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Van de hoofdredacteur
Op dit moment lees ik een boek over sexueel misbruik, bestudeer ik een

dissertatie over faalangst, krijg ik les in fen~enologie, psychopathologie en psychiatrie en ontmoet Ik dagelijks mensen die bij mij komen om
hulp te vragen.
,.
Er gaat veel verkeerd in onze

wèreld, cr is veel ~.

Het is welhaast een wonder dat er nog vreugde is.
Wat een kracht heeft de mens in zich om telkens weer op te veren en
voort te gaan, uitdaging na uitdaging!

Soms is de uitdaging zó verleidelijk, dat ja zeggen het enige antwoord is.
Soms is de keus moeilijker en balanceren we langer op de grens tussen ja
en nec.
Weten we altijd hoe onze keus tot stand komt?
Het valt mij op dat in 'haptonomische' kringen het verschil tussen Goed
en Kwaad soms te zeker geweten wordt. Mijns inziens is het grijsgebied
tussen zwart en wit veel groter dan we denken.
Het is het gebied waar deernis en mededogen thuis horen, hetgeen wat
anders is dan begrip en medeleven.
Het heeft meer te maken met knielen dan met voorover buigen; meer

met door de knieën gaan dan met gadeslaan. Het heeft te maken met
herkennen en erkennen van eigen feilbaarheid. Het is de in ons geroerde
snaar die we voelen trillen, de toon die we opvangen en horen met een
innerlijk oor. De snaren die gaan trillen, zingen van ons eigen vermogen

tot voelen. Voelen van vreugde en verdriet, slagen en falen, goed en
kwaad.
Voelen ook dat het meetrillen, meezingen van onze snaren ons duidelijk
maakt dat wij hulpvrager zouden kunnen zijn. dader zouden kunnen
zijn.

Dit besef zou relativerend moeten werken. Mij althans maakt het

nederig, doet mij knielen.
Haptonomie als Een weg, niet De weg. Ik krijg de indruk dat die ontwikkeling op gang komt en dat stemt mij hoopvol. Daar wil ik van ganser
harte aan meewerken.

2
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GELIEVE AAN TE RAKEN
Een onderzoek over haptonomie

Manolya Aydagül

Mallo/ra Aydogül is

zesde jaars studente
psychologie aan de
Rijksuniversiteit Utrecht,
afstudeerrichting klinische psychologie. lij
schreef een eindscripfie

Achtergrond

Door mijn eigen ervaringen (als cliënte) met
haptotherapie ben ik drie jaar geleden ontzettend enthousiast geworden over haptonomie.
Deze ervaring maakte desti jds dat ik kritisch
werd ten aanzien van de reguliere hulpverleonder dezelfde titel. Dit
ning. Ik vond dat er binnen de reguliere hulpartikel is daar een verkorverlening
te weinig aandacht was voor de lite weergave van.
chamelijkheid en voor het voelep. Ik vond de
voorbeelden die ik in mijn studie tegen kwam
van psychotherapie te veel gericht op het denken en te weinig affectief,
te afstandelijk.
In het kader van mijn studie besloot ik mijn literatuurscriptie en mijn
onderzoek te doen over haptonomie. Op die manier wilde ik psychologie

en

haptonomie met elkaar integreren. Gelu kkig vond ik een en'thou-

siaste begeleidster. Gelukkig, omdat ik al snel merkte dat onze vakgroep
niet zo open staat voor alternatieve benaderingen.
In de periode september 1991 tot en met december 1991 ben ik bezig
geweest met mijn literatuurscriptie. Dit hield in dat ik alle literatuur die
er over haptonomie te vinden was bestudeerd heb. Jammer genoeg

bestaat er niet zo veel goede literatuur over haptonomie. Mijn scriptie is
daardoor grotendeels gebaseerd op het boek 'Haptonomie; Wetenschap
van de affectiviteit' van I'rans Veldman (1987).
In de scriptie zi jn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
grondbeginselen van de theorie van de haptonomie, de verschillende
aspecten rondom de tast en de rol van de tast In de haptotherapie.
Tevens is gepoogd de haptonomie een plaats te geven binnen een

wetenschappelijk kader. Hieruit kwam naar voren dat de haptonomie
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het beste aansluit bij de fenomenologische wetenschapstraditie. Dit

omdat er veel overeenkomsten zijn in de mensbenadering en in de
wetenschapsbenadering. De haptonomie gaat net als de fenomenologie
uit van de subjectieve ervaringen en niet van het objectieve zoals bij de

~~ !' ~r:..:~.;.o,

andere wetenschapsmodellen.

Het ontwerpen van het onderzoek

r ·~

Nadat ik de literatuur bestudeerd had, heb ik een ontwerp gemaakt voor
mijn onderzoek. Ik wilde een explorerend onderzoek doen, dat wil
zeggen, een beschrijvend onqerzoek over een aantal in mijn ogen
fundamentele aspecten van de' haptonomie. Daartoe heb ik eerst mijn
onderzoeksvraagstellingen opgesteld. Deze waren:
1 a. Welke instellingen en opleidingsmogeli jkheden voor haptonomie
zijn er in Nederland?
b. Hoeveel haptonomen/haptotherapeuten zijn er in Nederland
werkzaam, hoe ziet de regionale verdeling en de verhouding tussen
mannelijke en vrouwelijke therapeuten eruit?
c. Een feitelijke beschrijving van haptonomie over vooropleidingen,
haptonomie-opleiding, setting waarin haptonomen werkzaam zi jn,
hoelang ze werkzaam zijn op haptonomische basis, hoeveel uur per
week ze daarmee bezig zijn en hoeveel cliënten ze gemiddeld per
week hebben.
2.

Hanteren haptotherapeuten bij het in behandeling nemen van een
cliënt concrete diagnostische criteria qua problematiek en persoon
van de cliënt? Zo ja, hoe zie n dele criteria eruit? Welke diagnostiekmethoden worden gehanteerd? Zijn er klachten waarvoor een
speciale indicatie haptotherapie geldt?

3.

Wat is de rol van de directe aanraking in de haptotherapie?

4.

Zijn er verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke cliënten in
hun aantal, hun aanmeldingsklacht en in hun reactie op de behandeling?

S.

In hoeverre komt de visie op haptonomie en haptotherapie van
praktizeren de haptotherapeuten overeen met de visie van F. Veldman, wals beschreven in zijn bock 'Haptonomie; Wetenschap van
. de Affectiviteit' (1987)?
.

4
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Ik wist van te voren al dat ik het liefste interviews wilde doen met
haptotherapeuten, omdat ik op die manier het dichtst bij de praktijk
kon komen. Voor de eerste vraagstelli ng ligt deze methode echter niet
voor de hand.

