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Namens de redactie
Aanvankelijk lag het in onze bedoeling in dit themanummer het onderwerp 'professionaliteit' uit te diepen. Mede ondersteund door de leden
van de Contactcommissie kwamen wij alras tot de conclusie dat 'professionalisering binnen de haptonomie' een betere vlag is om de lading te
dekken. Immers, professionaliteit is meer een bereikt stadium, een afgerond geheel, terwijl professionalisering meer een proces, een beweging
ergens naar toe, een op weg zijn aangeeft. In dat stadium herkenden we
ons beter, was ons idee. Hoewel het onderwerp reeds enige jaren geleden
(Haptonomisch Con tact nr. I, 1993) door Mia va n Luttervelt werd aan·
gesnede~, heeft het tot nu geduurd voordat de Nederlandse Vereniging
voor Ha ptonomie het tot jaarthema verhief in al haar geledingen . Zowel
de Voorhereidingscommissie, de Contactcommissie als het ~stuu r houden zich er dit jaar intensief mee bezig.
Bi j de voorbereiding werd het ons snel duidelijk dat het onderwerp
zovee l facetten heeft dat we keuzes moesten maken. Ook daarin Ii jken
we in ecn proces te zitten: we zullen er in volgende nummtrs op terug
komen of liever nog er mee doorgaan. De keuzes die wij gemaakt hebben zijn niet willekeurig. Vooralsnog lieten wij praktische problemen als
honorering, erkenning, contacten met andere, wellicht verwante, professies buiten beschouwing. We kozen meer op het inhoudelijke vlak.
Uiteraard komt de haptonomie aan bod, wan t daar ligt immers ons aller
uitgangspunt.
Omdat het onder woorden brengen van waar we mee bezig zijn zo'n
struikelblok kan zijn , hebben we aandacht besteed aan diverse aspecten
van 'taligheid' en het belang daarvan, zowel binnen de therapie als
daarbuiten. Om niet geheel in theoretische beschouwingen te blijven
steken, bieden we u ook een artikel aan wa t ingaat op professionalisering
vanuit de uitoefening van een beroep. Naast de 'horizontale lijnen'
vindt u ook vragenderwijs een 'verticale lijn' getrokken in het artikel
over haptonomie en religie. Hoe concreet de eerste stappen kunn en worden gezet op weg naar professionalisering vindt u ook verwoord. De
stukken van het bestuur en de commissies evenals de boekbespreking
sluiten bij de thematiek aan. Tenslotte willen we alle mensen bedanken
die meegewerkt hebben en met name noemen we Vera BlokIand die een
zware typeklus voor haar rekening nam.
Mart Blokland en Ton Bergman
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De eerste loodjes

Mart Blok land

Professionalisering!? Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik geen

luchtsprong maakte toen ik samen met Hans Weijs, Marli Undeboom en
Ton Bergman aan het onderwerp begon. Eenmaal op weg met elkaar
begon het toch al s nel te leven, maar. ..een sprint was de eerste honderd
meter zeker niet. Professionalisering binnen de haptonomie: is het waar
dat het nu echt gaat gebeuren onder druk van de bezuinigingen en de
"gezondheidsconcurrentie"? Heel even sloeg de angst toe en dacht ik
dat we eraan zouden moeten geloven. Maar al snel kwam mijn vertrouwen terug: binnen de haptonomie vindt geen groei plaats onder
druk. Daar wordt juist ruimte en sfeer gecreëerd, waarbinnen spontane

groei en ontwikkeling plaatsvindt.
De haptonomie laat zich niet onder druk zetten en voelt de gevaren die

op de loer liggen bij professionalisering. Eén van de belangrijkste dwaalsporen zou zijn, het kiezen voor de kenmerkbenadering zoals de fysio~
therapie aanvankelijk deed (f.J.A.Teriouw 1»). Dit zou inhouden dat de
haptonomie, vanzelfsprekend heel zorgvuldig en prudent, een aantal
'kenmerken' zou overnemen van de maatschappelijk reeds erkende

professies (zoals bijvoorbeeld arts, notaris, makelaar). Op zjch een goede
aanpak. was ook mijn eerste gedachte. Maar de haptonomie staat nog in

haar kinderschoenen, hoewel zij op een heleboel plaatsen al flink begint
te puberen. 'VVanneer de puber nu, onder druk van buitenaf, overhaast

volwassen wil worden heb je kans dat hij om zich heen gaat kijken hoe
volwassen gedrag eruit ziet en dit in der haast gaat overnemen. En dan
mist hij de ontwikkeling van de eigenheid, zijn eigen identiteit, kwalitei~
ten waar de haptonomi e juist zo hoog over opgeeft. Dus .. .zal er voor
gewaakt moeten worden dat de haptonomie kiest voor de identiteitsbe-

I)

