie weten via redactie@haptonomischcontact.nl

Boeken

Titel: Komedie in mineur. ISBN: 97879055158775
Auteur: Hans Keilson
De auteur is een Joodse psychiater in Maastricht (onlangs 
overleden)die het verhaal vertelt van een Joodse man die onderduikt 
bij een eenvoudig gezin. In sfeervol taalgebruik en met weinig 
uitwijdingen geeft hij een zeer precieze sfeer weer, waardoor je je 
als lezer in het verhaal voelt opgenomen. Een herziene editie in 
1995 uit 1974.

Titel: Uitbehandeld, maar niet opgegeven
Auteur: Detlef Petry
Dit boek is een pleidooi voor een menselijke psychiatrie. De auteur 
stelt dat men een persoon steeds in relatie met zijn omgeving moet 
beschouwen- een geïsoleerd individu bestaat niet- en introduceert 
het begrip trialoog. Dit begrip geeft de communicatie weer tussen 
de patiënt, de familie en de hulpverlener. Om de patiënt te kunnen 
begrijpen is het noodzakelijk je te verplaatsen in zijn leefwereld. 

Titel: Nietzsches tranen 9050186750
Auteur: Irvin D. Yalom 
Wenen aan het eind van de 19de eeuw fictie non fictie. Een Weense 
arts krijgt van een mooie vrouw het verzoek haar ex vriend 
te behandelen omdat hij anders zelfmoord zal plegen . In een 
meesterlijke en spannende reeks sessies ontwikkelt zich een bizarre 
vriendschap tussen de twee mannen, die de lezer onontkoombaar 
betrekt bij de afgronden van de geest

‘LEVENSLUST en LEVENSKUNST’

Reuzenpaperback: 495 pagina’s met full colour illustraties
Prijs: 59,50

Verkrijgbaar bij de erkende boekhandel
ISBN 978-90-79166-02-2 

U kunt het boek ook bestellen bij de uitgever:
vanderveer.media@hetnet.nl

(de uitgever brengt extra € 7,50 verzendkosten in rekening)

Zin, inhoud en betekenisgeving 
aan het persoonlijk leven binnen de  

menselijke samenleving.

HET UIT HET FRANS VERTAALDE OPUS PRINCEPS 
VAN FRANS VELDMAN
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Titel: Misschien was je vandaag wel geboren… 
ISBN: 978-90-89102-18-8
Auteur: Yvonne Gebbe 
Dit boek vertelt het aangrijpende verhaal van een 
jong stel dat er bij de 20 wekenecho achter komt dat 
hun kindje een ernstige afwijking heeft. Ze besluiten 
de zwangerschap te beëindigen. Ze ervaren dit ieder 
op hun eigen manier. Yvonne door dagboeken bij te 
houden en David als fotograaf, beeldend. Een prachtig 
document over verdriet, onzekerheid, vastberadenheid, 
schuldgevoel, angst, woede en frustratie. Maar vooral 
over liefde. Liefde voor het doodgeboren kindje dat 
nooit vergeten zal worden.

Film 

Titel: Verdwaald in het geheugenpaleis 
Maker: Klara van Es. 87 min. 2010.
Een portret van drie vrouwen die op een kleine, bijzondere afdeling van een 
verzorgingshuis wonen en Alzheimer hebben. Ze kunnen nu nog veel zelf maar ze 
beseffen dat hun achteruitgang een onvermijdelijk afscheid van de groep betekent 
en tevens van hun laatste beetje waardigheid en identiteit. De toegenegenheid en de 
openheid hierbij van de begeleiders maakt dat je als kijker waardering voelt en geen 
afkeer. Ook de humor die bij de gesprekken in de groep ontstaat laat deze wereld niet 
alleen als triest zien.  

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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Agenda

30 september 2011, 14.00 - 17.00 uur 
Lezing door Inga Mol: ‘Goud in handen’ alsmede
boek presentatie: ‘Handboek Haptonomisch Verplaatsen’.
Locatie: Idazaal, Juffrouw Idastraat 2, 2601 CW Den Haag. De lezing richt zich 
vooral op docenten die lesgeven in ‘haptonomisch verplaatsen’ aan (leerling)
verpleegkundigen en verzorgenden en aan docenten die lesgeven aan pedagogisch 
medewerkers in de kinderopvang. Ook andere geïnteresseerden zijn welkom. 
Deelname is gratis. Aanmelden vooraf via ingamol@xs4all.nl

Opleidingen Academie voor Haptonomie:

28 september:  Introductiedag Haptonomie en hardlopen
12 en 13 oktober:  Nascholing Trauma en Haptotherapie
2 en 3 november:  Bijscholing Vitaal onder druk

Specialisatie Kinderhaptotherapie: 8 dagen (start 23 november)

Bijscholing Werken met kinderen:23 november en 21 december

Meer informatie www.haptonomie.nl

Nascholingsaanbod ITH, Instituut voor Toegepaste Haptonomie: 
 
Vanaf  22 september 2011, 8 daagse nascholing 
Ouderbegeleiding tijdens de zwangerschap

4 oktober 2011, van 10.00 - 1700 
Het ontwikkelingsschema als ontmoetingsruimte 
Een introductie in de zienswijze van het ITH 
 
11 en 21 november 2011: 2 daagse training 
Ondernemersvaardigheden voor therapeuten 

Meer informatie: http://www.ith-haptonomie.nl/nl/nascholing.htm 
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