Voor vraagstelling la en lb heb ik telefonisch Informatie ingewonnen
bij de verschillende opleidingsinstellingen en bij de Nederlandse Vereniging Voor Haptonomie. Ik heb ook gebr.uik gemaakt van het artikel van
Ton Ilergman (Haptonomisch Contact; 2, 1992) dat zeer duidelijk de
verschillende opleidingen in kaart brengt.
Voor vraagstelling Ic heb ik gebruik gemaakt van enq uêtes. Naast
vragen over de disei pline-achtergrond, de opleidingen, de setting en de
regio waarin de respondent werkzaam is en het gemiddelde aantal
cliënten per week, stonden er in de enquête ook vragen over de diagnostische criteria. Gevraagd werd of de respondent in de diagnostiekfase een
onderscheid maakt tussen psychiatrische en niet-psychiatrische problematiek. Tevens werd de respondent gevraagd In het kort weer te geven
op welke manier hij of zij inschat of de cliënt die zich aanmeldt in
behandeling wo rdt genomen . In de enquête werd tot slot gevraagd naar
de twee vaakst gehoorde aanmeldingskiachten.
In de interviews ben ik verder doorgegaan op de diagnostische criteria.
De overige vraagstellingen, over de rol van de aanraking, verschillen
tussen mannen en vrouwen en de theorie van Veldman, zijn ook aan
bod gekomen in de interviews.

Ik wilde ongeveer evenveel mannelijke als vrouwelijke haptotherapeuten interviewen . Het tweede selectiecriterium voor de interviews was
de regio waarin de respondent werkzaam is. Ik streefde ernaar elke regio
van Nederland (Oost, West, Zuid en Noord) vertegenwoordigd te hebL1r4/
. 'L .l ) ben . Voor de enquêtes had ik geen selectiecriteria, ik hoopte zoveel
hY"'r- mogelijk enquêtes te verwerken.
~1
Hoe ben ik aan mijn respondenten gc~oriten?
Ik heb contact opgenomen met Ingrid Ram, van de redactie van Haptonomisch Contact, om te vragen of er via dit tijdschrift mogelijkheden
waren om aan respondenten te komen . De redactie bood mij de mogelijkheid een stuk te schrijven voor de rubriek 'Kort Nieuws', waarin ik
haptonomen/haptotherapeutel) oproep mee te doen aan mijn onderzoek. Deze oproep is verschenen In Haptonomisch Contact nr.l, maart,
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1992. Gezien het geringe aantal reacties op de oproep heb ik daarna ook
gebruik gemaakt van andere methoden. Een aantal respondenten heeft
aangeboden exemplaren van de enquête te verspreiden in hun omge·
ving. Voor de interviews heb ik zelf een aantal mannelijke haptotherapeuten benaderd, omdat er voornamelijk vrouwen hadden gereageerd
op de oproep. Tevens heb ik de opleiding van A. J. van Minnen gevraagd
enquêtes te verdelen onder therapiestudenten aan deze opleiding.

De uitvoering
Ik ga hier alleen in op de uitvo~riJ1g van de interviews, omdat de uitvoering van de enquêtes (gewoon' opsturen of meenemen naar een interview) en de telefonische gesprekken voor zich spreken.
Ik heb interviews gehouden met acht vrouwen en zes mannen. Een
respondent kwam uit het Noorden, vier uit het Oosten, vijf uit het

Zuiden en vier uit het Westen.
Ik heb de respondenten thuis of in hun praktijk opgezocht. De gesprekken varieerden qua tijdsduur van anderhalf tot drie uur.

Aanvankelijk nam ik de interviews op een cassetterecorder op en werkte

ik ze later thuis uit. Na een paar gesprekken voelde ik me meer vertrouwd met het onderwerp en heb ik tijdens het interview aantekenin-

gen gemaakt.
De gesprekken waren allemaal erg interessant en leverden veel informa-

tie op. In het begin vond ik het wel spannend, omdat ik de respondenten (op twee na) niet kende. Het viel me daarom des te meer op hoe

makkelijk het contact over het algemeen verliep.
Zoals ik hierboven al vermeldde had ik zelf al ervaring met haptotherapie. Deze ervaringen en met name mijn enthousiasme hierover maakten

dat ik niet helemaal objectief was. Aan de andere kant ervoer ik dit als
een voordeel, omdat ik hierdoor de haptotherapeuten beter kon begrijpen. Ik vraag me zelfs af of het niet een voorwaarde is om ervaring te
hebben met haptotherapie om er onderzoek naar de kunnen doen.

Resultaten van de telefonische informatieinwinning
Een van de onderzoeksaspecten ,' was het samenstellen van een zoge-

naamde 'sociale kaart' van de haptonomie. Ik heb in mijn verslag de
verschillende opleidingsmogelijkheden voor haptonomie beschreven; de
Academie in Doorn, de instituten in Berg en Dal en Overasselt, de
opleidingen van Zwiers en Koolhaas in Castricum en van Huizinga in
Enschede en de opleiding aan de Hogeschool in Eindhoven. Hiervoor
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verwijs ik verder naar het artikel van Ton Bergman in Haptonomische
Contact 2, 1992. Ik heb voorts een beschrijving gegeven van de Vereniging voor Haptonomie. Deze staat achterin elk exemplaar van Haptonomisch Contact beschreven. Een schatting van het aantal haptonomen/haptotherapeuten in Nederland kwam uit op 1000 a 1100. De
verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke haptotherapeuten is van
dien aard dat er meer vrouwelijke haptotherapeuten zijn . De meeste
haptotherapeuten zijn werkzaam in het Westen van Nederland.

De resultaten van de enquête
Het grootste gedeelte van de vragen in de enquête hadden als doel het in
kaart brengen van een steekproef van de populatie haptotherapeuten in
Nederland. Het gaat daarbij om vragen als: verhouding mannelijkevrouwelijke therapeuten, regio en setting waarin zij werkzaam zijn,
hoeveel cliënten ze gemiddeld hebben, wat de vooropleidingen zijn en
waar ze opgeleid zijn in de haptonomie. Deze vragen vallen onder
onderzoeksvraagstelling 1.
Ik heb 37 enquêtes teruggekregen. Hiervan waren er 26 door vrouwen
ingevuld en 11 door mannen. De meeste respondenten komen uit het
Westen van Nederland. De minste uit het Noorden. Deze gegevens
komen redelijk overeen met de totale populatie haptonomen in Nederland zoals deze uit het vooronderzoek naar voren zijn gekomen. Tevens
bleek, zoals eveneens werd verwacht, dat driekwart van de respondenten
van oorsprong fysiotherapeut was. Andere vooropleidingen die genoemd
zijn, zijn: geneeskunde, psychologie, maatschappelijk werk, filosofie en
sociale wetenschappen.
In de enquête is ook gevraagd naar de instelling waaraan de respondent
zijn opleiding haptonomie gevolgd heeft. Voor de basis-opleiding
(alpha) bleek 75% in Doorn geschoold te zijn; op een na was de rest bij
Frans Veldman opgeleid. Voor de vervolgopleiding (beta) bleek iets
minder dan de helft in Doorn opgeleid te zijn. In Berg en Dal heeft 35%
van de respondenten de opleiding gevolgd en 15% in Overasselt. Na
analyse van de gegevens bleek voorts dat veel respondenten de alpha
opleiding doen in Doorn en de vervolgöpleidlng in Berg en Dal. De
meeste respondenten volgen echter beide opleidingen in Doorn. De
verklaring hiervoor is waarschijnlijk voor een deel gelegen in het feit dat
deze opleiding het langste bestaat en ook de meeste studenten heeft.