Professionalisering en "·erwetenschappelijking. T.J .A. Terlouw; Nederlands
Tijdschrift Fysiotherapie Vo1.97 no.3 maart 1987, pag. 65 ~ 73
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nadering waarvoor Terlouw in zijn artikel een pleidooi voert. De haptonomie zou er beter aan doen naar zichzelf te kijken (desnoods een
hulpverlener in de arm te nemen) en proberen te ontdekken en helder te
formuleren wat haar bi jzondere en unieke kenmerken zijn. De eerste
grote stap op weg naar professionalisering kan dan een stap terug zijn
om in consensus te o ntdekken wat de eigen identiteit is. Wat is haptonomie?
Wanneer een buitenstaander deze vraag stelt moet ieder van ons 'haptonomen,1) enthousiast en spontaan een antwoord kunnen geven dat 'in
de basis' gelijkluidend is. Daarvoor is nodig dat zo snel mogelijk de
B.V.D. op gang komt: de Brede Veld Discussie . Deze discussie zal tot doel
hebben om in een levendige, creatieve en heftige sfeer te komen tot een
heldere formulering van de basisbegrippen waarin de grote actieve
meerderheid zich zal kunnen vinden. Een discussie die kan leiden tot
een redelijk algemeen aanvaard ('be roeps-') profiel. Deze discussie
(waarvan op de Alge.mene Leden Vergadering reeds een klein voorproefje) zal in gang gezet moeten worden, maar vooral op gang moeten
worden gehouden nnuit een goed georganiseerde ('professionele') groep
bekwame mensen (eventueel betaalde krachten), wil de discussie in al
haar, onbetwijfelbat e schoonheid niet snel 'dood-bloeien'. Een lange,
maar niet eindeloze discussie, omdat de haptonomie ook als onmiskenbaar kenmerk in zich heeft dat het op een zachte manier duidelijk
grenzen weet te stellen.
In deze discussie zal ook duidelijk kunnen worden welke weg voor de
haptonomie het meest geëigend is om tot verwetenschappelijking te
komen ... mocht dit (nog) nodig zijn! Als leidraad voor deze discussie zou
uitstekend gebruik gemaakt kunnen worden van het voorwerk dat de
'Kamer voor beroepsvraagstukken' heeft gedaan. In 'Discussienota
Begrippenkader Kwaliteit Beroepsuitoefening,2) heeft de Kamer reeds
'het Wiel' uitgevonden, terwijl zij meteen toegeeft dat het nog niet
'rond' is en dus nog niet haptonomisch . De Kamer heeft ervoor gekozen
om het begrip 'kwaliteit van de beroepsuitoefening' te omschrijven door
middel van deelaspecten welke zij in drie categorieën onderverdeelt.

1)

2)

4

Onder haptonomen versta ik, in dit kader, alle mensen die een haptonomie
opleiding h ebben gevolgd)
Discussienota Begrippenkader Kwaliteit Beroepsuitoefening; Nationale Raad
voor de Volksgezondheid.
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Aspecten van kwaliteit van de beroepsuitoefening

Kwaliteit van het methodisch-technisch handelen
De kwaliteit van het methodisch-technisch handelen kan op de volgende aspecten nader worden geconcretiseerd:
a. doeltreffendheid: de mate waarin datgene dat onder optimale om·
standigheden als be,eikbaar is vastgesteld, onder dagelijkse condities
daadwerkelijk wordt bereikt;
b. deskundigheid: de mate waarin de beroepsbeoefenaar beschikt over
de voor de uitoefening van zijn beroep noodzakelijke kennis en
vaardigheden;
c. indicatiestelling: de mate waarin de beroepsbeoefenaar kan bepalen
welke hulp nodig is en of diens discipline, deskundigheidsniveau of
outillage geëigend is voor de hulpvraag (of een deel daarvan);

d. geschiktheid: de lichameli jke of geestelijke geschiktheid voor de
uitoefening van het beroep;
e. veiligheid: de mate waarin de kans op schade als gevolg van beroepsmatig handelen wordt geminimaliseerd;
f.

zorgvuldigheid: de mate waarin de beroe psbeoefenaar de voor de
uitoefening van zijn beroep noodzakelijke kennis en vaardigheden
op een juiste wi jze toepast.
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Kwaliteit van de attitude van de beroeps beoefenaar
De kwaliteit van de beroepsuitoefening is, zowel in Nederland als in
landen als de USA, vooral toegespitst geweest op de kwaliteit van het
methodisch-technisch handelen van beroepsbeoefenaren. Het proces
van de zorg (-verlening) en dan met namE" het bejegeningsaspect is veel
minder een aandachtspunt geweest. Dit blijkt wel uit het feit dat de

Kamer voor beroepsvraagstukken nog geen afgeronde begrippen heeft
kunnen vinden voor dit onderdeel van de kwaliteit. Voorlopig zou
kunnen worden volstaan met de volgende normatieve uitspraken:
a. respectvolle bejegening: de beroepsbeoefenaar dient de patiënt/con sument als gelijkwaardig medemens te beschouwen en diens waardigheid en eigen veranh·voordelijkheid tot uitgangspunten te nemen;

b. informatiebereidheid: de beroepsbeoefenaar dient zowel op eigen
initiatief als desgevraagd de voor de patiënt/consumenten relevante
informatie te verstrekken;
c. vertrouwensrelatie: het is van groot belang dat beroepsbeoefenaar
en patiënt/consument 'op elkaar aankunnen'; voorts dient de beroepsbeoefenaar de geheimhoudingsplICht in acht te nemen en de
persoonlijke levenssfeer van de patiënt/consument te eerbiedigen;
d. coöperatie: de relatie tussen beroepsbeoefenaar en patiënt/consument dient een samenwerkingsrelatie te zijn, in d ie zin dat zij samen
op weg zijn naar het beoogde doel;
e. verantwoordingsbereidheid: de beroepsbeoefenaar dient de keuze
van zijn gedrag en handelwijze te kunnen verantvvoorden,

Kwaliteit van de organisatie van de
beroepsuitoefening
Aspecten die te maken hebben met de kwaliteit van de organisatie van
de beroepsuitoefening zijn:
a. continuïteit: de mate waarin de beroepsbeoefenaar zorgdraagt voor
een goede overdracht van behandeling;
b. beschikbaarheid: de mate waarin de beroepsbeoefenaar beschikbaar
is voor de (potentiële) patiënt/consument;
c. doelmatigheid: de mate waarin de inspanningen (geld, middelen,
tijd) zich verhouden tot de opbrengsten (baat van zorg);
d. integrale zorg: de mate waarin de door verschillende beroepsbeoefenaren verleende zorg op elkaar afgestemd is.

