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Redactioneel

Gerda Ponte

De tijd van sfeervolle kaarsjes in de woonkamer is weer aangebroken. Na de Ameri
kaanse verkiezingen en de aanhoudingen bij de aankomst van Sinterklaas in Maas
sluis kunnen we wel weer wat knusheid gebruiken. Zo af en toe vind ik de buitenwe
reld maar een bizarre plek, dan kijk ik met verbijstering naar wat daar allemaal ge
beurt. Nou ja, saai wordt het in ieder geval nooit. De kerstdagen staan nu voor de
deur, voor de één gezellig, voor de ander minder fijn. Als je in het rijke bezit bent van
een gezin en vrienden; misschien kun je iemand uitnodigen die alleen is. Laten we
met zijn allen zorgen dat die ander het óók goed heeft, daar wordt de wereld mooier
van.
 
Van de kerstgedachte nog even over naar de orde van de dag. Er zijn een paar be
langrijke verzoeken van onze kant waar wij graag jullie aandacht voor vragen.
 
Nog lang niet alle mailadressen zijn binnen. Geef zo snel mogelijk je mailadres door
via secretaris@haptonomischcontact.nl. Wij kunnen facturen dan digitaal verzen
den, een flinke besparing op de portokosten en het milieu!
 
Verder verzoeken wij iedereen om facturen binnen de betaaltermijn te voldoen.
Tijdige betaling is nodig om het tijdschrift 4x per jaar bij iedereen in de brievenbus
te krijgen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ons tijdschrift te kunnen
blijven uitgeven.
 
Wat is er in dit nummer te lezen?
 
Ellen Maseland interviewde Ted Troost; hij vertelt zijn boeiende, authentieke verhaal.
Monica Pollmann schreef voor het pedagogische vakblad Vroeg. Haar artikel over
Haptotherapie voor Kind en Ouder is in dit nummer te lezen. Lees in de rubriek ‘Wat
doe jij eigenlijk?’ hoe mijn schoenveters bijdragen aan een groeiproces. Josje
Schutte schreef vanuit de Academie voor Haptonomie een mooi In Memoriam over
Arjan van der Gouwe en zijn bijdrage aan de ontwikkeling van de Academie. André
de Jong introduceert zijn opleidingsinstituut ‘Academium’, en ‘Bijgewoond’ gaat dit
keer over de bijzondere voorstelling ‘HUiD’ en de interessante lezing ‘Contact als
therapeutisch middel voor ouder en kind’. Genoeg moois! Dit nummer nodigt uit tot
een avondje knus wegkruipen op de bank. Geniet ervan.
 
Wij wensen jullie warme en liefdevolle feestdagen. Tot volgend jaar! 

© Alle rechten voorbehouden. Overna
me van artikelen alleen na schriftelijke
toestemming. Bij plaatsing na toestem
ming van de redactie dient Haptono
misch Contact te allen tijde als bron te
worden vermeld. 
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Ted Troost tachtig

Ellen Maseland
 

'Hersenen moeten zich niet
met voelen bemoeien'

Net voor zijn tachtigste gaf hij nog een
masterclass: ‘Voelen maakt blij’. Wat
beweegt Ted Troost en hoe blijft hij zo
vitaal? Wat is voor hem de essentie van
haptonomie? En hoe moet het verder
met het prachtige vak van haptotherapeut?
 
 
Een dag na het interview belt Ted: ‘Graag
voeg ik nog iets toe aan ons gesprek van
gisteren. Ik wil benadrukken dat ik nog
steeds blij word van Frans (Veldman se
nior red.) en de dingen die hij heeft over
gedragen. Dankzij die man is mijn leven
gelopen zoals het gelopen is. Hij brak
mijn ego af en leerde me dat voelen,
aanraken al genoeg is.‘

In één adem door vertelt hij hoe hij dat
vanochtend weer ervaren heeft bij een
cliënt. Zijn enthousiasme spat door de
telefoon heen. Na vijftig jaar in het vak is
Ted nog steeds vol van het mooie dat
voelen teweeg kan brengen.
 
Is je droom van ‘als ik later groot ben’
uitgekomen, terug kijkend op je leven?
‘Dat vragen meer mensen me. Daar heb
ik nooit bij stilgestaan. Ik heb me ook
nooit afgevraagd of ik wel of niet gelukkig
was. Ik heb het leven genomen zoals het
kwam, en elke dag heb ik plezier. Ook
met de dingen die weleens tegenvallen.
Het waren tachtig mooie jaren, met alle
oorlogsjaren erbij. Mijn leven is steeds in
een volgende stroomversnelling geko
men, doordat ik voortdurend keuzes heb
gemaakt.’

Ellen Maseland 
Waaraan toets je een keuze?
‘Ik stel vast of het wel of niet goed voelt.
Dat is van het begin af aan zo geweest.
Vervolgens kwam ik een man tegen die
bevestigde dat die benadering altijd
goed is. Zoals Frans het formuleerde en
voorleefde, dat spreekt me zo aan. Dat
was wederzijds. Hij vond mij ook op de
een of andere manier interessant. Door
mijn gekte, waarschijnlijk.’
 
Hoe heb je Frans Veldman ontmoet?
‘Zo’n vijftig jaar geleden is Frans spreker
op een vergadering van fysiotherapeu
ten, waarbij ik aanwezig ben. Frans staat
al een tijdje voor de groep, maar die heeft
geen aandacht voor hem. Dan zegt Frans:
‘Als u niet het respect heeft om naar mij

te luisteren, neem mij dan niet kwalijk
dat ik nu weg ga.’ Frans vertrekt, mij met
ontzag en nieuwsgierigheid achterla
tend. Wie is die man?  Van hem wil ik meer
weten. Ik meld me aan voor de eerste
haptonomiescholing, die eigenlijk al vol
is. Maar na flink aandringen, mag ik uit
eindelijk toch komen.

‘Ik heb verschrikkelijk veel geleerd van
de dingen die ik meemaakte op de aca
demie.
De eerste de beste keer dat ik als proef
persoon ging liggen, prikte een zekere
Erik me zo hard in mijn buik, dat ik flauw
viel. Ik zei nog tegen die jongen: Het doet
ontzettend veel pijn, daar moet je mee
stoppen! Maar hij ging door. Mijn lichaam
zei toen: Stop. Boem, ik viel zo weg. Frans
is daarna, zwaar in het zweet, anderhalf
uur bezig geweest om me bij te krijgen.’
 
Dit voorval is van grote invloed op de rest
van Teds leven. De zorg die Frans aan
hem besteedde, heeft veel indruk op
hem gemaakt. Daarmee heeft Frans een
levenslang krediet opgebouwd. Boven
dien is het hem vanaf dan duidelijk dat
hij een ander nooit over zijn grens moet
laten gaan. ‘Het heeft me geleerd mijn
eigen zijn te doorleven en zodanig in
balans te houden dat het me niet tot
bewusteloosheid brengt. Zo kijk ik ook
naar de ander. Ik voel de grens van een
ander direct. In mijn werk gebruik ik dat
om die ander te helpen zijn eigen grens
te ontdekken. Ik laat hem die grens voeFotograaf: Dick Renses
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len, nodig daartoe uit. Daarbij breng ik
wel druk aan, er is geen ontsnapping
mogelijk. Ik laat voelen: 'Hier, dit is de
grens. Kom op, nu aan het werk. Wat ga je
ermee doen?’
 
Hoe kom je op je tachtigste nog aan
zoveel energie?
‘Dat heeft te maken met belastbaarheid,
je grenzen bewaken en niet oordelen.
Toch mislukt het bij mij nog wel eens. Ik
ben blij dat Eric Elbers erbij is. Wij geven
al 15 jaar samen trainingen en master
classes. Hij kent me, hij probeert te zor
gen dat ik heel blijf. Als ik in mijn agenda
kijk en zie wat ik de afgelopen zes maan
den gedaan heb, denk ik: Het kan niet
waar zijn dat het allemaal zo gegaan is.
Ik investeer ook in mijn gezondheid. Doe
oefeningen, elke ochtend ben ik een
beetje bezig. Ik kan onregelmatig eten.
Maar ik houd wel in de gaten dat ik niet
te vet eet.’
 
Waar heb jij die grote belastbaarheid
vandaan? Ben je daarmee geboren?
‘Daar heb ik nooit over nagedacht. Ik zie
wel dat ik een ongelofelijk incasserings
vermogen heb. En dat ik daarbij bij me
zelf kan blijven.‘

Jij wiebelt wel eens, maar je raakt niet
echt uit het lood?
‘Klopt. Ik ben direct. Die directheid was
voor mensen in de opleiding wel een
probleem. Zelfs voor Frans. Maar Frans
kon niet om het feit heen dat hij me flink
te pakken kon nemen en dat ik dan ge
woon fit de tafel af kwam. Dat is de basis
van de haptonomie: belastbaarheid. Als
je de belastbaarheid hebt van een kana
riepietje, moet je niet aan dat vak begin
nen. Als iemand niet in zijn zij te pakken
is als hij aan het werk is, is hij niet belast
baar. Stoppen! Mogelijk kunnen ze hun
belastbaarheid vergroten in therapie.
Dat vraagt om een goede haptothera
peut, die haar of hem geen kans geeft. Als
hij wel de kans krijgt, ontsnapt hij. Want
zo slim zijn die hersenen.’