Uit de enquête kwam naar voren dat de meeste respondenten in een
eigen praktijk werken. Er Is slechts een klein percentage haptonomen

Haptonomisch Contact 3 e jaargang 1992, no. 4

7

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

werkzaam in de reguliere gezondheidszorg. De reden hiervoor zou
kunnen zijn dat de haptonomie nog niet helemaal geaccepteerd en
aanvaard is in het reguliere circuit en dat dit circuit daardoor weinig
openingen biedt. Maar het zou ook zo kunnen zijn dat haptonomen het
prettiger vinden in een eigen praktijk te werken. De helft van de respondenten werkt full-time, de andere helft part-time. Gemiddeld
hebben de haptonomen die aan dit onderzoek meewerkten 2S cliënten
per week. Het grootste gedeelte van de respondenten is langer dan vijf
jaar werkzaam op haptonomische basis. Een derde werkt tussen de twee
en vijf jaar met haptonomie.
In de enquête wordt net als in pe interviews gevraagd naar de diagnostische criteria voor haptotherapie. De bespreking hiervan volgt bij de
bespreking van de gegevens die uit de interviews naar voren zijn gekomen.
Het laatste item uit de enquête vraagt naar de twee vaakst gehoorde
aanmeldingsklachten. Na analyse kwamen er vier clusters naar voren.
Psychosomatische klachten worden het vaakst gehoord (spanningskIachten, hyperventilatie, hoofd- en schouderpijnklachten). Ten tweede
zijn er de klachten m.b.t. het gevoelsleven (het beter met gevoelens
willen leren omgaan, depressiviteit en niet thuis voelen in eigen lijf). De
derde cluster noem ik existentiële problematiek; een crisis in een bepaalde levensfase en eenzaamheidsproblematiek. De laatste cluster is de
verwerkingsproblematiek; verwerking van incest of mishandeling en
rouwverwerking.

De resultaten van de interviews
Het interview had tien gespreksthema's: .

•
•
•
•

•
•

Hoe bepaal je of iemand geschikt is voor haptotherapie?
Psychiatrische problematiek ook voor haptotherapie?
Cliënten met sexueel geweld-ervaringen.
Welke rol spelen de signalen van het lichaam (bv. koud worden) in
haptotherapie?
Zijn er klachten waarvoor een speciale indicatie haptatherapie geldt?
Wat is de ral van de directe aanraking in haptatherapie?
Verschil haptotherapie en reguljere psychotherapie.
Hoe bepaal je de plaats (op het lichaam) van de aanraking
(voor/achterkant) ?
Verschillen tussen mannen en vrouwen: aantal, klacht, reactie.
Mening over oorspronkelijke theorie Veldman.

8

Haptonomisch Contact 3 t jaargang 1992, no. 4

•
•
•
•

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

Ik bespreek ze achtereenvolgens.
De gegevens met betrekking tot de diagnostische criteria (hoe bepaal je

of je iemand in behandeling neem t) uit de enquêtes en de interviews

kwamen met elkaar overeen. Belangrijke criteria voor de meeste haptotherapeuten zijn: d e introspectIebereidheid van de cliënt, dat deze
ervoor open staat naar zichzelf te kijken, het gevoelsmatig open willen
staan voor de therapie, de motivatie en de duidelijkheid en haalbaarheid

(binnen ambulante setting) van de hulpvraag. Voor veel haptotherapeuten ligt er een grens bij psychiatrische problematiek. Zij zouden er niet
snel in hun eentje aan beginnen. De haptonomie kan wel een bijdrage
leveren aan de behandeling van psychiatrische problemen, maar dit zou
volgens de meeste respondenten in teamverband moeten zijn. Andere
respondenten vinden het label 'psychiatrisch' op zichzelf niet zoveel

zeggen en willen de cliënt eerst zelf ervaren . De bijdrage die de haptonomie kan leveren is gelegen in een aanvulling op de behandeling op met
name het gevoelsmatige terrein, het aangeven van grenzen en het
omgaan met ruimte.

Het merendeel van de respondenten denkt dat een haptotherapeutische
behandeling ook geschikt is voor cliënten met ervaringen met sexueel

geweld. De redenen die hiervoor gegeven zijn, zijn dat het voor deze
cliënten juist zo belangrijk is om te ervaren dat een aanraking ook

prettig kan zijn en dat de negatieve ervaringen juist door de haptothera-

peutische benadering ook op het gevoelsmatige en lichamelijke niveau
verwerkt kunnen worden. (Dit in tegenstelling tot een 'praattherapie',
waarbij de verwerking, volgens de respondenten, vaak op het cogn itieve

vlak blijft steken .) De haptotherapeut dient voorzichtig te zijn, respect te
h e bb~n voor de bi j deze problematiek veel voorkomende afkeer van
(lichamelijk) contact en hij dient de cliënt veel ruimte te geven. De
behandeling van deze problematiek stelt hoge eisen aan de therapeut.
De signalen die het lichaam onder de aanraking geeft (koud of warm
worden, stroef worden of transpireren) worden binnen de haptotherapic

ook diagnostische gebruikt. Deze signalen worden soms slechts geregistreerd en andere keren geverbaliseerd of gereflecteerd door de haptothe-

rapeut. Dit hangt af van de situatie of

v~n,

wat er op dat moment speelt

bij de cliënt; of het zinvol is om erover te praten.
Ten aanzien van de vraag of er bepaalde klachten zijn waarvoor hapto-

therapie speciaal geïndiceerd zou zijn, bleken er verschillende meningen
te bestaan. Een groep respondenten zegt niet zoveel waarde te hechten
aan de klacht en meer naar de persoon erachter te kijken. Deze groep

reageerde ook bijna verontwaardigd op deze vraag van mij. De andere
groep noemde naar aanleiding van deze vraag een aantal klachtgebie-
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den, zoals vervreemding van eigen gevoelens en psychosomatische
klachten. De klachten die speciaal geïndiceerd zouden zijn voor een
haptotherapeutische behandeling zi jn tevens de klachten die het vaakst
gehoord worden, zoals uit de enquêtes naar voren was gekomen; pSyw
chosomatische klachten en klachten met betrekking tot het gevoelslew
ven.
De rol van de aanraking is in de eerste plaats de bevestiging. Met de
aanraking kan veel directer, fundamenteler en dieper contact gemaakt
worden met de cliënt dan middels een gesprek. De aanraking is volgens
de respondenten een heel menselijk contactmiddel. Het is een directe
manier om de cliënt in zijn gevoel aan te spreken en een appèl te doen
op de beleving. De cliënt wordt in zijn hele wezen, in zijn Iichamelijk w
heid aangesproken. De aanraking heeft ook een leer-aspect: via de
aanraking kunnen de reactiepatronen en de tastvermogens van de cliënt
duidelijk gemaakt worden.
Het verschil tussen reguliere (praat-)therapie en haptotherapie is volgens
de respondenten, dat haptotherapie veel directer en fundamenteler is,
doordat er ook aandacht is voor de lichamelijkheid van de cliënt en niet
alleen voor de geest. Haptotherapie omvat een totalere benadering.
Haptotherapie is meer dan reguliere therapie gericht op voelen en
ervaren van wat iets wezenlijk voor de cliënt betekent en niet op het
veranderen van gedrag.
Over het algemeen zeggen de meeste respondenten niet met een Hchaamsschema te werken. De plaats van de aanraking is afhankelijk van
de situatie en het individu. Het aanraken gebeurt vaak gevoelsmatig;
daar zijn geen regels voor. Bepaalde plekken op het lichaam worden wel
vaak genoemd. De buik en de onderrug (':Vaarin de basis en het gevoels w
centrum zitten), zijn een erg belangrijk gebied. De nek en de schouders
vangen vaak spanningen op. Een aanraking aan de voorkant van het
lichaam is, ten opzichte van de achterkant, voor de meeste cliënten veel
in tiemer en bedreigender.
De meeste haptotherapeuten die geïnterviewd zijn hebben meer vrouwelijke dan mannelijke cliënten. Dit wordt geweten aan biologische en
socialisatie verschillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwen vragen
eerder hulp, mannen doen dat niet zo snel en mannen attribueren,
aldus de respondenten, hun disfunctioneren niet zo snel aan zichzelf.
In de aanmeldingsklacht zijn niet zoveel verschillen tussen mannen en
vrouwen. Wel is het zo dat mannen hun klacht over het algemeen op
een meer doelgerichte manier brengen. Het accent ligt bij mannen meer
op h~t functioneren. Bij vrouwelijke cliënten wordt de klacht fl)eer
vanuit de emotionele beleving geformuleerd.
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Uit de interviews kwam naar voren dat mannen zich over het algemeen
wat objectiever laten aanraken dan vrouwen. Daarmee wordt bedoeld
dat mannen de aanraking meer over zich heen laten komen en als een
lichamelijk onderzoek ervaren. Vrouwen zijn vooral in het begin meer
ontvankelijk voor de bevestigende aanraking.