6
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Het zal duidelijk zijn dat bovengenoemde kwaliteitsaspecten in hoge
mate verband houden met de kwaliteit van de zorgverlening en de
kwaliteit van voorzieningen.
Dit schema dat in de discussienota helder en zorgvuldig wordt uitgewerkt kan een vrijblijvende leidraad vormen voor de 'B.V.D.' in de
ha ptonomie en een structurerende, kanaliserende waarde hebben in
schijnbaar oeverloze discussies!
Ik heb er vertrouwen in dat uit dit proces boeiende/ interessante kenmerken van de professionele haptonoom/haptotherapeut naar voren
komen. Bij het deelaspect attitude zou bijvoorbeeld kunnen blijken dat
kenmerkend is voor de haptonoom dat hij geen beroepshouding heeft,
maar probeert va n zijn 'menselijke' houding zj jn beroep te maken.
Wellicht antwoordt de haptonoom op de vraag van de nieuwe cliënt:
"Wat kunt u"? steevast: "Dat hangt er vanaf wie ik ben en wie u bent".
Wellicht biedt de haptonoom dan de cliënt eerst de ruim te om te
ontdekken met wie hi j te maken heeft, in hoeverre deze persoon voor
hem te vertrouwen is ... en of dit vertrouwen breed of diep genoeg is
voor het probleem waar de cliënt mee komt. En de haptonoom krijgt
ook de tijd om te ontdekken wat hij met deze persoon wil en kan.
Bij het dee laspect vertrouwen kan ik me voorstellen dat voor een haptonoom kenmerkend is dat hij wantrouwen en achterdocht met dezelfde
spontaniteit en openheid verwelkomt ... als de waardering die hij met
deze houding waarschijnlijk in de toekomst bij de cliënt zal oogsten.

Wat doeltreffendheid betreft kan/zal wellicht kenmerkend blijken te zijn
dat de haptonoom maximaa l "gebruik" maakt van wie hij is en daardoor minimaal van wat hij kan ... zonder als lui gezien te worden.
Wat doelmatigheid betreft (kosten/ba ten-relatie) zou het volgende kenmerkend kunnen zijn : de haptonoom vertrouwt zo waarachtig op zijn
mogelijkheden tot consensus dat hij zich de luxe kan permitteren om
vooraf geen prijsafspraken te maken met de cliënt ... omdat bij het
afscheid vanu it diezelfde consensus zal blijken: dit (I ... ) was het waard!

Zelfkritiek
Ik denk da t in die brede discussie nog vele kenmerken van de haptono.
mie en de haptonomen/haptotherapeu ten te verwoorden zullen zijn en
dat de mogelijkheid er ligt om met elkaar tot een steeds grotere COnsensus hierin te kom en . Tijdens deze discussie over de basiskenmerken (de
eerste aanzet tot professionaliteit) mogen wij niet vergeten te kijken en
te luisteren naar wat anderen va n de haptonomie (hulpverleners,
cliënten ) vinden. En wanneer we naar andere stromingen in de gezond-

Haptonomisch Contact Se ;aargang 1994, no. 3
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heidszorg kijken, laten we dan wel beseffen dat, als we er met een schuin
oog naar kijken, we nooit kunnen zien in hoeverre zij ook op het rechte

pad zitten ... Als we echt met ze door de bocht durven, ervaren we dat
dàt \"ellicht een lekker gevoel geeft en dat we dan niet over elkaar heen
vallen ... rnaar spontaan tegen elkaar aan.

Nu ik dit zo zeg bedenk ik me opeens, zou dat ook een specifiek kenmerk van de haptonoom zijn, om op het moment van afscheid nog een
moraliserende opwelling te krijgen.
Bij het filosoferen over de eerste stappen op weg naar professionaliteit
zijn \ve spontaan bijgestaan door joop van Gesteil) die vanuit zijn
ervaring met het professionaliseringsproces in de fysiotherapie en zijn
studie Voortgezette Opleiding Beroepsinnovatie, een grote in breng

heeft gehad. Daarvoor onze speciale dank.

I)

8

joop van Gestel, fysioth e rapeut; Academie Instituut voor Fysiotherapie te
Utrecht.
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Professionalisering (2)

Mia van Luttervelt

Mia van Luttervelt is

vrijgevesligd haptofysiotherapeut te Den
Haag. Zij studeert
filosofie aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.