 
‘Een voorbeeld uit de masterclass. Daar
is een haptotherapeute, die een collega
aanraakt. Ik sta achter die vrouw en ik
denk: Wat staat ze nou te doen? Ze is aan
het aanraken, maar ik voel er niets bij. Ik
pak haar voorzichtig in haar zij, om haar
te laten voelen. Ik merkte: daar is ze is net
zo hard als de tafel! Ze zegt: ‘Oh nee, niet
doen, dan kan ik me niet concentreren.
Niet in mijn zij duwen.’ Niet in je zij du
wen? Toen heb ik haar aan beide kanten
beet gepakt in haar zij en vastgehouden.
En gewacht. Ze zakte door haar knieën,
ze gilde. Ik heb haar gewoon vastgehou
den en gezegd: ‘Nu laat je los of anders
moet je ophouden. Ik wacht net zolang
tot je los laat.’ Ik heb haar echt vastge
houden. Uiteindelijk gaf ze het op. En ze
werd ineens heel zacht. Ik zei: ‘Gefelici
teerd, anders had ik je weggestuurd en
gezegd dat je dit vak niet kunt uitoefenen.
Ik raad je aan om een goede haptothera
peut te zoeken.’
 
Je zegt: Ik durf meer naarmate ik
ouder word. Is het belangrijk om te
durven voelen, zelfs als je het niet
snapt?
‘Als therapeut laat ik je voelen. We zijn
niet opgevoed in voelen. Als je dan moet
kiezen, kies je vanuit je verstand en kies
je altijd verkeerd. Daar probeer ik uit te
blijven. Ik raak je aan, ik laat je voelen.
Voel je dit? Voel je verschil? Meer doe ik

Ted Troost en Eric Elbers                                        Fotograaf: Dick Renses

niet. Ik laat je niet kiezen waar je voor
keursplek is om te zitten. Of welk been,
het aangeraakte of niet aangeraakte, de
voorkeur heeft. Eerst voelen, dan volgen
je keuzes vanzelf. Dat heeft niet met
durven te maken.’
 
Waarom is voelen zo belangrijk?
‘Daardoor realiseren mensen zich dat ze
niet volledig gebruik maken van de ver
mogens die ze hebben. Door meer te
voelen, vergroten ze hun levenskunst.’
 
Jij hebt het vertrouwen dat die ander
uiteindelijk zal doen wat goed voelt?
‘Ja. En door dat zo naar die ander uit te
stralen, kan die ander voelen: Ja, eigen
lijk heeft hij wel gelijk. Dan kan hij dat bij
zichzelf ontdekken, zijn eigen vertrou
wen voelen. Dat komt altijd, ook al duurt
het lang, dat geduld heb ik. Dat besef,
daar vaar ik blind op.‘
 
Waarom wilde je die masterclass
geven?
‘Het was een gemeenschappelijk idee
van Eric en mij. We ontdekten dat er zo’n
diversiteit is in de opleidingen in Neder
land. We missen een eensluidende basis,
die de kracht van de haptonomie verte
genwoordigt. De haptonomie raakt ver
snipperd. We organiseerden eerst een
bijscholingsdag. Daarbij kwam ik erach
ter dat er veel achterstallig onderhoud is
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in de ontwikkeling en de bijscholing. Ik
miste het invoelend vermogen van de
aanraker, de basale ontmoeting. Kan ik
de ander zijn? Dat is de slinger die mij in
beweging heeft gezet. Ik dacht: Als ik daar
niet iets aan doe, verzuipt het vak. En het
is echt een vak. Samen met Eric heb ik
toen een masterclass uitgeschreven. Die
was heel snel vol. Zestig mensen!’
 
‘Ik hoop dat de basisprincipes die ik
aanreikte in de masterclass zullen beklij
ven. Dat het in de praktijk wordt uitge
dragen aan anderen. Dat geeft vergro
ting van levenskunst voor iedereen. Dan
wordt het een olievlek, en hoeven we ons
nooit meer zorgen te maken over de
verschillen in de opleidingen.’
 
Heb jij in die masterclass, waarbij het
eerst even schrikken was wat je daar
aantrof, ook mooie dingen meegemaakt?
‘Ja, ik heb een aantal mooie dingen be
leefd! Individuele ontdekkingen en ont
wikkelingen. Mensen hebben meer ver
binding met elkaar gemaakt dan ik had
verwacht. Op een gegeven moment
raakten we met een man of acht iemand
op de tafel aan. Daar kan ik van genieten.
Dan denk ik: Kijk, ze hebben niet in de
gaten dat ze in één verbinding staan met
elkaar, dat processen zich versterken. Er
gebeurt van alles, daar hoef je niets aan
te doen. Daar kan ik blij van worden.’
 
Haptotherapeuten, haptonomen heb
ben heftige conflicten met elkaar,
leert de geschiedenis. Hoe zou dat
komen?
‘Ja, dat snap ik wel. Mijn eerste indruk
ken van Frans, die drie minuten op die
vergadering waar hij opstond en weg
liep, daar zat al een soort kwaadheid in
van het ego van Frans. Ik heb
aanvaringen gehad met Frans en bijvoor
beeld Anne Jan van Minnen. Daar zit het
een beetje, in ego’s.’
 
Hoe moeten die opleidingen dan ooit
bij elkaar komen? Die ego’s blijven in
de weg zitten.
‘Ik denk dat het niet kan. De kern van de

haptonomie ontbreekt in opleidingen.
Zelfs het aanraken is volkomen gestruc
tureerd geworden. Dat was bij Frans
nooit. Frans zelf was geen goede aanra
ker. Dat kon hij niet. Maar hij was een
groot diagnosticus, hij had alles door.’
 
Voor mij is haptonomie doen wat bij je
past. Daarom spreekt het woord ‘au
thentiek’ dat Frans junior gebruikt,
mij aan. Je mag het op je eigen wijze
doen. Er moet ruimte zijn voor meer
dere invalshoeken en toch moet het in
de basis hetzelfde zijn. Dat vraagt om
respect, niet om ego’s.
‘In deze Masterclass probeerde ik men
sen zelf aan het werk te zetten. En ik ben
niet met verklaring, uitleg en dat soort
dingen begonnen. Dat doen al die ande
ren, en dat zet geen zoden aan de dijk.
Daar wijk ik van af, want als ik hen drie
keer heb aangeraakt, kunnen ze niet
meer ontsnappen. Dan hoef ik niets meer
uit te leggen.’

‘Op mijn manier probeer ik te voorkomen
dat die hersenen gebruikt worden om
zulk achterlijk werk te doen. Die heb je
ergens anders voor nodig. Ik heb het nog
nooit zo uitgesproken. Voor het eerst dat
ik voel dat ik daar de kern raak. Ik wil niet
dat die hersenen zich daarmee bemoei
en. Die moeten uit, zich niet bemoeien
met voelen.’

In je anamnese heb je het overal over,
behalve het probleem waar cliënten
voor komen. Jij komt via de achter
deur. Maar er zijn ook mensen die zo
op slot zitten, dat voor hen de weg via
de samenwerking van de hersenen en
het gevoel een makkelijkere weg is.
‘Ik heb dat nog nooit gezien. Kan het me
ook niet voorstellen. Voor mij werkt het
helemaal niet zo. Ik bewandel geen om
wegen. En ik ben fit tachtig geworden,

“ ‘Ik bewandel geen omwegen’  ”
terwijl ik zie dat anderen al lang gesneu
veld of oud geworden zijn.’
 
Anders dan jij Ted, ben ik opgeleid door
Frans Veldman junior. Van hem leerde
ik het belang van zachtheid, om die
ander de ruimte te geven iedere keer
weer zijn fouten te mogen maken. Net
zolang totdat hij er zelf aan toe is om
te ontdekken wat er aan de hand is.
Want iemand gaat nooit leren waar hij
niet aan toe is.
‘Oh, wacht even! Iemand gaat het nooit
leren omdat hij nog nooit de kans heeft
gekregen om het te vóélen. Daar zit het
verschil.’

‘Ik interesseer me niet in de geschiedenis
van iemand. Ik heb nu een cliënte, een
meisje van zeventien. Daar zit ik naar te
kijken en dan denk ik: Ooh, als jij je mond
open doet en echt gaat praten! Want ze
zat maar en zei niets. Toen ging ik ernaast
zitten en ging ook zitten zwijgen. Op een
gegeven moment zegt ze: ‘U zegt hele
maal niets.’ Waarop ik zeg: ‘Goh, dat heb
je wel opgemerkt. Ja, waarom ben jij nu
wel gaan praten?’ Zegt zij: ‘Omdat het me
stoort dat u niets zegt.’ Vervolgens vraag
ik haar hoe ze dat probleem met haar
vader ooit heeft opgelost. ‘Dat heb ik nog
steeds niet opgelost, ik praat niet tegen
hem.’ Probleem geslecht! Huilt, heeft
haar vader bezocht, is met hem gaan
praten. ‘Mag ik tegen hem zeggen dat hij
een lul is?’ ‘Natuurlijk! Gewoon doen.’'
 
In onze maatschappij moet alles evi
dence based en wetenschappelijk be
wezen zijn. Anders wordt het niet seri
eus genomen. Er is geen gehoor meer
voor haptonomie, voor voelen. Hoe
moet het verder met de haptonomie?
‘We zijn voorbestemd om het voelen
voorrang te geven. Tegelijkertijd kun je
niet buiten je hersenen. Maar de combi
natie moet je wel blijven maken. De her
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senonderzoeken die ze nu aan het doen
zijn, fantastisch! Ik zag dat bijvoorbeeld
in een programma van de Hartstichting.
Maar ze zijn alleen maar bezig met de
werking van die hersenen. Ze gaan niet
terug naar de basis. Hoe zit het bijvoor
beeld in verbinding tot het aanraken en
het rustig houden van die hersenen?’