Het laatste item uit de interviews ging over de oorspronkelijke theorie
van Frans Vcidman. Tegenwoordig hanteren haptotherapeuten deze
visie nog wel als een achtergrond van waaruit gewerkt wordt, maar is het
taalgebruik veranderd en hebben de haptotherapeuten die ik gesproken
heb, min of meer een eigen draai aan de haptonomie gegeven. Bepaalde
aspecten zijn losgelaten (bv. de verschillende zijnswijzen die Veldman in
zijn bock onderscheid) of worden op een gewijzigde manier toegepast
(bv. het drieluik). De grondgedachte, de visie, is dus over het algemeen
nog wel dezelfde, maar van de toepassing van deze gedachte wordt in
mindere of meerdere mate afgeweken.
Tot zover de resultaten die uit mijn onderzoek naar voren zijn gekomen.

Afronding
Ik heb dit onderzoek als bijzonder leerzaam en interessant ervaren.
Omdat het echt 'mijn onderwerp' was, was ik er ook erg gemotiveerd
voor. Dit maakte echter ook dat ik er in het begin nogal ongenuanceerd
aan begon. De haptonomie moest er 'goed' uit komen. Een ander aspect
was dat het vreemd was om nu op een andere manier dan ik gewend was
bezig te zi jn met haptonomie. Niet meer alleen als een persoonlijke
aangelegenheid, maar letten op onderzoeksresultaten, hoe krijg ik' de
meeste respondenten? Deze twee aspecten liepen in het begin soms door
elkaar h een.
Mijn mening over haptonomie is grotendeels hetzelfde gebleven. Ik ben
nog steeds overtuigd van de waarde van de aanraking in therapie en de
totale benadering van haptotherapie, g~richt op lichamelijkheid en
psyche, spreekt mij nog steeds bijzonder aim. De nuancering die bij mij
is opgetreden is, dat het leven niet alfeen om voelen draait. Mensen
hebben niet voor niets hersenen. Tijdens het onderzoek kreeg ik soms de
indruk dat voelen alleen zaligmakend Is en dat 'rationeel' en 'verstand'
als vieze woorden werden beschouwd. Kritiek op de eenzijdigheid van
de reguliere hulpverlening (te rationeel) kan binnen deze context ook
omgedraaid worden naar eenzijdigheid van de haptonomie (te gevoelsmatig). De meeste haptotherapeuten die ik gesproken heb, ziJn zich
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hiervan wel bewust; het gaat om de balans tussen voelen en denken, de
'van gevoel doorstraalde rede', zoals Veldman het noemt. ~_ rt..H4/' ~
Voorts ben ik tot de conclusie gekomen dat de vorm van een therapie
ook bij iemand moet passen. Mensen die overmatig rationeel zijn en te
veel 'praten over' zi jn denk ik beter uit bij een haptotherapeut. Mensen
die overmatig gevoelsmatig zijn en verward hebben waarschijnlijk meer
baat bij een structurerende psychotherapie.
Primair is, denk ik, de aard van het contact tussen hulpverlener en
cliënt, dit is de eerste voorwaarde voor een geslaagde therapie.

Wat mij erg is opgevallen tijdêns dit onderzoek zijn de verschillende
opvattingen die er bestaan omtrent bepaalde begrippen. (Bijvoorbeeld
'lichaam' of 'lichamelijkheid'.) Veldman zegt in een interview (NRC, feb.
1989) dat Ted Troost niets begrijpt van haptonomie, vanwege de titel
van zi jn boek 'Het lichaam liegt nooit'. Wanneer je het verkeerde
taalgebruik hanteert snap je niets van haptonomie. Ik denk dat het goed
is stil te staan bij de betekenis die je verleent aan bepaalde begrippen,
maar dat je moet oppassen niet te belanden in een welles·nietes-discussie.
Deels kan ik mij wel vinden in de mening van Veldman. Met name zijn
bezorgdheid dat de haptonomie verwordt tot een 'methodiek' of een
'trucje' vind ik zeer gerechtvaardigd. Dit sluit aan bij een aspect dat
tijdens het onderzoek geregeld door mijn hoofd ging, namelijk de
onbeschermdheid van het beroep. Iedere persoon kan hier en daar een
cursus je haptonomie volgen en een bord aan de deur hangen 'Haptothe·
rapcut'. Dit soort mensen vertroebelen de waarde van de haptonomische
benadering en zorgen voor slechte verhal,:n over de haptonomie. Ik heb
de indruk dat cr veel verschillen bestaan in visie en kwaliteit tussen
haptonomen onderling. Ten behoeve van de cliënten zou er een mogelijkheid moeten bestaan informatie en voorlichting te krijgen over
gekwalificeerde haptotherapeuten.
Ik denk dat het goed zou zijn als er meer communicatie op gang zou
komen tussen haptotherapeuten onderling en tussen haptotherapeuten
en de buitenwereld, cliënten en andere hulpverleners en wetenschappers. Hierdoor kan er een dialoog ontstaan en kan men van elkaar leren
en kunnen geïnteresseerden zich verdiepen in de haptonomie.
Ik heb de indruk gekregen dat er binnen de opleidingen weinig of geen
aandacht geschonken wordt aan diagnostiek, psychopathologie en
psych.ologische theorieën. Ik denk dat deze kennis met name belangrijk
is bij de diagnostische fase (maar ook tijdens het gehele proces). Voor-
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beelden zij n het herkennen van ernstige psychopathologie en het
inschatten van de kans op een psychose of andere vormen van decom~
penseren. De therapeut moet weten 'wat voor vlees hij In de kuip heeft'
voor hij aan de behandeling begint. Tegenstanders van theorie zeggen
dat de hulpverlener door theorieën niet meer objectief kan kijken naar
de cliënt en geneigd zal zi jn hem in 'hokjes' te plaatsen. Ik erken dat dit
gevaar bestaat, maar ben van mening dat wanneer er goed met theorie
wordt omgesprongen (als een instrumen~ dat je ter beschikking staat dat
je kan inschakelen wanneer dat nodig is) kennis en theorie eerder een
voordeel zijn. Ik zou dus aanbevelen in de opleiding tot haptotherapeut
ook aandacht te besteden aan deze aspecten. Dit bevordert denk ik ook
het bewustzijn van je manier van werken.