Ze is tevens redactielid
van Haptonomisch Con-

tact·

In maart 1992 signaleerde ik in dit tijdschrift(l)
een begin van professionalisering binnen de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie (NVH)
in de discussie over belangenbehartiging. Inmiddels is er een Vereniging voor Haptotherapeuten
(VVH) opgericht (1992) die zich wil inzetten
voor de beroepsbelangen van haptotherapeuten,
waaronder erkenning van dit beroep. Ook is er
een Nota Haptofysiotherapie (1993) verschenen
van een aantal haptonomisch werkende fysiotherapeuten in de regio Rotterdam.

De NVH wi jdde een ledendag aan 'Meerwaarden in en van de haptonomie' (1994), discussies naar aanleiding van een aantal stellingen.
Het werken aan professionalisering van de haptonomie begint te leven,
mede onder druk van bezuinigingen in de gezondheidszorg. Zorgverzekeraars stellen eisen; patiënten/cliënten willen waar voor hun geld;
beroepsbeoefenaren willen het kaf van het koren scheiden en beunhazen weren. Maar hoe herken je een goede professional? En hoe herken je
een beunha as? Wie beslist dat en wie bewaakt dat? En dat, indien
mogelijk, liefst op haptonomische wijze met een zo breed mogelijke
consensus in de beroepsgroep.
In dit artikeltje wil ik opnieuw verwijzen naar de ethica Heleen Dupuis
in het Handboek Gezondheidsethiek (2) :
'Bij een professie vindt een specifieke vorm in g plaats binnen een specifieke traditie. Vervolgens is sprake van gespecia liseerde kennis, waaraan
een bepaalde (wetenschappel ijke) theorie ten grondslag ligt. Deze kenn is
kan slechts met moeite verworven worden.' Aan een professie onderscheidt zij drie componenten:
1. Een intellectuele component (speciale kennis),

Haptonomisch Contact Sc ;aargang 1994, no. 3
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2. Een morele component (men biedt bijzondere, belangrijke diensten
aan de samenleving),
3. Een component die het beste omschreven kan worden als gilde-component: men behoort tot een speciale groep met eigen normen voor
zijn gedrag, met een eigen traditie en een eigen groepsbewustzijn.
(einde citaat.)
Wanneer de tendens tot professionalisering binnen de haptonomie zich
voortzet, dan dienen wij te voorkomen, dat uitsluitend de gilde-component wordt gevoed en beschermd . In dat laatste geval dreigt nameli jk
het afglijden naar een soort (besloten) winkeliersvereniging waarin
uitsluitend commerciële belangen worden nagestreefd. Men kan zich
afvragen of een dergelijke vereniging nog te rijmen valt met haptonomische waarden en fenomenen .
Wellicht is de tijd rijp voor een overkoepelende 'Raad voor de Haptonomie', vergelijkbaar met de 'Raad voor de Journalistiek' (3) . Deze raad zou
kunnen bestaan uit enkele erkend wijze mensen binnen de wereld van
de haptonomie, liefst van verschillende stromingen enlof opleidingen.
Deze raad zou bijvoorbeeld behoeftepeilingen en/of consensusbi jeenkomsten kun n en organiseren en leiden, waardoor een %0 breed mogelij ke steun van haptonomisch werkenden mogelijk wordt, met de afspraak
tot openbare verslaglegging achteraf. Deze raad zou ook, geheel op basis
van vrijwilligheid, uitspraken kunnen doen over wat nog wel en n iet
meer door de haptonomische beugel kan. Zo'n raad zou in de toekomst,
indien gewenst, kunnen uitgroeien naar een aparte tuchtraad voor
haptonomisch werkenden. Zelfs indien geen sancties mogelijk zijn, zal
bij publikatie langzaam maar zeker voor binnen·en buitenwereld duide·
lijk worden wàt onder haptonomisch professioneel en ethisch gedrag
dient te worden verstaan. De o n kosten van een dergelijke raad zouden
gedragen kunnen worden door een speciaal fonds dat gevoed wordt met
bijdragen van de diverse verenigingen, c.q. opleidingen en vrijwillige
(richt-)bedragen van haptonomisch geïnteresseerden die het belang van
een dergelijke raad inzien.
In het kader van mijn doctoraa lstudie wi jsbegeerte houd ik mij op dit
moment bezig met ethiek vanuit feministisch perspectief (4), c.q. ethiek
van de zorg (5). Daarin zit veel wat van waarde is voor haptonomen die
geïnteresseerd zijn in theorievorming en zich bezighouden met professionalisering. Ook het hoofdstukje ' Kaf en Koren' uit het rapport 'Kiezen
en Delen' (6) is in dit verband de moeite waard. De filosofe Joan Tronto
(7) heeft een belangwekkende theor ie van zorg ontworpen: 'Zij gaat uit
van een mensvisie waarin kwetsbare afhankelijkheid en zelfredzame
autonomie als gelijkwaardige en elkaar doordringende aspecten van het
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menselijk bestaan \vorden beschouwd'. Met een beroep op onder andere