‘De basisgedachte van Frans koester ik
nog altijd. Maar door de tijd, doordat hij
het wetenschappelijk heeft willen maken,
is Frans daar toch bij weggeraakt. Hij is
in zijn hoofd gaan zitten. In taal. We zijn
allemaal verschillende individuen. Je
spreekt een systeem aan dat mens heet
en zich volledig individueel zal bewegen.
Wetenschappelijk bewijzen wat hapto
nomie is, gaat niet. Er is geen eensluiden
de oplossing, maar je hebt wel de aanra
king. Het zou toch doodzonde zijn als het
gedachtegoed van Frans zou verworden
tot een wetenschappelijk bewezen truc
je. En daar gaat het naartoe. Daar verzet
ik me tegen. Want dan gaat het volledig
voorbij aan het leven. Je moet het veel
groter zien.’
 
Hoe kunnen we dan haptonomie door
geven, met voelen als basis?
‘Daarvoor moeten we onze doelgroep
veranderen. We moeten de moed heb
ben om het roer om te gooien. Zoals me
met de baas van Microsoft Nederland
gebeurde. Die zei: Ted het heeft zoveel
impact op mijn zijn wat je me leert, kun je
dat ook met mijn directeuren? En in al

mijn overmoed heb ik toen gezegd: Ja.
Daarna heeft de Benelux-vestiging van
het softwareconcern zijn bestuursmodel
geënt op de haptonomische filosofie.‘
 
‘Dan heb je dus iemand aangeraakt,
overdrachtelijk, en die zegt dat het ver
der moet gaan. Vanuit de haptonomie de
mensen die een verschil kunnen maken,
op de bank uitnodigen.’
 
‘We kunnen het goud dat wij in handen
hebben, doorgeven via het bedrijfsleven,
opleidingen in de gezondheidszorg en
welzijn, onderwijs. Haptonomie is niet
iets dat je probeert als al het andere niet
helpt, maar dat je inzet vóórdat er pro
blemen zijn. Dat brengt verandering in
hoe we met elkaar omgaan.’
 
Tot slot, wat is voor jou het allermooi
ste aan het vak?
‘Dat je iemand in korte tijd bij het voelen
kunt brengen. Dat doe je door je eigen
gevoel te ontwikkelen. De meeste men
sen die ik tegenkom, willen graag voelen.
Het gaat om mens zijn en in je kracht
komen. Leren om je eigen grenzen en die
van de ander aan te voelen. Niet om de
ander te confronteren, maar hem of haar
uit te nodigen om aan die grens te komen
en daar iets mee te doen, in veiligheid.
Mijn kinderen zeggen weleens: Je bent
veel te duidelijk. En: Jij let op alles. Dat is
wat ik in mijn werk ook doe. Toch voelen
mensen zich veilig bij me. Zij vóélen de
uitnodiging.’

“ ‘Het zou toch doodzonde zijn als dit
gedachtegoed verwordt tot een

wetenschappelijk bewezen trucje’  ”

Ted Troost                      Fotograaf: Dick Renses
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          Monica Pollmann

Monica Pollmann (Pedagoog MSc) is 
(kinder)haptotherapeut in eigen praktijk
en ook als docent verbonden aan de 
Academie voor haptonomie.
Contact:info@haptonomie.nl

Herstel van affectief contact vermindert
probleemgedrag

Monica Pollmann

Sensitief en responsief ouderschap gaat
samen met een gunstige ontwikkeling
van kinderen. Als ouders hun kinderen
aanvoelen, als ze zich kunnen verplaat
sen in het kind zonder zelf ‘kind’ te wor
den, kan er een veilig opvoedklimaat
ontstaan. Dit bevordert het hechtings
proces. We weten echter allemaal dat ‘de
ideale opvoeding’ niet bestaat en dat
zelfs in de meest ideale omstandigheden
er momenten zijn waarop ouders soms
opvoedingsvragen hebben. Hun kind
kan zich bijvoorbeeld niet concentreren
of maakt veel ruzie, is heftig boos, heel
verlegen of juist brutaal. Op den duur kan
het contact tussen ouders en kind hier
onder gaan lijden. In dergelijke situaties
kan haptotherapie helpen de onderlinge
band te herstellen.
 
Affectief contact
Haptotherapie voor kind en ouder (HKO)
is een behandelingsvorm gebaseerd op
de uitgangspunten van de haptonomie.
Doel is het kind en de ouder meer in
contact te brengen met hun gevoelens en
te leren hoe je die kan opmerken in je lijf.
Hierbij staat het affectief contact met
jezelf en met elkaar centraal. Met andere

woorden: hoe soepel bewegen kind en
ouders zich ten opzichte van elkaar én in
zichzelf? Problemen kunnen het lijf na
melijk vastzetten. Als je je rot voelt, stoot
je je eerder tegen de tafel en bots je let
terlijk en figuurlijk sneller met anderen.
In deze therapievorm leren kind en ouder
hun eigen midden en zwaartepunt weer
te voelen zodat ze letterlijk en figuurlijk
weer mee kunnen bewegen met hetgeen
er om hen heen gebeurt. Daarnaast leren
ze afstemmen op elkaar, met aandacht
voor elkaars eigenheid en ruimte. De
hiërarchische lijn binnen een gezin, met
wederzijds respect, is één van de uit
gangspunten. De onvoorwaardelijke ac
ceptatie door de ouder van het kind is het
vertrekpunt bij de begeleiding. Vanuit
deze acceptatie kan de ouder de veilige
basis bieden voor het kind: voelen dat
het goed is dat je er bent, precies zoals je
bent.

 
Alle ouders zitten wel eens met de handen in het haar over de opvoeding. Vaak
is het dan een klus om het contact met het kind soepel en vanzelfsprekend te
houden. ‘Haptotherapie voor kind en ouder’ kan uitkomst bieden. Centraal in
deze vorm van therapie staat de gedachte dat het stimuleren van affectief
contact tussen kind en ouders een positieve invloed heeft op probleemgedrag
en opvoedingsbelasting.
 

Voor wie en hoe?
Haptotherapie voor Kind en Ouder is
bedoeld voor ouders met kinderen tot
±12 jaar, waarbij
 

1) ouders lichte tot matige
opvoedingsproblemen ervaren,
2) kinderen mild internaliserend of exter
naliserend probleemgedrag vertonen en
3) kinderen somatisch onverklaarde li
chamelijke klachten hebben.
 
De behandelingen HKO kunnen bestaan
uit
1) Affectief spel,
2) Affectief aanraken,
3) Modeling, en
4) Haptonomische psycho-educatie.
 
Affectief spel richt zich op affectief be
vestigend contact en onderlinge com
municatie. Het spel kan licht en speels
zijn, zoals het samen met vader of moe
der op een oefentol staan om het samen
werken en afstemmen op elkaar te sti
muleren. Het spel kan ook geïntensi

“ Vanuit deze acceptatie kan de ouder de
veilige basis bieden voor het kind: voelen

dat het goed is dat je er bent, precies zoals
je bent. ”
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niet. Ouders krijgen ideeën om thuis
verder te gaan. Hierbij valt te denken aan
voelspelletjes zoals woordjes schrijven
met je hand op de rug van de ander, een
andere manier van lichamelijke verzor
ging, een andere lichamelijke houding
tijdens het voorlezen of het insmeren van
het kind voor het slapen gaan.

Bij modeling dient de wijze waarop de
kinderhaptotherapeut het kind bena
dert als voorbeeld voor de ouder. Bij
haptonomische-psycho-educatie tot slot,
geeft de kinderhaptotherapeut uitleg
aan de ouders over wat hij/zij doet en
waarom en hoe ouders hier thuis mee
aan de slag kunnen met hun kind.
 
Herstellen van contact tussen ouders en
kinderen is, in al zijn eenvoud, een krach
tig therapeutisch middel. Ouders en
kinderen ervaren tijdens de therapie hoe
ze in het contact weer positieve ervarin
gen met elkaar kunnen opdoen. Ze kun
nen de draad oppakken vanaf het mo
ment dat het plezier in zichzelf en in el
kaars aanwezigheid wat verloren is ge
raakt.

Bron: Vakblad Vroeg, oktober 2016 
www.vakbladvroeg.nl

veerd worden. De oefeningen zijn dan
gericht op het zoeken van een comforta
bele houding in nabijheidscontact. Hier
mee leert het kind hoe het zich weer kan
toevertrouwen aan de ouder en leert de
ouder hoe hij/zij een letterlijke veilige
haven kan bieden aan het kind.
 
Affectief aanraken richt zich op gemak
krijgen in het eigen lichaam. Hierbij ligt
het kind op de behandelbank en de kin
derhaptotherapeut raakt bevestigend
aan. Zodra dat mogelijk is, doet de ouder
hierin mee. In de bevestigende aanra
king kan het kind zich weer prettig gaan
voelen in het eigen lijf. Ook de ouders
hervinden zo de vanzelfsprekendheid
van het lichamelijk contact met hun kind.
Hierdoor kunnen liefdevolle gebaren
weer soepeler gaan stromen. In aanraak
spel kunnen beiden ervaren wat op dat
moment voor hen prettig voelt en wat

Casus Kinderhaptotherapie
Daan van 6 jaar komt met zijn moeder in de haptotherapiepraktijk. Hij heeft in zijn
korte leven al veel blaasontstekingen en urologische onderzoeken achter de rug en
zit gespannen in zijn lijf. Telkens weer ziet hij als een berg tegen nieuwe medische
onderzoeken op. Hetzelfde geldt voor inentingen. Zijn ouders willen hem graag
helpen om te ontspannen maar weten niet goed hoe.
 