Op dit moment maak ik me weleens zorgen over de versnippering van
haptonomie in verschillende opleidingen en over de ontzettende groei

in haptonomie praktijken. Blijft het wezen van de haptonomie wel
bewaard? Wordt haptonomie niet te commercieel?
De tegenstanders van professionalisering hanteren twee argumenten.
Een belangrijk kenmerk van de haptonomie is het accepteren en nemen
van de eigen verantwoordelijkheid. Iedere haptotherapeut is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij de haptonomie in praktijk brengt.
En vanuit deze gedachtengang is het niet nodig een code op te stellen of
een beroepsvereniging op te richten .
Het tweede argument in deze redenering is het belang van de eigenheid
van ieder mens en dus ook van iedere haptotherapeut. Deze loopt gevaar
bij het verenigen van alle haptotherapeuten. Er zu llen concessies gedaan
moeten worden en compromissen gesloten worden. Dit staat haaks. op
het idee van eigenheid . In deze lijn van argumentatie kan ik mijzelf ook
vinden. Ik denk dat hieraan altijd gedacht moet worden wanneer
ged iscussieerd wordt over professionalisering. Maar wanneer beide
partijen vast houden aan hun sta ndpunt, wel of niet professionaliseren,
krijg je een onwerkbare situatie. Ik beken dat ik hier ook gecn oplossing
voor kan bedenken. Toch denk ik dat er een middenweg moet zijn. De
haptonomie is er in elk geval nog niet klaar mee.
Het belang van de haptonomie in de htiipverlenlng staat voor mij als
een paal boven water, ik vind het een prachtig beroep. Maar haptonomen dienen zich naar mijn mening betrokken te voelen bij deze maatschappeli jke situatie, die belangrijke vragen stelt en antwoorden vraagt.
Moet haptonomie opgenomen worden in het Ziekenfondspakket? Hoe
zit het met het vergoedingssysteem? Hoe zit het met al die verschillende
opleidingen? Is er eenheid of verdeeldheid over de toepassing van
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haptonomie? Op welke gebieden is er misschien samenwerking moge·

lijk? Meer openheid naar de buitenwereld toe en kennis uitwisselen met
het reguliere circuit? Wel of niet professionaliseren?
Ik denk dat deze discussie gevoerd moet worden vanuit zorg en betrok·
kenheid bij de waarde van de haptonomische benaderingswijze voor de
toekomst, zodat deze niet ondergesneeuwd raakt in bezuinigingen en

beperkingen vanuit de overheid.
De skriptie 'Gelieve aan te raken' is te bestellen tot 15 januari 1993 door 125,over te maken op gironummer 2512665, t.n.v. I.E. Ram te Hilversum.

(advertentie)

KNOKKEN OF SAMENWERKEN
Knokken is een botsing van beweging.
Samenwerken is met elkaar in beweging zijn.

Om te weten hoe je er zelf voorstaat organiseren wij onder het
.thema 'BEWEGING':
iedere maand een tweedaagse workshop in Nederland
in juni/juli 1993 een zevendaagse workshop op Ibiza/Spanje o.l.v. Anne-Jan van Minnen en Petra Bouwman.

Bestemd voor:

haptotherapeuten en andere hulpverleners,
managers in profit en non-profitorganisaties.

Inlichtingen en aanmeldingen:
Tel: 02940-12892 vragen naar Robert de Vos.
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Meer licht op faalangst
Een proefschrift van Margreet F. PouWe

verslag van Ton Bergman

Onder auspiciën van de Voorbereidingscommissie hield Margreet Poulie
op 17 september jongstleden een lezing over faalangst. Zij is gepromoveerd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op een proefschrift
getiteld: 'Meer licht op faalangst,' met als ondertitel: 'de waardering van
het individu.' Het gaat haar om de waardering van het individu door de

buitenwereld èn door het individu zelf.
Faalangst is ecn spanning cn angst die optreedt bij het beoordeeld
worden door anderen, (al dan niet fictief) bij het leveren van een presta-

tie. Bij positieve faalangst leidt dit tot betere prestaties, bij negatieve
faalangst juist niet: de prestatie vermindert en komt onder het werkelijke kunnen terecht. AI gauw gaat negatieve faalangst werken als een sclf-

fulfilling prophecy. Poulie geeft op basis van de door Dr. Th.CM. Bergen
ontwikkelde 'Situatie Specifieke Angstest' een selectiemodel voor faalangstigen. Middels een aanpassing van de door Prof. Dr. H.J.M. Hermans
'Zelf Konfiontatie Methode', di'e zij het 'Zelf Konfiontatie Intervieuw' noemt,
komt de waardering voor het Zelf, de Ander, de Positieve en Negatieve
gevoelens gerubriceerd naar voren. Zij toont aan dat haar werkwijze
geldigheid bezit.
Naast een controlegroep, en een groep die wel geïntervieuwd wordt
maar waar verder niets mee gebeurt, werkt zij met een trainingsgroep.
Deze groep neemt deel aan een 'Sidderkuur: een door Margreet Poulie
en Irma Jansen opgezette training om negatieve faalangst te verminderen. De uitslag laat zien dat verbetering van de zelfwaardering en vermindering van de negatieve kant van de faalangst optreedt in de trainingsgroep.

Via fraaie voorbeelden en soms komische oefeningen wist de spreekster
een vo lle zaal duidelijk te maken dat affirmaties een grote rol spelen in
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haar methode. Zij claimt geen alleenrecht op de gevolgde werkwijze en
laat alle ruimte voor eigen invulling.
Haar proefschrift is helder geschreven en is ook voor niet-ingewijden

goed te volgen.
Meer licht op Faalangst: de waardering voor het individu. Margreet I'. Poulie.

Uitgeg. door de Universiteitsdrukkerij, Fac. Geneeskunde KUN, Nijmegen 1991,20 p.p., f25,- ISBN: 90-9004506-6

VRAGEN, VRAGEN, VRAGEN .....
Het is een gegeven, dat het aantal leden van de Nederlandse Vereniging
voor Haptonomie nog steeds groeit. Het is een feit, dat er een bestuurscrisis bestaat. Dit betekent dat het lopende werk door minder mensen

moet worden gedaan en ook dat nieuwe taken bij gebrek aan menskracht niet kunnen worden aangepakt.
Het redactiesecretariaat krijgt steeds meer telefoontjes te verwerken over
onderwerpen die niet bij de redactie thuishoren. Dat vraagt tijd en soms

geduld.
Enige voorbeelden:

• Heeft u voor mij een lijst van haptonomen die ook fysiotherapeut zijn
in de regio Groningen?

• Kunt u mij zeggen welke verzekeringen haptonomie vergoeden?
• Wilt u mij info van de NVvH, de statuten, de ledenlijst, een aanmeldingsformulier, adressen van bestuursleden e.d . toesturen?
• Ik overweeg een opleiding haptonomie te gaan volgen. Wilt u mij info
toesturen over alle opleidingen haptonomie in Nederland?

• Kunt u mij vertellen of haptonomie voor mij geschikt is?
• Ik wil een scriptie schrijven over haptonomie, wilt u mij documentatie
toesturen?
• Ik ben werkloos. Kan ik lid worden van de Vereniging tegen gereduceerd tarief?
.
• Ik wil naar de eerstvolgende lezing van de Vereniging. Kunt u mij
zeggen hoe ik daar moet komen?