Hannah Arendt (mij nog bekend uit de colleges van Wil lem
Poll man-Warden ier) 'bestempelt Tronto het onvermogen tot betrokkenheid tot een moreel gebrek, zelfs tot de meest serieuze bedreiging van de
moderne mens'. Waar sommigen ethiek verwoorden als 'bekommernis
om mor~le argumentatie', daar zou ik haptonomie willen verwoorden

als 'bekommernis om betrokkenheid, om datgene dat ons mensen raakt
en dat soms nauwelijks te verwoorden valt'" . Soms vraag ik mij wel eens
af of het niet dringender is met anderen te communiceren over haptonomische elementen in de dagelijkse maatschappij en gezondheidszorg
dan te streven naar erkenning van een apart beroep. Professioneel
menswaardig handelen dient haptonomisch cong ruent te zijn, in welk
beroep dan ook, maar is in de hulpverlenende beroepen een conditio
sine qua non. Haptonomen dienen zich 'ten overstaan van allen' te

kunnen verantwoorden, hoe stamelend ook. Volgens

?;!iE zeggen heeft ~

Frans Veldman Sr. de haptonomie ooit 'van de straat crpgeraapt'. Misschien moeten we wel weer terug naar de straat en dagelijks và6rleven,
voorzèggen en voordOen wat we bedoelen. Niemand weet wat elektriciteit is en toch werken we er dagelijks mee. tJiemand weet wat haptonomie IS en toch plukken we er dagelijks de vruchten van en leren we elke

dag iets bij. Op mijn manier doe ik dat door bijvoorbeeld dit stukje te
schrijven.
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Wie bewaakt de haptonomie?

Dorus Gerritse

DQrus Ge"itse was
inspecteu r van het hoger
onderwijs. Hij studeerde
pedagogiek, psychologie
en filosofie aan de Universiteit van Nijmegen.
Van Frans Veldman Sr.
kreeg hij het haptonomie-hela diploma. Hij
is tevens lid van de
Redactieadviesraad van

dit tijdschrift •

Mijn dochter heeft er geen bezwaar tegen dat de
dokter haar blore buik aftast naar verdikkingen
en verklevingen. Niet dat ze dat leuk vindt, maar

ze accepteert het. Toen ze echter hoorde dat een
haptotherapeut je blote lijf 'aardig' aanraakt
(tegen betaling nog wel) wist ze pertinent dat ze
zo'n engerd nooit zou bezoeken. 'Dat lijkt wel
prostitutie!', zei ze. Ujdt mijn dochter aan een

taboe op aangeraakt worden? Te oordelen naar
de wijze van omgang met haar ouders, broer en
vrienden vo lstrekt niet.

Als ik vrienden op bezoek krijg drinken we een
kopje koffie en een borreltje en babbelen we over van alles en nog wat.
Nooit is het da arbi j in me opgekomen om te zeggen: ' Kleed je eens uit,
dan zal ik je eens fijn aanraken'.
En toen ik laat't een bijzonder gezellige avond doormaakte bij een
echtpaar, beiden haptotherapeut, werd er gelukkig door geen van beiden
gezegd: 'Kleed je eens uit, Dorus, dan zu llen we jou een fijn aanraken.'
Doet U, geachte lezer-haptotherapeut, dat wél als U vrie nden op bezoek
krijgt? Waarom niet? Aangeraakt worden is toch een zege n voor de
mens?
Ik raak mijn vrienden wel eens aan. Ik geef hen een hand. Naar ik hoop
een goede hand die intimiteit meedeelt. En wanneer een van mijn
vrienden door een groot leed is getroffen kan ik hem ook wel omhelzen.
Dat kàn, maar gebeurt niet altijd, want soms zeggen mijn instincten dat
hij, ondanks zijn grote leed, toch geen raad zal weten met een zelfs
eerli jke omhelzing.
Wanneer mijzelf een groo t leed zou ove rkomen zo u ik graag de troost
ondervinden van een harteli jke aanraking door vrouwen kinderen ,

12
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misschien ook nog door die van een schoonzus of goede vriendin, maar
dan houdt het rijtje wel op.

Desondanks weet ik dat het leven begint bij aangeraakt worden . Maar
niet door een professionele aanraking tegen betaling. Mijn moeder wist
(gelukkig?) niets van haptonomie of haptotherapie en heeft me levenwekkend aangeraakt. Als gedachte-truc vraag ik me af of haar aanraken
hetzelfde zegenrijke effect gehad zou hebben als ze tot aanraken 'haptotherapeu tisch' bewogen was.

Wat is haptonomie?
Haptonomie is Veldmans theorie van de menselijke affectiviteit die door
hem in een dik en moeilijk leesbaar boek wordt beschreven. Wie het
doorworstelt en alle beschreven elementen Sachgetreu tot een geheel
weet te verbinden herkent de haptonomie óók als een theorie van de
menselijke authenticiteit. Je zou het zo kunnen zeggen: de haptonomie
beschrijft de menselijke waarachtigheid vanuit diens diepte; de groei
naar waarachtigheid vanuit de diepte. Dat klinkt aardig pathetisch, maar
het is niet anders. Dat het pathetisch klinkt komt misschien wel door
het feit dat 'waarachtigheid vanuit de diepte' zo'n zeldzaam artikel is,
misschien wel een utopie.
Er is in het boek sprake van een haptonomische moraal: van een moraal
die voortvloeit uit waarachtigheid-vanuit-de-diepte en die leidt tot
waarachtigheid-vanuit-de-diepte. Er is sprake van een haptonomische
intellectualiteit, van een haptonomische waardering van en omgang
met de dingen, van een haptonomische omgang met bezit en geld, van
een haptonomische ascese, van haptonomisch intermenselijke contact,
van een haptonomische opvoeding en van een op haptonomie gebaseerde haptotherapie. En altijd dus draait het om waarachtig-heidvanuit -de-diepte. De haptonom ie beschrijft een mensbeeld met alle
wezenlijke facetten van het menselijke bestaan.