Als Daan op de oefentol staat of op de grote bal zit houdt hij zich met kracht in
evenwicht. Een gesprekje over hoe akelig hij al die medische onderzoeken vindt,
weert hij af omdat hij daar maar van moet huilen. Aan de behandelbank houdt Daan
zijn benen strak en dicht bij elkaar, maar merkt dat zelf niet. Moeder wordt op de
behandelbank uitgenodigd en komt met haar rug tegen de rugleuning zitten. Daan
zoekt een plekje in deze ‘stoel’ tussen haar benen. Door moeder te laten ervaren hoe
zij breed kan zitten, met zorg voor haar eigen comfort, ontstaat er ruimte voor Daan
om te komen zitten. Pas als ze samen echt comfortabel zitten, raakt de kinderhap
totherapeut de benen van zowel moeder als zoon zodanig aan dat deze zich naar
elkaar gaan voegen. Spelenderwijs leert de jongen dat het niet altijd nodig is om je
hard te maken als er iets gebeurt wat moeilijk is. Hij voelt zijn benen zachter worden
en kan zelfs na verloop van tijd soepel blijven als de kinderhaptotherapeut zijn benen
steviger aanraakt. Dat iets waar je tegenop ziet minder vervelend voelt als je soepel
blijft, snapt Daan nu niet alleen in zijn hoofd maar voelt hij letterlijk in zijn lijf. 
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‘Hier is mijn huid, in open ruimte ben ik,
alleen in mijn huis, alleen in mijn huid.
Tastend blijf ik, een ander te raken, raakt
mij diep.
Welke wegen gaan onze vingers, waaraan
ben ik blootgesteld, hoe klinken sporen
die ik achterlaat.’
 
Op 20 oktober jl. bezochten Petra Stef
fens en ik de voorstelling ‘HUiD’ in
Schouwburg Odeon te Zwolle. Deze co
productie is een ontmoeting tussen de
musici van Slagwerk Den Haag en de fy
sieke performers van Schweigman&, op
toneel.
Binnen deze compositie zoeken zij
samen naar de schoonheid, de tragiek en
de poëtische beleving van de huid.
 
Voor ons was de avond, vanaf het directe
begin, een bijzondere en indringende
beleving, die voelbaar was tot onder de

Bijgewoond: HUiD, voorstelling op toneel

Annemieke van der Beek

Fotograaf: Sofie Knijf

huid. Direct nadat we onze jassen had
den opgehangen in de garderobe, moch
ten we met onze handen voelen in drie
afgedekte zwarte dozen. Voeldozen,
waarin we contact mochten maken. Op
de huid! Zo dichtbij kwam dat, gelijk
raak. Een manier van louter voelend
ontmoeten, die me even terug deed gaan
naar mijn opleidingstijd in Grave.
 
Daarna in de zaal: donker zwart, een
lange piep en dan in het  midden een li
chaam dat steeds meer zichtbaar wordt,
vanachter op de rug is de huid te zien, zo
kwetsbaar dun, kruipend, dat het bijna
zeer doet.
Dan twee mannen die haar bevoelen, de
huid onderzoeken.
Een volgende scène waarin vier mensen,
lichamen, samengaan in een pas de
deux, samensmelten in de beweging en
aanraking, prachtig uitgevoerd. Woorde

loos theater, dat zo kan uitdrukken hoe
bijvoorbeeld jeuk is: krabben, minuten
lang, uitgedrukt in beweging en geluid en
daarna de troost die komt.
 
Zo vult zich de ruim een uur durende
voorstelling met bijzondere, bijna kwets
bare beelden, indringend geluid en zeer
innovatieve wendingen. Het geheel
maakt op ons een intense indruk.
 
Voor haptotherapeuten en haptonomen
zeker een aanrader omdat de huid heel
voelbaar binnenkomt. Vanuit haptono
misch perspectief miste ik wel de diepere
laag, waar twee mensen in hun wezen
elkaar raken en ontmoeten, voorbij de
huid, de ervaring, het lichaam.
 
Desalniettemin: een prachtvoorstelling,
artistiek van een heel hoog niveau. Zeer
aanbevelenswaardig!
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delijkheid. Ja, natuurlijk is acceptatie
nodig als het gaat om behandeling van
ouder én kind.
 
Zelf werk ik als haptotherapeut, maar
(nog) niet met kinderen en ouders. Ik ben
wel van plan om dat te doen. Vandaar dat
ik met nieuwsgierigheid en een open blik
naar deze lezing ga. De lezing bezoek ik
samen met een collega uit het gezond
heidscentrum waar ik werk, orthopeda
goog Miranda Bruil. In dit artikel komt
haar invalshoek ook aan bod. De lezing
is namelijk niet alleen bedoeld voor
haptotherapeuten. Ook andere professi
onals die te maken hebben met contact
tussen kind en ouders zijn welkom en
aanwezig.
 
De lezing
Het eerste deel van de lezing gaat over
het onderzoek dat Monica Pollmann ge
daan heeft. Voordat ze aan haar studie
begint is ze al een aantal jaren werkzaam
als docent voor de Academie voor Hap
tonomie in Doorn. Ze had altijd al het
voornemen om ergens voor een ontmoe
ting te zorgen tussen de haptonomie, de
pedagogiek en de wetenschap. ‘Wij
weten en voelen dat haptonomie voor
kind en ouders werkt, maar het is nog
niet aangetoond met wetenschappelijk
onderzoek’. Dit is haar eerste aanzet om
een wetenschappelijke onderbouwing te
creëren. Tijdens haar presentatie gaat ze
in op wat er al wel is aan wetenschappe
lijk bewijs en waar literatuur over be
schikbaar is (zoals over de hechtingsthe
orie en het belang van aanraken).  Ze

vertelt ook wat er nodig is voor het leggen
van een goede basis voor het onderzoek.
Zoals welke vragen gesteld moeten wor
den in een meetinstrument voor affectief
gedrag. Tenslotte vertelt ze over de
praktijk voor deze case study: een gezin
waarin het oudste meisje heftige boze
buien heeft. Dit gezin wordt gevolgd en
gefilmd tijdens sessies haptotherapie.
Uit deze case study blijken twee dingen:
Aan het eind van het traject is er een
duidelijke afname  van de boze buien.
De mate van acceptatie van de moeder
 hangt samen  met het aantal boze buien
(dus was de acceptatie van het kind
minder, dan namen de buien toe). Een
uitgebreide beschrijving van het onder
zoek is te vinden in de syllabus ‘Hapto
therapie voor kind en ouders’, te bestel
len via Monica Pollmann via monica.
pollmann@planet.nl
 
De workshop
Na de presentatie gaan we in twee groe
pen uiteen. In één groep wordt het we
tenschappelijk onderzoek verder be
sproken en in de andere groep kijken we
naar beeldmateriaal van de haptothera
piesessies met het kind en de ouders uit
het onderzoek. Zelf ben ik aanwezig in de
groep waar het beeldmateriaal wordt

Bijgewoond:  Contact als therapeutisch middel
voor kind en ouders

Lezing door Monica Pollmann
 

Astrid Mols en Miranda Bruil 

Inleiding
‘Wat is de mate waarin ik mijn kind ac
cepteer zoals hij of zij is?’
Dat is een vraag die Monica Pollmann
stelt in haar onderzoek. De moeder van
het kind waar het om gaat, kijkt daar
naast elke dag naar het aantal boze
buien van haar dochter. Zo kan vastge
steld worden of er een verband is tussen
de acceptatie van de moeder en de boze
buien.
 
Vanuit haar studie Pedagogiek onder
zoekt Monica Pollmann de effecten van
een haptonomische behandeling door
middel van een case study om zo een
meer wetenschappelijke onderbouwing
te krijgen voor deze vorm van behande
len. Voor de studie is acceptatie van het
kind de eerste voorwaarde voor behan
deling. Logisch, want zonder acceptatie
kan er geen veilige hechting zijn. Dit is
voor het kind nodig om tot ontwikkeling
te kunnen komen. Het is de basis van
waaruit ouders verder bouwen aan hun
relatie met hun kind.
De vraag waar alles mee begint vind ik
een mooie vraag in zijn eenvoud en dui

Astrid en Miranda bij de Academie voor
Haptonomie
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getoond. Prachtig om te zien hoe de
therapeut het kind en de ouders mee
neemt in het meer voelend aanwezig zijn.
Voor de ouders gaat het hier vooral om
uit het hoofd, in het lijf gaan, zachter
worden, afstemmen op het kind. Uitein
delijk blijkt dat het kind de bliksemaflei
der is voor wat er mis gaat tussen de
ouders. Daaraan wordt door de ouders
gewerkt, ook  buiten de haptotherapie
praktijk. Het eindresultaat is dat de rela
tie tussen ouders en kind zichtbaar en
voelbaar  verbetert.
 
Door de ogen van
orthopedagoog Miranda Bruil
Voor mij als orthopedagoog is deze le
zing een eerste kennismaking met de
Academie voor Haptonomie. Geïnteres
seerd door de titel en het onderwerp van
de middag, volg ik samen met mijn

collega Astrid Mols de lezing.
 