• Ons is met terugwerkende kracht een BTW-heffing opgelegd. Hebt u
gegçvens van collegae die hetzelfde is overkomen?
• Kunt u mij zeggen of ik in mijn praktijk BTW moet berekenen?

16
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Wat betekent dit alles?

• Groeit het aantal niet-geabonneerde lezers van Haptonomisch Contact?
• Groeit het aantal mensen-met-vragen?
• Groeit het aantal mensen-met-vragen-die-daadwerkelijk-bellen?
• Groeit het aantal mensen-van-buiten-de-Vereniging die bellen?
• Wordt het tijd voor betaling van de mensen die het Verenigingswerk
doen?
• Wordt het tijd voor een zustervereniging van haptotherapeuten die
alle beroepsvragen voor haar rekening gaat nemen?
Vrijwilligerswerk bij de redactie van Haptonomisch Contact is boeiend.
Vrijwilligerswerk bij d e kerngroep van actieve leden in commissies en
bestuur is leuk, zolang je de taken over voldoende mensen kunt verdelen. Het betekent meebouwen aan de toekomst van de haptonomie in
Nederland en over de grenzen. Maar soms zuchten wij en vragen ons af
hoe het verder moet met 'de bevordering van de communicatie tussen
hen die in de haptonomie zijn geïnteresseerd en/of opgeleid, en dat in
de breedst mogelijke z in' (Statuten NVvH, art.3,lid 1). U stelt ons vragen,
maar alstublieft, wilt u ons ook komen helpen met de antwoorden?
Mia van Luttervelt

(advertentie)

DE REDACTIE VAN HAPTONOMISCH
CONfACT ZOEKT:
• Man/vrouw die de beschikking heeft over een computer
en in staat is m et WordPerfect 5.1 tekst te verwerken of
bereid is dat te leren.
Onze voorkeur gaat uit naar iemand die daarnaast in ons team

wil meewerken, deelnemen aan de redactievergaderingen (eens
per maand) en geïnteresseerd is in redactioneel werk.
Aanmelding en informatie bij :
Ingrid Ram, tel.: 035-234355 (na 18.00 uur)

Haptonomisch Contact ~ jaargang 1992, no. 4
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Kort nieuws

Op 7 november jongstleden werd er een informatiemiddag voor leden gehouden met als onderwerp 'Belangenbehartiging'. Omdat het eerstvolgende tijdschrift pas in maart 1993 uitkomt,
wilden we u deze informatie niet onthouden. De
Contactcommissie za l in het maart nummer met
een uitgebreider verslag komen over deze bijeen~
komst.

De middag was georganiseerd door de pas geinstalleerde Contactcommissie naar aanleiding
van alle discussies over dit onderwerp.
Naast de uitnodiging aan alle leden van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie, waren

er drie leden uitgenodigd van de Nederlandse
Vereniging van Haptotherapeuten in oprichting.
Deze gaven informatie over hun plannen en
aktiviteiten. Met een groep van vijfentwintig

mensen werd hierover vervolgens gediscussieerd.
Zolang er nog geen 'voorlopige beroepsomschrijving haptotherapeut' noch een onderling algemeen erkend diploma is, lijkt het praktisch in de
ontwikkelingsfase samen te werken met de opleidingen en die mensen die zich zelf als haptotherapcut profileren. Het lijkt zinvol te komen tot
twee structureel gescheiden, maar nauw samenwerkende zusterverenigingen die in de toekomst
mogelijk een gemeenschappelijk secret~riaat en
een gemeenschappelijk tijdschrift hebben. Dit in
verband met korte beleidslijnen en kostenbewaking. De toekomst van de haptonomie in
Nederland is gebaat bij een nauwe samenwerking
en een hoge organisatiegraad van haptonomlsch
geschoolden. Naast Ihet bevorderen van de on-
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derlinge communicatie', de doelstelling van de
Nederlandse Vereniging voor Haptonomie, lijkt
er steeds meer behoefte te ontstaan aan de ontwikkeling en afbakening van het beroep ' hapto.
therapeut' en een omschrijving van de inhoud
van 'haptotherapie, c.q. werken op haptonomi·
sche basis'. Er ligt hier zeker ook een belangrijke
samenwerkingstaak voor de groep 'opleidingen
in de haptonomie'. Maatschappelijk gesproken
bestaat er duidelijk een lacune: voor belangstel·
lende cliënten/patiënten , verwijzers, verzekeraars
en wetenschappelijke onderzoekers bestaat er
geen algemeen aanspreekpunt voor beroepsinhoudelijke vragen betreffende haptonomie. Wie
in belangenbehartiging geïnteresseerd is en/of
een bijdrage wil leveren, kan contact opnemen
met de Contactcommissie.
Mia van Luttervelt

OPMERKELIJK
Beleef een ware metamorfose met beautydag "Symfonie"
In dit beautyauangement is ook hel unieke beauty-sound-Irealment opgenomen. Gelegen op een walermassa worden mei licht en muziek het llchaam en de geest tot het
oorspronkelijke oern lme gebracht. Etherische aroma's zorgen voor een aangename
geur en de toegevoegde geïoniseerde lucht geeft het lichaam extra energie. Gelijktijdig
krijgt u een ontspannend gelaalsmasker en een verstevigende ampul voor de hals. U
kr ijgt nog een verstevigende ampul ~gQl.1hUispehandeling. llw beautv-styliste g~
nog een gelaats- en voetmassage.~arna vo 9i een haptonomische beautymas~~.~)
waarbij de htid van binnenuit extra voeaiflgk7ijglëödoor Ie masSèren mei v,färiiiöëölre
wordt de huid ook van buiten oplimaal gevoed. Voor het mooie bruine lintje gaal u een
half uur cnde de snelbruiner.
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(advertentie)

Opleidingen
Haptonomie
Peter Zwiers

Donkervoorterweg 17
3771 RR Barneveld .
Tel: 03420-91228.
Lid van de Inspirerend
Adv iesgroep: Coaching,
procesbegeleiding, opleidingen.
K.v.K. 75952

Na een aantal jaren eNaring in therapie en onderwijs, is mijn interesse zich
meer en meer gaan richten op het verder ontwikkelen van de haptonomie.
-Hoe vertaal Je de haptonomische uitgangspunten adequaat in therapie?
Binnen Je eigen vakgebied, ol als zelfstandige therapie vorm.
-Hoe maak je je de haptonomische uitgangspunten eigen en hoe breng je
ze over?
Deze overwegingen hebben geleid tot de opzet van een aantal activiteiten
die begin volgend jaar gaan plaatsvinden in de vorm van meerdere, al dan
niet, aaneen gesloten dagen.

-Waarnemen.
Het belang en de mogelijkheden van een 'goede' waarneming en de
ontwikkeling van daardoor onderbouwde therapie.

-Adem als expressie van de emotionele beweging.
De ademhalingsbeweging als waarnemingskwaliteit en als aangrijpingspunt
voor therapie.

-Bewegings analyse.
Als aangrijpingspunt in therapie en begeleiding (b.v. sport). Het
ontwikkelen van inzicht in bewegingspatronen en de achterliggende
kwaliteiten . Daarop gebaseerd het vinden van aangrijpingspunten om niet
adequate bewegingspatronen te helpen veranderen.