Die diepte is dan altijd één en dezelfde want de mens heeft geen twee
diepten. Zodat ook in haptotherapie de haptonomische moraal een rol
speelt, evenals de haptonomische intellectualiteit, de haptonomische
waardering van en omgang met de dingen, met bezit en geld, de haptonomische omgang met mensen.
In de haptonomie wordt de 'effectiviteit' ontmaskerd als een grote
vijand van de uitgroei-vanuit-de-diepte. Effectiviteit: een gretigheid om
iets voor te wenden, te doen of te bezitten vanuit een soort 'schatten'
van de betekenis daarvan met een voorbijgaan aan de authentieke
affectieve impuls.

Haptonomisch Contact St! jaargang 1994, no. 3
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Haptonomische uitgroei verdraagt geen effectief (im-)moreel gedrag,
geen effectieve intellectualiteit, geen effectieve omgang met dingen,
geen zucht naar geld en aanzien, geen effectiviteit in de omgang met
mensen.
Zou iemand een van deze hoedanigheden in zichzelf bespeuren dan zou
hij daarmee een signaal krijgen dat er nog wat hapert aan zij n 'waarachtigh eid-van ui t-de-diepte'_
Maar over moraal, intellectualiteit, waardering van en omgang met de
dingen, ascese, waardering van geld en bezit hoor je 'haptonomen' nooit
praten. Die praten uitsluitend over de haptonomische omgang met
mensen .... wat dus niet haptonomisch is want de diepte is altijd één. Je
kunt niemand haptonomisch benaderen zolang je, bijvoorbeeld, kassa kassa gretig laat rinkelen. Dat zit je als therapeut vanuit haptonomische
gezichtspunt toch on-gaaf in je vel. Daar gaat het om, Zo'n zelfde
verhaal zou je kunnen afsteken ten aanzien van de drift tot status en
aanzien.
Ik zou wel eens een soort ther mometer willen steken in het haptonomen-bedrijf die kon aangeven hoeveel drift tot centen daarin een rol
speelt. Van meet af aan, ik herhaal, van de meet af aan - zo'n dertig jaar
gelden - zag ik die thermometer op roodgloeiend staan_ Ondanks de
fraaie theorie. Sedertdien li jkt het me soms inherent aan de (quasi)haptonomie.

Haptotherapie
In Veldmans formulering van hetgeen hij verstaat onder haptotherapie
komt het woord aanraken niet voor_ Hij schrijft:
" Haptotherapie is een therapeutische begeleiding door een daartoe
bekwame en bevoegde (geschoolde) haptonomische hulpverlener, die de
mensen gidsend helpt zich te ontplooien en te ontgrenzen tot de
Extentus Rationalis, waar voordien de Extentus Jn senses vigeerde, om
daardoor de toegang te openen tot de Extentus Affectus. De haptotherapie is géén psycho-therapie. doch een vorm van andragogische hulpverlening ten behoeve van de zelfontplooiing en -ontgrenzing van de begrensde, c.q. in effectiviteit gestrande of door in adequaat verwerkte
stress (over-)belaste mens_" (Einde citaat)
Dat is een hele mond vol en de uitleg van de Extentus R, I en A vraagt
een heel boek_ Van belang op deze plaats is het te wijzen op het feit dat
Veldman niet spreekt van 'aanraken ' maar van andragogische hulpverlening. Die formulering kàn ook aanraken insluiten maar geeft ruimte aan
een veelheid van gedragingen.

14
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"Zij had moeite met het aangeraakt worden", zei de haptotherapeut
over zijn cliënt en hij vertelde langs welke weg hij haar toch zover kreeg
dat zij zjch liet aanraken. Ik zei haar dat ze me toch wel een hand gaf,
dat ik die wèl mocht aanraken ... en ik vroeg haar toen of ik haar pols
mocht aanraken ...enzovoort.
Commentaar: hoe knap deze of andere techniek tot verwerving van
bereidheid tot aangeraakt-worden ook moge zi jn: het is een schoolvoorbeeld van anti-haptonomische effectiviteit bij de gediplomeerde haptonoom. Hij loopt heen over de feitelijk aanwezige gevoelens van de cliënt
en eveneens over de disposities in zijn eigen diepte.De man mag zich
voor mijn part een 'aanrakings-therapeut' noemen maar géén haptothera peut. Van het \",'ezen van de haptonomie heeft hij niets begrepen. Hij
heeft uit de haptonomie een detail, een element gepikt, een element dat
hij vanuit zijn effectiviteitsdrang kan gebruiken, maar negeert de
diepte-die-één-is en daarmee het wezen van de haptonomie.
Als ik vrienden op bezoek krijg drinken we een kopje koffie en een
borreltje en babbelen over van alles en nog wat. Nooit is het daarbij in
me opgekomen om te zeggen: "Kleed je eens uit, dan zal ik je eens fijn
aanraken". En toen ik laatst een bijzonder gezellige avond doormaakte
bij een echtpaar, beiden haptotherapeut, werd er gelukkig door geen van
beiden gezegd: "Kleed je eens uit, Dorus, dan zullen we jou eens fijn
aanraken". En een en ander vind ik de normaalste zaak van de wereld en
het tegendeel zou me tegen de borst stuiten. Maar wat doe ik dan als ik
me naar een haptotherapeut begeef om eens aangeraakt te worden? \oVat
doe ikzelf dan met de mij-tegen-de-borst-stuitende gedragingen? Heb
ikzelf dan niet die heel subtiele weerzin 'uit de diepte' opzij gezet omwille van een effect? Ben ikzelf dan niet effectief bezig?
Wat ik van de haptotherapeut verwacht is dat hij me verlost van de mijn
ziel wurgende effectiviteit. Dat verwacht ik van zijn presentie, van de
wijze waarop hij aanwezig is voor mij en mij de ruimte om mij heen
aanreikt als een affectief bewoonbare. Dat verwacht ik van zijn blik, van
de hand die hij me geeft, van de woorden die hij spreekt en van zijn
zwijgen. Ik verwacht dus door hem aangeraakt te worden door zijn verschijning, door zijn blik en zijn woorden, die inderdaad aan-raken, dat
wil zeggen: venvij len bij mij als begrensde en geen moment die grens
miskennen of doordrukken. Ik verwacht -en weet- dat het appèl dat
daarmee van hem uitgaat mij (reeds) op weg zet naar mijn eigen diepte
en mijn effectiviteit (voor een deel) doet smelten. En dan kan het gebeuren dat dit weldadige samenzij n vanzelf de openheid en ontvankelijkheid meebrengt voor de fundamentele aanraking door de hand, soms
zelfs voor een aanraken van het blote lijf.
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Wie bewaakt de haptonomie?
Een aantal stellingen ter overweging voor de zich professionaliserenden .
1. Het haptonomisch bedrijf in Nederland floreert; of daarmee ook de