In mijn praktijk werk ik vanuit de visie: ‘In
aandacht en werkelijk contact met je
kind’. Steeds weer kijk ik met ouders
naar: wat geeft je kind (indirect) aan,
waar heeft je kind behoefte aan en hoe
kan dat geboden worden. Hoe kun je als
ouder werkelijk in contact zijn met je kind
en hoe stem je op een juiste manier op je
kind af? Als je kind zich gehoord, gezien
en geaccepteerd voelt, geeft dit een
enorme boost in de ouder-kindrelatie en
de ontwikkeling van het kind.
 
Al deze zaken komen uitgebreid terug in
de presentatie gegeven door Monica
Pollmann, met als centraal thema veilige
hechting. Niet veel nieuwe maar juist
zeer herkenbare informatie voor mij, met
de koppeling naar de haptonomie.

Daarna neem ik deel aan de workshop
‘Kinderhaptotherapie in wetenschappe
lijk onderzoek: kwalitatief én kwantita
tief onderzoek mogelijk’. Met een klein,
gemêleerd groepje mensen met verschil
lende achtergronden (van haptothera
peut tot docent-onderzoeker bij de uni
versiteit), brainstormen we over de mo
gelijkheid van verder wetenschappelijk
onderzoek van haptonomie. Dat hapto
nomie werkt is aangetoond, maar wát
maakt nu dat het werkt? Mogelijk dat
door de Universiteit van Utrecht hier
verder onderzoek naar gedaan gaat
worden.
 
Al met al is het voor mij een zeer geslaag
de middag, waardoor ik nog meer moge
lijkheden zie voor een intensieve samen
werking met Astrid, waarbij we elkaar
prachtig kunnen aanvullen. 

De haptonomiebanken van Electro Medico worden 
samengesteld in samenwerking met therapeuten, 
waardoor deze zeer geliefd zijn in de praktijk. 

Het onderstel komt van de Nederlandse behandelbanken-
fabrikant Wesseling. Het matras en de spiraal komen van 
Auping. Dankzij de DPPS vering in het matras geeft deze een 
goede ondersteuning. De toplaag is voorzien van foam dat een 
goede positie ondersteunt.

Het elektrisch verstelbare onderstel is in hoogte verstelbaar 
van 65-115 cm.
Lengte: 200 cm, breedte 80 cm of 90 cm.

Electro Medico Haptonomiebank

(0172) 47 50 41  |  info@electromedico.nl  |  www.electromedico.nl

Vraag 
vrijblijvend 
offerte aan!
www.electromedico.nl
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Wat doe jij eigenlijk ...... ?

Gerda Ponte

In deze rubriek is ruimte voor praktijkver
halen van mooie of leuke momenten die
ons zijn bijgebleven. Het kunnen
ervaringen zijn waar we gebruik maken
van materialen, maar natuurlijk horen
hierbij ook de ervaringen in de ruimte of
aan de behandeltafel.
 
Mijn cliënte herstelt van een burn-out. Ze
doet bijna alles weer, op één ding na: Bij
haar werk bij de marine hoort dat ze
soms voor een menigte stil moet staan.
Als ze ingeroosterd is voor het stilstaan
voor een menigte, mag ze urenlang al
leen bewegen als dat bij het protocol
hoort. Ze weet dat ze dan in paniek kan
raken en flauw kan vallen, dat is al eerder
gebeurd.
 
Ze is voor het eerst sinds 2 jaar ingeroos
terd voor de ‘sta-dienst’ en is bang voor
het oog van de menigte tegen de vlakte
te gaan. We werken vaak op de bank,
maar ik besluit ineens mijn 4 meter lange
lijn van aan elkaar geknoopte schoenve
ters te pakken. Waarom schoenveters?
Heel simpel, toen ik aan touw dacht was
ik bij de supermarkt en daar verkochten
ze dat niet.
 
Ik vraag haar ergens te gaan staan en leg
de schoenveters om haar heen op de
grond, maak die ruimte klein. Zoveel
ruimte neemt ze namelijk nog niet in.
‘Dat is jouw ruimte’ geef ik aan. Ze zit in
haar hoofd en zegt heel stoer dat ze daar
wel overheen kan stappen, ze vindt die
ruimte te klein. Als ik vraag of ze de veters
eens neer wil leggen zoals zij haar ruimte
voelt, legt ze een grotere cirkel. We zijn

stil en ze zakt langzaam. Ze schrikt een
beetje en zegt dat het confronterend is,
ze komt erachter dat de ruimte die ze
neergelegd heeft, niet de ruimte is die ze
inneemt. Ze heeft de ruimte neergelegd
die ze graag zou willen. Ik help haar die
ruimte voelend in te nemen en ze voelt
dat ze meer ruimte in haar lichaam krijgt.
 
Als ze het verschil goed voelt leg ik de
cirkel weer klein. Ik vind dat niet leuk,
want ik besef heel goed dat ze het moei
lijk gaat krijgen. En ja, ze sluit en na een
tijdje begint de paniek te komen. Dezelf
de paniek die ze voelt als ze zo lang voor
die menigte moet staan. Vooral het niet
weg kunnen is daarbij belangrijk, ze voelt
zich machteloos. Ze wil weg van die pa
niek, uit de schoenvetercirkel stappen,
maar ik vraag haar om te blijven staan.
‘Blijf maar bij je gevoel, mogen de angst
en machteloosheid er zijn?’ Ik blijf zelf
dichtbij haar, ook in woorden en intona
tie. Ze staat even te worstelen, maar dan
zie ik haar zakken en komen de tranen.
Ze ervaart dat ze ondanks de kleine
ruimte die de schoenveter haar geeft,
toch haar vitale ruimte kan houden als ze
blijft voelen. Ze hoeft niet weg te gaan of
flauw te vallen.
 
Na de sessie zegt ze: ‘Als je me aan het
begin van dit uur had vertelt dat ik in een
schoenveter zou staan janken, dan had
ik je voor gek verklaard!’
 
De keer daarna vertelt ze dat ze geduren
de het hele protocol stil heeft kunnen
staan. Ze vond het moeilijk, maar kon de
paniek en machteloosheid hanteren.
 

 
We zijn benieuwd naar jullie verhalen, ik
heb Vanessa van Rappard-Brandt ge
vraagd om de volgende ervaring te schrij
ven. Zij zal op haar beurt een andere col
lega uitnodigen, en zo gaan we door. Het
is niet de bedoeling dat mensen voor het
blok worden gezet, dus vraag iemand
alsjeblieft voordat je de naam noemt. Vind
je schrijven lastig, vraag dan 
ondersteuning van de redactie via redac
tie@haptonomischcontact.nl. Wil je niet
wachten totdat je uitgenodigd wordt, dan
mag je jouw ervaring ook insturen! We zijn
daar blij mee.
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Expeditie Edith - Hoe het gevecht met mezelf goud opleverde
gelezen door Manon Houtman
 
Expeditie Edith
Auteur: Edith Bosch & Jasper Boks
Uitgeverij: Ambo|Anthos   ISBN: 978 90 263 3366 8

Edith Bosch, één van Nederlands succes
volste judoka’s, wint drie olympische
plakken, wordt in 2005 wereldkampioe
ne en neemt op vier EK’s het goud mee
naar huis. Het verhaal achter deze pres
taties vertelt ze in dit boek.
 
Verhaallijn:
Topprestaties komen niet zomaar uit de
lucht vallen. Gedreven door een enorme
bewijsdrang, oordelen en overtuigingen
werkt ‘bitch Edith’ keihard. Het legt haar
geen windeieren en successen stapelen
zich op. Winnen wordt op den duur zelfs
verslavend; ‘het voelt als klaarkomen,
maar nog lekkerder en fijner’. De euforie
is als een drug.
 
Op het WK in 2005 behaalt ze de ultieme
prestatie; eindelijk is ze de beste van de
wereld.
Vanaf haar 15e hield ze zichzelf voor dat
haar strijd dan voorbij zou zijn en alles
anders zou worden. Het tegendeel blijkt
waar. Er is geen roze wolk. Er zijn geen

gevoelens van geluk. Alleen opluchting.
In reactie op deze gevoelens, bagatelli
seert ze haar succes. Ze had niet met een
vol punt gewonnen en ook Olympisch
goud ontbreekt nog op haar palmares.
Terug in Nederland wordt, na alle festivi
teiten, dan ook al gauw het strenge trai
ningsregime weer opgepakt. Edith leeft
daarbij in haar eigen wereld en verwacht
als vanzelfsprekend dat de omgeving
zich zal aanpassen. 'Egoïsme? Nee, eer
der noodzaak.' Een houvast.
 
Vanaf 2006 ontstaan geleidelijk kleer
scheuren; een blessure, een breuk in het
contact met haar ouders en toenemende
vertwijfeling. Ondanks dat ze verder alles
heeft wat zich ooit kon wensen, komen
steeds vaker vragen als ‘Is dit het nu?’ of
‘Waarom voel ik mij niet gelukkig?’
Lange tijd worstelt Edith in stilte. Perfec
tionisme maakt plaats voor losbandig en
laconiek gedrag. Waarna ze niet veel
later, op haar 30e verjaardag, breekt.
Hulp van de bedrijfspsycholoog biedt
echter geen soelaas; de klik is er niet en
er verandert niets.
 