-Casuïstiek.
Gezamenlijke casuistiek bespreking. Het evalueren en verdiepen van
eigen therapeutische mogelijkheden en het ontwikkelen van therapeutisch
inzicht.
In voorbereiding zijn, te starten in september 1993.
"Haptonomische zwangerschapsbegeleiding.
"Haptotherapie. Een prak1ijk gerichte opleiding.
"Sport. Gespecificeerd per doelgroep: medische begeleiding, tactische
begeleiding en de sporter zelf.
"Toepassing van de haptonomische principes In de fysiotherapie.
Uitgebreide informatie is schriftelijk aan te vragen op bovenstaand adres.
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Verenigingsnieuws
Bestuur
Op 1 oktober j.l. heeft een samenzijn plaatsgevonden van bestuurs- en
commissieleden en de redactieadviesraad van Haptonomisch Contact.
Doel van 'de bijeenkomst was een gedachtenwisseling over de voortzetting van de Vereniging in de ruimste zin van het woord.
Herhaalde oproepen aan de leden om zich beschikbaar te stellen voor
het vervullen van bestuursfuncties hebben tot op heden tot weinig
resultaat geleid. De statuten voorzien nict in een vereniging zonder
bestuur. Het voortbestaan van de vereniging staat dus wel degelijk op de
tocht. Zal er onweer volgen op de nu samengepakte wolken of zal de zon
weer gaan schijnen?
Als één van de mogelijkheden voor het gebrek aan belangstelling voor
bovengenoemde functies, achtten de aanwezigen de onzichtbaarheid
van de door het bestuur uitgevoerde activiteiten. Hieruit zou misschien
een beeld kunnen ontstaan dat het ondankbare functies betreft. Welnu
het tegendeel is waar.
Het Bestuur is in de ontstaansfase van de Vereniging drukdoende
geweest met de loskoppeling van de opleidingen, het bepalen van
doelstellingen, het opstarten en richting geven aan de voorbereidingscommissie en Haptonomisch Contact en momenteel met de Contactcomf!1issie. Het bestuur neemt een belangrijke plaats in de coördiI1atie
en besluitvorming in.
In een volgende fase is de nadruk komen te liggen op beleid maken,
waarvan de finesses voor een overkoepelend beleid en eventuele correcties op de statuten n u de aandacht vragen.
Maatschappelijk moet de structuur en plaats van de haptonomie nog
duidelijker worden. Overleg met aanverwante en betrokken disciplines is
nog een wens en onontgonnen terrein .
Het goede functioneren van de commissies, oftewel de uitvoerende
werkzaamheden van d e Redactiecommissie resulterend in de uitgave van
het tijdschrift en de voorbereidingscommissie, resulterend in de organisatie van conferentieavonden en workshops, kunnen mede een oorzaak
zijn voor de leden om niet te hoeven stilstaan bij activiteiten van het
bestuur. Een suggestie om, gezien de huidige penibele bestuurssituatie,
zonder overkoepeling de commissies een zelfstandig bestaan te laten
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leiden, werd afgewezen. Argumenten zijn onder andere, dat de wortels
van de commissies in de statuten van de vereniging gelegen zij n en dat
de coördinerende taken van het bestuur onontbeerlijk zijn.
De Vereniging staat voor het bevorderen van communicatie van de
leden onderling ten aanzien van kennis van en bekendheid met de
haptonomie. De commissies functioneren als middel tot het bereiken
van deze doelstelling.
Succes is vooral gestoeld op intensieve samenwerking tussen de verschillende schakels in de keten, te weten bestuur, commissies en leden . Een
hechte band was zeker zichtbaar onder de deelnemers aan deze bijeeenkomst, gezien hun reacties op dit samenzi jn. Om enkele te noemen:
'zinvol, verhelderend, verrassend, goed gepraat, saamhorigheid, ideeën
om vol goede moed verder te gaan, bedankt, bedankt!'
Dankzij de Vereniging hoeven de leden niet individueel de markt op
voor de promoting van de kennis en bekendheid met de haptonomie,
maar kunnen zij zich richten op de kwaliteit van hun professie.
Het bestuur heeft de intentie om over organisatorische zaken met
betrekking tot de huidige crisis in overleg te treden met de stichters van
de Vereniging. Tevens zal het structureel de leden informeren over haar
activiteiten in Haptonomisch Contact.
Het bestuur en de commissies maken van deze gelegenheid gebruik om
u wederom op te roepen u kandidaat te stellen voor openstaande of
binnen afzienbare tijd openvallende functies.
Tevens wenst het bestuur iedereen een gezellige decembermaand toe en
een voorspoedige start van het nieuwe jaar.

Irene Si bbl es-Verbrugge
waarnemend secretaris

Voorbereidingscommissie
In Haptonomisch Con tact nr. 3 hebben wij u reeds geïnformeerd over
het programma en de data in 1993, (zie hiervoor de agenda) voor zover
die ons nu bekend zijn. Over de lezing van Otto Huizinga van 28 januari
1993 kunnen wij u nog het volgende mededelen:

De titel van de lezing is 'Vreemdgaan.'
Een schets: persoonsontwikkeling vindt niet altijd plaats via het geijkte
pad 'van de ontwikkeling tot een eigen identiteit, zoals dat vanuit de
humanistische psychologie gekend is. De transpersoonlijke psychologie
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leert ons dat persoonsontwikkeling ook de weg kan volgen van vervreemding en ontwerkelijking om tot zelfvinding te komen. Indien die
persoonsontwikkeling therapeutisch wordt begeleid, zal de therapeut
ook buiten gebaande wegen treden ........ aldus Otto Huizinga.

Het programma van 23 september 1993 en de invulling van de workshop van 6 november kunnen wij u nog niet geven. Wij zijn daarover in
de voorbereidingscomrnissie nog aan het brainstormen. Die brainstormfase is een fase waarin je als Voorbereidingscommissie-lid onmiskenbaar

'in beweging' bent. Je weet weliswaar nog niet goed waar je uitkomt,
maar je zet al je poriën open en al je antennes ui t om ideetjes op te doen
en om gezamenlijk je creativiteit te bundelen.
Mensen buiten de Voorbereidingscommissie helpen daar gelukkig een
handje bij. In de fase waarin de vereniging op dit moment verkeert, is
het goed om ook dat eens te vermeldeni er zijn altijd weer mensen zó

betrokken bij de vereniging, dat zij spontaan of desgevraagd de Voorbereidingscommissie aan ideeën helpen met betrekking tot de conferentie-

avonden en dergelijk.
Voor ons als Voorbereidingscommissie is het heel fijn om over een soort
'koffer' te beschikken waarin zich een bonte verzameling van aansprekende onderwerpen, van inspirerende persoonlijkheden en emoverende

thema's bevindt.
Wij kunnen dan in de Voorbereidingscommissie bekijken of en hoe die
onderwerpen passen binnen een jaarthema en of ze geschikt zijn voor
een lezing of juist voor een (mini-)workshop. Een blik in ons Voorbereidingscommissie-koffertje van dit moment willen we u niet onthouden:
•
•
•
•
•
•
•