haptonomie floreert is een andere zaak.
2. Het is noodzakelijk dat een instantie toezicht houdt op de haptonomische kwaliteit van hetgeen onder de naam haptonomie of haptotherapie geboden wordt.
3, Deze noodzaak bestaat ook zonder de intentie om de haptonomie
'erkend' te krijgen.
4. Wie de haptotherapie gaat professionaliseren zal 'ex professo' over
zo'n instantie moeten beschikken.
5. Deze instantie moet beschikl<en over een formulering van hetgeen zij
onder haptonomie en haptotherapie verstaat.
6. Die formulering moet een inhoudelijke zijn. Er kan niet volstaan
worden met verwi j~ing naar een tradi tie. Noch naar hetgeen er
doorgaans geboden wordt onder die naam, noch naar de inhoud
van bestaande opleidingen. Niet de opleiding is normerend voor
hetgeen de haptonomie ' is'; ook niet de som van alle opleidingen. De
gedachte 'laat binnen de haptonomie-wereld alle bloemen bloeien' is
prachtig, mits dat bloeien werkelijk haptonomisch is.
7. vVat haptonomie 'is', is ten principale bepaald door Veldman Sr. Hij
introduceerde de term èn de haptonomie. Wie in essentie afwijkt van
het door hem bepaalde moet zijn theorie/handelen een andere naam
geven. Deze handelwijze wordt ten minste voorgeschreven door
rechtvaardigheid en fatsoen.
8. De haptonomie is een totaliteit. Je kunt er geen enkel element uit
verwijderen zonder daarmee alle elementen te beschadigen .
Wie de intentie van de stellingen niet onderschrijft is
- ofwel niet aan het professionaliseren
- ofwel professionaliseert niet de haptotherapie maar iets anders,
bijvoorbeeld de 'aanrakings-therapie'.
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Professionalisering: op zoek naar
de harde kern
Dieneke Naeyé
directeur Aca demie voor Haptonomie en
Kinesionomie te Doorn.

Inleiding
Bij de vraag een artikel te schrijven over ' professioneel handelen vertaald
naar bijvoorbeeld beroepsattitude en het bijhouden van deskundigheid'
werd ik geïntrigeerd door het gebruik van de term 'professionalisering'
in relatie tot de discussie of haptotherapie nu een beroep of een deskun·
digheid is. En waar heb je het over als je spreekt over professionaliteit bij
degenen die in het eigen beroep werken vanuit een haptonom ische
benadering na een basisopleiding in de haptonomie?
In dit artikel wordt het begrip 'professionalisering' nader toegelicht in
relat ie tot de beoefenaars van de haptonomie, gevolgd door concrete

handvatten met betrekking tot professioneel handelen .
"Wat is dat voor een kind?" vraagt hij. "Tja", zegt de haptotherapeut,
"Hij voelt aan als een komkommer". Beiden raken in een levendig ge-

sprek hoe dat te interpreteren . " Er is wel weerstand maar daarbinnen zit
niks, is het water."

Is dit professioneel?
In het kindertehuis is een kind opgenomen . In de komende team vergadering wo rdt dit kind, na enige weken van observatie, besproken. De
teamleider vraagt in het kader van de voorbereiding hiervan aan de
fysiotherapeut, tevens haptotherapeut, een indruk te geven van het
kind. Er wordt veel waarde gehecht aan de tastervaring die de haptotherapeut heeft, vooral in de observatieperiode. De haptotherapeut geeft
zijn directe associaties in beelden. Er is geen andere tekst . De teamleider
heeft er va nuit zijn gevoel voor humor en zijn affiniteit met kinderen