Als vervolgens op het WK zelfs verlies niet
meer raakt, weet Edith definitief dat het
tijd is voor rigoureuze beslissingen. Via
via komt ze bij lifecoach Martijn Smit te
recht. Dit is andere koek. Geleidelijk
wordt Edith zich bewust van haar gedrag
en stap voor stap ontdekt ze haar gevoe
lens.
Na alle tranen van stress, ervaart ze voor
het eerst tranen van puur verdriet. Dit
voelt nieuw, raar maar ook goed. Het is
oké om ‘fluffy-Edith’ te zijn. Een ontwik
keling die ze kan doorzetten naar de ju
domat. Haar drive blijft bestaan, maar
gaat nu hand in hand met plezier. In
plaats van zich af te zetten tegen haar
coaches, is er nu het overleg. Ook gaat

Edith voor zichzelf judoën; ze gaat uit van
haar eigen kracht in plaats van de kracht
van haar tegenstander of het publiek dat
niet teleurgesteld mag worden.
 
De zoektocht wordt doorgezet tijdens
deelname aan het televisieprogramma
‘Expeditie Robinson’. In deze periode
transformeert ze daadwerkelijk van top
sporter naar mens en zet Edith definitief
een punt achter ‘Expeditie Edith’.
 
Aanrader:
Het boek is een open en eerlijk relaas van
een onbewuste vlucht in de wereld van
topsport. Plezier maakt plaats voor
moeten. Oogkleppen gaan op. Eigenlijk
is het een vorm van overleven, met een
onderliggend verlangen om leuk gevon
den te worden. Prestaties vormen de
bevestiging.
 
Het is een compleet verhaal, vlot en to
the point geschreven. Het heeft een ze
kere rauwheid in zich. Niemand wordt
ontzien. Daarnaast is er uitgebreid aan
dacht voor de invloed van gedachten,
gevoelens en gedrag. Net als de interac
tie daartussen. Het vormt een rode draad
en maakt het boek extra aantrekkelijk
voor haptotherapeuten.
 
Ander interessant aspect en stof tot
denken, is de weerstand en argwaan
vanuit ouders en coaches als het gaat
over het zoeken van hulp. Ondanks dat
hierin veranderingen gaande zijn, lijkt er
nog steeds een zeker taboe op te
liggen…
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In Memoriam 

Arjen van der Gouwe
23 februari 1956- 12 augustus 2016
 

Josje Schutte
Jij hebt een steen verlegd,
In een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.
 
Afgelopen donderdag was ik nog bij jou, Arjen en ik vertelde dat ik net de nascholing
‘Werken met kinderen’ samen met Ammelie had gegeven. Jouw hart voor de haptono
mie begon weer te stromen, ´alsof er een knopje aan ging´ zo noemde Angela het, en
je vroeg ‘Oh, wat hebben jullie gedaan? En hebben jullie buiten gespeeld? En.. En..’
 
Aangenaam verrast door je enthousiasme en dat je meteen inzoomde op de inhoud,
herkende ik je zoals ik jou al zo lang ken: een enthousiaste, gepassioneerde collega die
er altijd voor in was nieuwe dingen te onderzoeken en mee te denken over ons prach
tige, ambachtelijke vak. ‘Oh leuk! Ja, doen we!’ kon je dan op een melodieuze manier
zeggen.
 
De stroom van een rivier hou je niet tegen
Het water vindt er altijd een weg omheen.

Zo begon mijn toespraak afgelopen juni, in de collegezaal van de Academie, waar alle docenten en medewerkers bijeen waren
gekomen om afscheid te nemen van Arjen van der Gouwe. Arjen, op dat moment in het ziekenhuis, was met ons verbonden via
een skypeverbinding. Tot dat moment was Arjen er nog helemaal niet klaar voor om afscheid te nemen van zijn Academie en
collega’s. Tijdens deze bijzondere bijeenkomst in juni blikten wij samen terug op de roerige, boeiende en mooie jaren op de
Academie. En haalden wij herinneringen op met een lach en een traan. Naast zijn dierbare gezin: Angela, Pim en Maxime op de
eerste plaats, was haptonomie een bijzonder belangrijk deel van zijn leven.
 
Nadat hij de opleiding Fysiotherapie had afgerond, begon Arjen in 1982 aan de opleiding bij Veldman sr. Deze vond destijds
plaats op een zolderetage in Krimpen aan de IJssel. Veldman droeg zijn opleiding later over aan Willem Pollmann, Jan Dijkhuis,
Ted Troost, Peter Zwiers, Cock van den Berg, Mieke de Wolf, Emiel Vermeulen en Anne-Jan van Minnen, die de haptonomieles
sen vervolgden in de Doelen in Rotterdam. Na verschil van inzichten was er een splitsing in twee groepen en ontstonden de
Academie voor Haptonomie en het ITH. Arjen vervolgde zijn opleiding aan de Academie voor Haptonomie.
 
Wanneer je in die tijd haptotherapeut wilde worden moest je eerst de Alphaopleiding, (tweejarige opleiding haptonomie) volgen
en vervolgens vijf themablokken. Daarna kon je starten met de Bèta-opleiding (later Opleiding Haptotherapie). Na de Alpha en
de themablokken startte Arjen in 1988 met de Bèta-opleiding met als docenten Cock van den Berg, Peter Zwiers, Mieke de Wolf
en Jan Dijkhuis als supervisor.
Turbulente jaren volgden waarin door onvoorziene docentwisselingen studenten uit Bèta2, waarin ook Arjen zat, gevraagd werd
om zich in versneld tempo te laten opleiden tot docent. Arjen voelde daar veel voor en meldde zich meteen aan. Hij was gretig
en wilde het vak heel graag doorgeven. De groep ‘docenten in opleiding’ werd verdeeld over de lopende leerjaren van Senior
docenten. Het waren spannende tijden waarin er een soort gildecultuur hing. Als krullenjongens mochten deze ‘nieuwe docen
ten’ meedoen op de werkvloer maar niet meepraten of meebeslissen. De geest van Veldman sr. waarde nog steeds rond.
 
Arjen onderzocht in die tijd wat hij wilde, waar zijn hart het meest naar uitging en waar zijn kwaliteiten lagen. Wilde hij scho
lingslessen of theorielessen geven of alleen practicumdocent worden? Als vakman in hart en nieren ging hij onder bezielende
leiding van o.a. Cock van den berg en Peter Zwiers in eerste instantie voor practica en scholingslessen. Ruimte, aanraken en

15 December 2016



HC

aangeraakt worden, grenzen, naderen, deel 1 en deel 2, alle thema’s kwamen langs. Hij ontwikkelde met collega’s allerlei BVT
blokken (Bijzondere Vaardigheid Training) met thema’s als pijn, belasten, belastbaarheid, ruimte en grenzen. Het was ontwik
kelen en creatief bezig zijn met het vak, ontdekken van zijn eigen stijl en visie. 
 
Arjen werd later ook docent van de Bèta-opleiding, samen met Dieuwke Talma. Ook hier bleek hij een bezielde docent, die met
veel gevoel, gemak, kennis, ervaring en deskundigheid studenten meenam in het ervaren en beleven van al die boeiende con
tactfenomenen. Hij hield ervan het vuurtje op te stoken om het persoonlijke proces van studenten te faciliteren, zodat zij in
verbinding kwamen met hun diepste zelf. Dat allemaal op een rustige aandachtige manier, ruimte latend aan iemands eigen
proces.
 
In de meer dan 25 jaar dat Arjen bij de Academie heeft gewerkt heeft hij enorm veel ontwikkeld en verzorgd. De Afrondende
Therapieopleiding voor diegenen die jaren geleden bij Veldman sr. waren afgestudeerd maar zich met dat diploma niet konden
registeren bij de VVH. Dankzij die ATO konden deze mensen dat alsnog. Anatomiedagen, samen met Trui Verwer. Diverse na
scholingen voor haptotherapeuten, met thema’s als Angst, Trauma en Pijn. Ook verzorgde hij zo’n 10 jaar gastlessen haptono
mie op de Hogeschool van Utrecht. Afgelopen januari heeft hij een nascholing mindfulness en haptotherapie op de Academie
voor Haptonomie gegeven. Dit was een al lang gekoesterde wens. Arjen was zeer enthousiast over de aanvulling die mindfulness
op de haptotherapie heeft.
 
In 2011 werd bij Arjen darmkanker geconstateerd. Met een operatie en chemo leek de kanker onder controle. Zijn energie was
hierna niet grenzeloos meer en Arjen moest gericht keuzes maken. Hij bleef docent aan de Opleiding Haptotherapie, maar gaf
geen les meer in de Opleiding Haptonomie. Arjen bleef zijn enthousiasme houden om te sparren met collega’s over nieuw te
ontwikkelen thema’s en aanbod. Zo introduceerde hij ‘De Ambachterij’. Een plek waar (oud-)studenten onder begeleiding van
docenten samen ‘het ambacht’ vrij kunnen beoefenen en kunnen leren van elkaar. Een plek waar het praktisch werken centraal
staat. Een plek waar Arjen in zijn element was!
 
In 2014 kwam de kanker helaas toch terug. Met chemo's en onder andere gerichte diëten probeerde Arjen het proces te stoppen,
te vertragen. Als het maar enigszins kon, kwam hij weer naar Doorn om te doen wat hij het liefste deed: lesgeven. Mensen volgen
en aanmoedigen in hun proces, begeleiden vanuit de affectieve bevestiging en hen te laten worden wie ze zijn.

Arjen bij zijn Academie
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De kanker kostte hem steeds meer energie, maar als het enigszins ging bleef hij lesgeven. Het lukte niet meer om het afsluiten
de blok in mei te verzorgen voor zijn dierbare haptotherapiestudenten. Dat vond hij het moeilijkste wat hij heeft moeten doen:
erkennen dat hij niet meer naar Doorn kon komen om zijn groep te begeleiden. Dat moeten laten gaan deed geestelijk, emoti
oneel en fysiek pijn. Tijdens dat laatste blok werd er een stoel voor hem neergezet in de groep zodat hij er symbolisch nog bij
was en de groep heeft hem op een liefdevolle manier laten weten wat zij van hem hadden geleerd en ervaren. Dat heeft hem
goed gedaan. Hij voelde zich gezien, gehoord, gevoeld en gekend door de cursisten net zoals zij zich door hem gezien en gedra
gen voelden.
 