Eric de Bont met een clown-workshop, of met een theater productie
Theatergroep 'Stijl' met een theaterproductie over pesterijen.
IAII doing is movement' van Mida Schutte.
Transformatiepsychologie en Voice Dialoque.
Haptonomie binnen het beroep fysiotherapie, Hogeschool Eindhoven.
Dans ritme en intimiteit, van Jacques van Wijnhoven.
Mannelijkheid en vrouwelijkheid op basis van een artikel over 'wildemannen' van Ton der Kroon in het Rotterdams dagblad.
• Het 'belasting-belastbaarheidsconcept' zoals dat op dit moment op
vele opleidingen wordt aangeboden.
• Haptonomische begeleiding met betrekking tot geestelijk gehandicapten.
• Haptonomie en commercie; ervaringen vanuit haptonomische aspecten in relatie tot bedrijfstrainingen.
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Tot zover een, misschien onvolledige, opsomming van onze kofferinhoud op dit moment. Voor het seizoen 1993 denken wij vooral aan een
lezing aangaande het nascholingsproject haptonomie en fysiotherapie
aan de Hogeschool te Eindhoven cn aan een invulling van de workshop
in de richting van man-/vrouw-zijn.
Vacatures
Ook de Voorbereidingscommissie heeft te maken met een verloop
binnen haar commissie. De normale zittingsperiode van deze commissie
bedraagt 4 jaar. Marga Nelis heeft er een, zelfgekozen, periode van 5 jaar
opzitten. Joost Leonhard, een reguliere periode van 4 jaar. Dat betekent
dat er vanaf maart 1993 twee vacatures ontstaan, om tot een commissie
van 5 leden te komen. Daarnaast heeft Marian Moed, wegens persoonlijke omstandigheden, besloten haar commissiewerkzaamheden stil te
leggen. Dat betekent dat er in de Voorbereidingscommissie behoefte is
aan drie nieuwe leden. In de huidige samenstelling hebben Anneke
Leurs en Frans Hoendervanger de respectievelijke functies van beheer en
van secretariaat/mailing. Pas wanneer de algemene ledenvergadering
van maart 1993 geweest is en de commissie weer voltallig zal zijn,
kunnen de taken en functies binnen de Voorbereidingscommissie
verdeeld kunnen worden.
De Voorbereidingscommissie heeft behoefte aan leden die aan de onderstaande beschrijving voldoen, te weten:
• Betrokken zijn bij de haptonomie en bij de vereniging in het bijzonder.
• Met enthousiasme een tien-tal commissiebijeenkomsten in het jaar
willen bijwonen.
• Zin hebben in een aantal ontmoetingen met mensen die iets 'eigens'
te vertellen hebben .
• Plezier beleven aan het gezamenlijk creatief brainstormen over thema's, onderwerpen, methodieken met betrekking tot lezingen en
workshops.
• Willen participeren in de organisatie van de door de Voorbereidingscommissie geïnitieerde activiteiten.
Wij geven graag informatie over het commissiewerk; nog leuker is het
om een 'ja-ik-wil'-telefoontje te krijgen. Dus als er mensen zijn die
geïnteresseerd zijn, kunnen ze bellen met Frans Hoendervangers, tel:
04936-97139 en Joost Leonhard tel: 030-895997.
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AGENDA 1993
I)LAATS
JANUARI
28

APRIL
22

ACTIVITEIT

TIJD
19.00 uur
20.00 uur

rest. HoogBrabant

Nieuwjaarsborrel,

Baroniezaa l

aansluitend lezing

Hoog-Catharijne
Utrecht

van Otto Huizinga:
'Vreemd Gaan'

rest. HoogBrabant
Baroniezaal
Hoog-Catharijne
Utrecht

lezing: Cor Koolhaas
en Erik Zwiers (oprichters van de opleiding Haptein te
Utrech t) over de haptonomie en toepas·
singen daarvan binnen het beroep van
hulpverlener

SEPTEMBER
23 .
info vol gt

20.00 uur
Introducés
welkom

lezing

NOVEMBER
6

info volgt

workshop
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Nederlandse Vereniging voor Haptonomie

AANMELDINGSFORMULIER

man/vrouw

Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Beroep:
Opleiding haptonomie afgerond in 19 ..... te ............ .
meldt zich aan bij de Nederlandse Verenig ing voor Haptonomie als
(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is):

o
o

Gewoon lid
Aspirant lidi studerend aan de opleiding voor Haptonomie

te ........ .

o

Belangstellend lid

Dit formulier volledig ingevuld opsturen naar:

Secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie
De Otter 29
7414 HZ Deventer

De kosten van het lidmaatschap zijn inclusief toezending van het tijdschrift en bedragen J110,- voor 1993.
Wilt u met betalen wachten totdat u een accept-giro toegestuurd
krijgt.

XDatum:

Handtekening:
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Nederlandse Vereniging voor Haptonomie

MUTATIEFORMULIER
man/vrouw

Naam:
Vorig adres:

Nieuw adres:
Postcode:

Plaats:

Datum van wijziging:

Heeft zich aangemeld (s.v.p. aankruisen wat van toepassing iS) als:

o
o

Gewoon lid

o

Belangstellend lid

Aspirant lid

en wil dat veranderen in ..................... ........ .. . .

Zegt het lidmaatschap op met ingang van ... .. ........... .
(s.v.p hieronder de reden vermelden)

Dit formulier volledig ingevuld toezenden aan:
Secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie

De Otter 29,7414 HZ Deventer

Datum:

Handtekening:
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DEREDACnE
WENST U ALLEN
PRETTIQE

FEESTDNJEN EN

EEN

>OOI/SPOED/G
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De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie stelt zich ten doel de
communicatie te bevorderen tussen hen die in de haptonomie zijn geïnte-

resseerd en/of opgeleid, en dat in de breedst mogelijke zin.
Zij is nadrukkelijk géén beroepsvereniging. Aan het lidmaatschap kunnen
geen rechten worden ontleend t .a.v. welke beroepsuitoefening dan ook op
het terrein van de haptonomie.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

a.

het bevorderen van onderling contact tussen de leden middels
samenkomst in het kader van lezingen, werk-, studie-, ervarings- en
gegevensuitwisseling;

b.

het bevorderen van de onderlinge communicatie middels woord,
beelden geschrift;

c.

het onderhouden van contacten met instellingen die van belang zijn
voor het bevorderen van de kennis van en de bekendheid met de
haptonomie.

De vereniging kent:

a.

gewone leden, met tenminste een voltooide alfa-opleiding zoals van
de Academie voor Haptonomie en Kinesionomie of een daaraan

gelijkwaardige opleirling;
b.

aspirant-leden, d.w.z. mensen die als student zijn ingeschreven bij

een opleiding als boven;
c.

belangstellende leden, d.w.z. mensen of rechtspersonen die zich als
zodanig aanmelden bij het bestuur.

De kosten van het lidmaatschap, (wijzigingen voorbehouden) inclusief de
toezending van Haptonomisch Contact bedragen f 105,- per jaar. De
toegang tot de meeste activiteiten is voor leden gra tis.

Voor workshops e.d. wordt een aanvullende bijdrage gevraagd.
Wilt u voor financiële zaken contact opnemen met de penningmeester van

de vereniging, Leni Molhoek tel. 03438-12837, voor informatie over de
vereniging met het secretariaat (zie onder), voor informatie over adverten-

ties met Ingrid Ram, tel: 035-234355.
Alle correspondentie die niets te maken heeft met het tijdschrift, w.o.
adreswijzigingen en aanmeldingen voor het lidmaatschap, opsturen

naar:
Secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie
De Otter 29
7414 HZ Deventer
Tel. 05700-43875
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