Op de dag afgelopen juni dat wij als collega’s afscheid namen van Arjen ontving hij het beeldje ‘De ontmoeting’ van het bestuur
en de directie van de Academie. Dit beeldje wordt aan diegenen uitgereikt die veel hebben betekend voor de haptonomie in het
algemeen en het onderwijs binnen de Academie in het bijzonder. Dat heeft hem geraakt. Hij kon afhechten.
 
Angela, Pim en Maxime hebben enorm liefdevol en goed voor hem gezorgd. Als het enigszins kon was hij nog op of zat in de tuin
met een glas witte wijn en aardbeien van de groenteboer om de hoek. Die waren toch echt de lekkerste. Zolang het nog kon
naar de sauna, zich diep en diep laten verwarmen en samen met Angela of één van de kinderen met de hond Doenja naar de hei.
 
Arjen heeft gevochten voor elke dag om nog te kunnen blijven. Het kostte hem veel die verbinding die hem zo dierbaar was te
moeten laten gaan. Op 12 augustus heeft Arjen in bijzijn van zijn geliefden moeten loslaten en is overgegaan.
 
Wij hebben en houden dierbare herinneringen aan hem als bevlogen en bezielende docent en dragen al zijn kennis, kunde,
betrokkenheid, compassie en kwaliteiten als ambachtsman die hij met ons gedeeld heeft in ons mee.
 
In ons hart, ons lijf, ons hoofd en onze ziel.
 
 

Jij hebt een steen verlegd in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat jij nooit zal zijn vergeten,
jij leverde bewijs van jouw bestaan.
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg kan gaan.
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Sinds een jaar is de start van een nieuwe
opleiding binnen de haptonomie een
feit. Academium, opgericht door André
de Jong, timmert aan de weg en richt zich
op de zakelijke markt. Genoeg reden
voor een interview.
 
Kun je iets vertellen over wie je bent en
wat je achtergrond is (binnen de
haptonomie)?
Wie ik “ben”? Tja… een levensgenieter,
vader, vriend, broer, vakman, 53 jaar…
Maar in dit kader: ik ben een eigenwijze
en enthousiaste ondernemer op het
snijvlak van haptonomie en organisaties.
Ik heb een passie om die twee werelden
te verbinden. Omdat ze elkaar verster
ken. Ik help haptotherapeuten graag om
hun talenten binnen organisaties ten
gelde te maken en zelf benader ik vraag
stukken in organisaties vanuit de hapto
nomie. Ik geniet van de prachtige resul
taten, ontroering en effecten die dat
heeft.
Binnen de haptonomie was ik er als stu
dent bij Synergos al vroeg bij. Bijna 20
jaar geleden, ben ik daar begonnen als
docent haptonomie en uiteindelijk was
ik er 7 jaar directeur. Dit heb ik gecombi
neerd met managementtrainingen en
haptotherapie. En het laatste jaar is dit
dus namens het Academium.
 
Hoe is het Academium ontstaan? Wat
is de aanleiding?
Mijn collega Ron en ik zijn succesvol in
het verbinden van vraagstukken in orga
nisaties met haptonomie. Er zijn veel
kansen en we zoeken collega’s om het
werk aan te kunnen, te ontwikkelen en
vervolgens als een olievlek te versprei
den. 

Bijdrage Opleidingen

 
Het Academium 

opleiding tot bedrijfshaptonoom
 

Er ligt veel, heel veel, werk te wachten.
Veranderingen binnen organisaties raken
in een stroomversnelling. We zien veel
passie maar ook veel onvermogen en
angst om hiermee om te gaan. In de top
vertaalt die angst zich vaak in irritatie en
het doordrukken van veranderingen.
Lager in de organisatie vertaalt de angst
zich vaak in onderhuids verzet, schuldge
voelens en stress. Mensen komen vast te
zitten. Voor je het weet polariseert dit en
krijg je angstculturen, waarin verwijten
over en weer vliegen, met veel leed tot
gevolg. In die dynamiek ligt een grote
uitdaging en kansen voor de haptono
mie.

 
Wie zijn de gezichten achter het
Academium?
Samen met Ron van den Heuvel presen
teer ik Academium. Ron is organisatie
deskundige en haptotherapeut en wij
vullen elkaar zowel inhoudelijk als ka
rakterologisch aan. Verder zijn drs. Else
Boerema en drs. Nellie van Sloun actief.
Beiden hebben tientallen jaren ervaring

als opleider haptonomie. Tot slot is er
drs. Marie Locher. Zij doet een dag in de
week wetenschappelijk onderzoek voor
Academium.
 
Wat is de visie/missie van het
Academium?
Wij verbinden de wereld van het voelen
met de wereld van organisaties waarin
de ratio en het resultaat meer voorop
staan. In organisaties vinden historisch
grote veranderingen plaats met evenre
dig veel heftige gevoelens. In de zorg, bij
de overheid of de zakelijke markt. Wij
geloven dat de haptonomie van een
enorme meerwaarde kan zijn, veel leed
in organisaties kan voorkomen en tran
sities naar een duurzame maatschappij
kan ondersteunen.
 
Waarin onderscheiden jullie je ten op
zichte van de andere opleidingen?
Overeenkomstig zijn de grondbeginse
len van de haptonomie. We leiden echter
op tot de specialisatie van bedrijfshapto
noom en de doelgroepen zijn ervaren
coaches (inclusief managers die veel tijd
besteden aan coaching) en haptothera
peuten. Dat vraagt om een wat andere
dynamiek en inhoud.
Snelheid en diepgang gaat bij ons
samen. We leggen veel accent op oefe
nen in concreet, feitelijk en helder taal
gebruik. Taal die verstaan wordt in een
zakelijke omgeving. De groepsdynamiek
staat vaak centraal en we vertalen die
naar organisatieculturen. We werken
verder zo veel mogelijk evidence based
en zijn in onze benadering vooral gericht
op het ontwikkelen en uitvergroten van
talenten en potenties van mensen. Dat is
in de regel minstens zo confronterend als

“ We leggen veel
accent op oefe
nen in concreet,
feitelijk en hel

der taalgebruik.
Taal die ver

staan wordt in
een zakelijke

omgeving. ”

Academium
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het onderzoeken van je valkuilen en al
lergieën. Bijvoorbeeld in je eigen rol als
ondernemer. Die ontwikkeling krijgt veel
aandacht.
We dagen coaches en haptotherapeuten
uit echt te gaan staan voor hun kwalitei
ten en passie. Dat is dezelfde uitdaging
waar veel management en medewerkers
in organisaties momenteel voor staan.
Hoe dat voelt, ondervind je aan den lijve
binnen het Academium. Je coacht elkaar
om te schitteren en succesvol te zijn.
 
Staat het Academium na dit eerste jaar
waar jullie willen staan?
We hadden gehoopt op 15 studenten in
het eerste jaar en het worden er waar
schijnlijk 25. Dat is mooi! Maar het meest
tevreden zijn we over de geweldige sfeer
en dynamiek in de groepen en dat de
opleiding in de evaluaties hoog gewaar
deerd wordt.
 
Wat is het afgelopen jaar meegevallen
en tegen gevallen?
Wat tegenviel is hoe lang het duurt voor
dat mensen daadwerkelijk instappen. Ze
moeten je eerst leren kennen, dan lang
zaam leuk vinden en daarna komt het
vertrouwen stap voor stap. Als nieuwe
opleiding heb je natuurlijk geen enkele
reputatie en moet je veel investeren om
dat vertrouwen te winnen. Terecht na
tuurlijk, maar dat is soms frustrerend.
Het vraagt om doorzettingsvermogen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          André de Jong

Coverfoto's en kopij
Er werd ons van een paar kanten gevraagd of we ook de cover van ons blad wat
'op konden frissen' met mooie foto's. Natuurlijk kunnen we het soort afbeelding
op de voorkant afwisselen. Heb je een mooie foto waarvan jij denkt dat die wel op
onze omslag past? Mail je foto naar redactie@haptonomischcontact.nl.
Misschien komt jouw foto dan wel op de cover van Haptonomisch Contact, of op
onze Facebook pagina!
 
Heb je kopij? Een samenvatting van je afstudeerscriptie, of een ander artikel?
Ook daar maak je ons blij mee, gebruik hetzelfde mailadres voor het verzenden. 

Maar als je dan succes hebt, is dat heel
motiverend!
Wat erg meeviel is de grote belangstel
ling. En wat we geleerd hebben is hoe
graag potentiële deelnemers met ons
meedenken, suggesties doen en ons het
succes gunnen. Je moet het gewoon
durven: actief om hulp en feedback vra
gen. Het echt samen willen doen.
 
Waar willen jullie over 5 jaar staan?   
Over 5 jaar willen we de belangrijkste
inspiratiebron zijn voor ervaren coaches
en haptotherapeuten die zich los durven
te maken van het regime van zorgverze
keraars. We hebben 50 nieuwe bedrijfs
haptonomen opgeleid en werken met 25
daarvan nauw samen in organisatie tra
jecten. Tenslotte hebben we een weten
schappelijk onderzoek naar non verbale
communicatie afgerond en zijn er 2 boe
ken van onze hand verschenen.
 
Zijn jullie ook geaccrediteerd?
We zijn bezig… Voor nu zijn we geregi
streerd in het Centraal Register Kort Be
roeps Onderwijs. De post HBO status is in
aanvraag, dat duurt meestal een half
jaar.
 
Wat is het aanbod van het Academium?
In het eerste jaar kun je coach op hapto
mische basis worden. Ervaren coaches
en coaches met enige ervaring met hap
tonomie, kunnen hierop inschrijven. Het

“ Ik ben een    
eigenwijze en
enthousiaste

ondernemer op
het snijvlak van
haptonomie en

organisaties. ”
tweede jaar kun je Expert in Non Verbale
Analyse worden en als je het derde jaar
afrondt ben je Bedrijfshaptonoom. Tot
slot is er een nascholingsaanbod 'Je
succesvolle praktijk'. Een persoonlijk
ontwikkeltraject.
 
Wil je meer weten over het Academium,
kijk dan op www.academium.nl of
www.connectas.nl. Op zaterdag 7 januari
aanstaande is er een informatie ochtend
voor haptotherapeuten.
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Inspiratiebronnen

Onderwerpen die je raken
samenstelling redactie

 

Het drama in de moederschoot
De verloren tweelinghelft 

Alfred R. Austermann & Bettina Austermann 
 
 
Één op de tien zwangerschappen begint met een tweeling. Maar niet altijd komen
beide foetussen ter wereld. Voor de moeder is dit verlies vaak een onopvallende
gebeurtenis. En voor de overlevende tweelinghelft komt er vaak een sluier van ver
getelheid over deze belevenis te liggen. Dit neemt echter niet weg dat het verlies een
schok is en de alleengeborene met een (eerste) imprint van verlies ter wereld komt.
Dit heeft verregaande consequenties voor het verdere leven; problematiek die we
ook als haptotherapeut in de praktijk tegen komen. Behalve relatieproblemen, valt
bijvoorbeeld te denken aan (onverklaarbare) gevoelens van eenzaamheid en schuld
of een onvervulbaar verlangen naar eenheid.
 
In dit boek geven de auteurs zowel theoretische informatie als praktijkvoorbeelden,
waarbij ze zich baseren op een verzameling van allerlei materiaal en zich laten leiden
door medische feiten.
 
 

Ik wou dat ik twee hondjes was
dan kon ik samen spelen 

Aranka Reeuwijk-Willems
 
 
Aranka is werkzaam als trainer/coach (voorheen fysiotherapeute), met een specialisa
tie in stress gerelateerde problematiek
 
Dit boek is een welkome aanvulling op het eerder genoemde boek ‘Het drama in de
moederschoot’. Het is praktisch en concreet ingericht. Ze vertelt haar eigen verhaal,
maar er zijn ook acht andere alleen-geboren tweelingen die hun verhaal met je delen.
Alle verhalen zijn uniek, maar kennen ook een zekere overlap. Dit geeft behalve in
zicht in ervaringen, belevingen en overtuigingen ook inzicht in de rol van emoties en
de invloed van dit trauma op aanraking.
In het tweede deel worden wetenschappelijk onderbouwde teksten afgewisseld met
oefeningen en opdrachten. Het zijn uitnodigingen om te onderzoeken, jezelf beter
te leren kennen. Hierdoor kan keuzevrijheid ontstaan. Voor therapeuten zijn het
interessante handvatten en inspiraties om mee te nemen in de begeleiding. 
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Gedicht: 
Joris
 
 
Ik heb vanavond, met de poes op schoot, 
de onrust uit het beestje weggestreken, 
waarbij de goedzak mij heeft aangekeken 
met ogen zo onpeilbaar diep en groot, 
dat het mij één moment heeft toegeleken 
als was hij eeuwen lang al deelgenoot 
van het geheim van leven en van dood 
en nu dan op het punt stond om te spreken.
 
Een aandrang, waar hij niet voor is bezweken, 
omdat hij langzaamaan de ogen sloot 
en nog een lome haal gaf met zijn poot 
als halve aai en onzachtzinnig teken 
dat men hem ooit nadrukkelijk verbood 
het zwijgen rond die zaken te verbreken.
 
 
Driek van Wissen 
uit: 'De volle mep', 
gedichten 1978-1987 
Bert Bakker, Amsterdam 1987

Ik had je gedacht mijn kind
Casper van Koppenhagen en Laura Soudijn 
 
Dit verhaal is geschreven door een vader en aangevuld met dagboekaantekeningen
van een moeder. Hun eerste kind wordt geboren met een lange lijst van handicaps.
Het kindje lijdt zichtbaar en dan zegt de moeder: ‘Ons zoontje mag niet lijden. Ik wil
dat hij verlost wordt van zijn pijn’. De enige week waarin hun zoon leeft is een mar
telgang voor de ouders waarin ze langzamerhand ontdekken dat dit geen leven is
voor hun kindje. Uiteindelijk mag hij uit liefde van beide ouders overlijden. Later
blijkt, tijdens de zwangerschap van hun tweede kindje, dat het een aangeboren er
felijke aandoening was. Hun tweede nog ongeboren kindje heeft deze aandoening
ook. Ze besluiten deze zwangerschap af te breken. 'Wat een pijn. Een eerste kind
verliezen is ondraaglijk, een tweede kind verliezen is onwerkelijk.' De vader beschrijft
de diepe gevoelens als vader en moeder voor hun kind en voor elkaar, waaruit blijkt
dat loslaten een bijzondere daad van liefde is. Bijzonder is ook dat zij als echtpaar
na dit lijden, dat ze op hun eigen manier ondergingen en beleefden, toch uit liefde
bij elkaar blijven.
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Agenda

december 2016 t/m april 2017
Op 'www.haptonomischcontact.nl/agenda' tref je de agenda t/m juni 2017, voor
zover bekend op dit moment

Academie voor Haptonomie

9 januari 2017 (start)   Specialisatie: Haptotherapie en Relatieproblematiek

10 januari 2017   Proeverij: Haptonomisch verplaatsen

19 januari 2017   Ambachterij: Grenzen en belasten

23 januari 2017   Proeverij: Wat is haptonomie?

24 januari 2017   Nascholing: Boos

6 en 7 februari 2017   Nascholing: Onveilige gehechtheid; Angst in verbinding

7 maart 2017    Ambachterij: Afstemmen

16 maart 2017 (start)   Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding

3 en 4 april 2017   Nascholing: De therapeutische relatie (met lezing van
Nelleke Nicolai!). Over Echtheid, Empathie en Respect

8 april 2017   Open dag

Instituut voor Toegepaste Haptonomie

11 januari 2017   Informatiebijeenkomst ITH

23 januari 2017   OWS-1 ‘Ontwikkelingsschema als Ontmoetingsruimte’

26 januari 2017   Lezing ‘Samengestelde gezinnen’

26 januari 2017   Themadag ‘Samengestelde gezinnen’

11 februari 2017   ITH Alumni middag

22 februari 2017   OWS-2 'Positiebepaling oefendag'

11 maart 2017   Informatiebijeenkomst ITH

27 maart 2017   Lezing 'Post Traumatische Stress Stoornis'

27 maart 2017   Themadag 'Post Traumatische Stress Stoornis'

29 maart 2017   OWS-3 'Aanraking oefendag'

12 april 2017   OWS-4 'Casuïstiek en Supervisie'

22 april 2017   Informatiebijeenkomst ITH
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Colofon
REDACTIE
Erik te Loo, Gerda Ponte, 
Annemieke van der Beek,
Astrid Mols, Manon Houtman
 
EINDREDACTIE
Petra  Steffens, Petra tekst&taal
eindredacteur@haptonomischcontact.nl
 
ABONNEMENTEN
secretaris@haptonomischcontact.nl
HC verschijnt ieder kwartaal
Jaarabonnement 30,25 euro
Studentenkorting mogelijk
Opzeggingen vóór 1 november
 
ADVERTENTIES | SPONSORING
hoofdredacteur@haptonomischcontact.nl
 
SLUITINGSDATA KOPIJ
1 januari, uitgave maart
1 april, uitgave juni
1 juli, uitgave september
1 oktober, uitgave december
 
AANLEVEREN KOPIJ
redactie@haptonomischcontact.nl
 
Opmaak
Petra Steffens, Gerda Ponte
 
Omslagfoto
Gerda Ponte
 
Omslagontwerp
Nicky Duin, Ontwerpbureau Nikitis
 
Drukker:
Editoo B.V. te Arnhem
 
Het tijdschrift Haptonomisch Contact wil
een vrij en open  platform zijn voor heel
‘Haptonomisch Nederland’.
Alle geplaatste artikelen blijven te allen
tijde geheel onder verantwoordelijkheid
van de betreffende auteur(s).
 

17 en 31 januari 2017   Trauma en herstel

Synergos

STH - Water

4 februari 2017 (start)   Water Verdieping (module 2): data 4-02, 4-03, 25-03

8 april 2017 (start)   Themacursus Autonomie in verbondenheid (module
4): 8-04 en 13-05

Op aanvraag   Mogelijkheid tot workshop in water

Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie
 
Voor scholingsagenda zie 'http://www.haptonomie.com'

W.I.H.

Academium

7 januari 2017   Informatie en workshop ochtend voor (a.s.) haptotherapeuten

27 januari 2017 (start)   10 daagse training Coaching op haptonomische basis

8 februari 2017 (start)   Training Magistraal Ondernemen (coaches/therapeu
ten, 9 avonden)
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