geen moeite mee om in een dergelijke beeldspraak over hen te praten .
Hij moet vervolgens wel een vorm vinden om deze waarneming te
verwoorden zoda t het aansluit bij de gebruikelijke terminologie in de
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teamvergadering. In dit geval gaat de metafoor van de 'komkommer' een
eigen leven leiden en deze zal nog vaak in gesprekken gebruikt worden.
Deze anekdote speelde al weer een aantal jaren geleden . Tegenwoordig is
er een andere haptotherapeute werkzaam bij het kindertehuis. Er zijn
wekelijk,e teamvergaderingen waar zij deel van uit maakt. Zij rappor~
teert schriftelijk over bijvoorbeeld de consistentie en de kwaliteit van
het contact dat het kind maakt. Zij beschrijft dit aan de hand van een
observatiel1}odel. De professionaliteit"Van de instelling wordt onder
~ meergetoetst aan de deskundigheid van de rapportage. Een duidelijk
aantoonbare kwaliteit vergroot de kans om bijvoorbeeld financiën te
verkrijgen voor bepaalde projecten. Dus worden er duidelijke eisen
gesteld aan de wijze van rapporteren.

.
J
I

.

Professionalisering van de haptonomie in
Nederland
De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie heeft voor het jaar 1994
onder andere als beleidspunt geformuleerd: 'Stimuleren van een proces
in de zin van kwaliteit en professionaliteit in de haptonomie' (1).
Alvorens. de professionaliteit in de haptonomie aan de orde komt, wordt
in het kort ingegaan op het begrip 'professie'.

Wat is een professie?
Laten we aannemen dat bijvoorbeeld in dit kindertehuis voor het
merendeel goed geschoolde mensen werken: groepsleiders, orthopedago ~
gen, psychologen, misschien ook psychiaters. Je zou kunnen spreken
van verschillende 'professies'. Een nadere bestudering van de betekenis
van deze benaming leert dat de klassieke professie van bijvoorbeeld een
advocaat, een notaris en een medicus onder andere de volgende kenmer~
ken heeft (2):
- De professie en de bekwaamheden worden erkend door de samenle ~
ving in het algemeen en door de cliënten van de professie in het
bijzonder. De beoefenaar van de professie geniet een hoge maat~
schappelijke waardering. Dit geeft de professional status en men wil
overeenkomstig betalen voor de verr ichtingen.
- De opleiding voorziet in strenge en eenduidige opleidingseisen en de
verworven bekwaamheden worden als 'exclusief' beschouwd. Uitoe~
fening van de professie door 'niet~professionals ' is soms zelfs strafbaar. De professional wordt tijdens zijn opleiding geleerd zijn arbeidsterrein nauwkeurig af te grenzen en zijn taak en functie voor de
samenleving herkenbaar te maken.
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Een sterke 'beroepsorganisatie' ondersteunt de uitoefening van de
professie en de professionele opstelling. Zij is meestal ook door de
samenleving e rkend en heeft vaak de con trole over de beroepscode
waarin gedragsregels zijn vastgelegd die de opstelling en activiteiten
bepalen ten aanzien van cliënten, collegae en de samenleving als
geheel.

Als je de maatschappelijke positie van de h aptonom ie toetst aan bovengenoemde kenmerken dan za l het du idelijk zijn dat er geen sprake is van
een profeSSIe. Er bestaan geen ministerieel erkende opleidingen in de
haptonom ie. Er bestaan (nog) geen afspraken tussen de verschillende
opleidingen omtrent het beroepsprofiel en de eindtermen met betrekking tot de theoretische kennis, de vaardigheden, de ervaring en de
professionele atti tude. Er lijkt een onoverbrugbaar verschil van mening
te staan tussen h et Wetenschappelijk Instituut voor Haptonom ie te
Overasselt (directeur F.R. Veldman) en de Beroepsvereniging voor
Haptotherapeuten _ Veldman is van meni ng dat "het oprichten van een
beroepsvereniging volkomen overbodig is, aangezien de Hap tonomie
een benaderingswi jze is die integreerbaar is in alle beroepen van de
volksgezondheid . Men blijft zijn oorspronkelij ke beroep uitoefenen
binnen de beroepsbevoegdheid en vallen onder de inspectie van het
betreffende beroep. Er is derhalve geen professie." (3)

Wat betekent professionaliseren?
En toch gebruikt m en in de wereld van de haptonomie (verschillende
o pleidingen, de Nederlandse Veren iging voor Haptonomie met haar
eigen publieksgroep die op z'n minst een basisopleiding in de haptonomie heeft doorlopen, de Beroepsverenigin g voor haptotherapeuten) de
term professionaliseren. De in dit kader meest relevante betekenissen
van 'professionaliseren' zijn (4):
minder amate uristisch, dat wil zeggen met meer kennis van zaken
uitgeoefend worden;
een toename van het aanta l beroepen met eigen beroepsnaam ;
verschillende beroepen worden daardoor steeds meer zichtbaar en als
zodanig benoemd;
het doordringen van wetenschappe li jk denken en de toepassing van
theoretisch gefundeerde methoden en technieken;
het streven naar legitimering waarbij getracht wordt de eigen zingeving maatschappelijk aanvaa rd te krijgen ;
• het toenemen van het aantal beroepen met een beroepsvereniging
die de toegang tot het beroep tracht te regelen.
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Zowel bi j de ha ptoth erapeuten als bij degenen die hun beroep uitoefenen op haptonomische basis, zi jn een of meerdere betekenissen van
toepassing. Het is een streven naar professionaliteit wat samengevat
beoogd: 'Helderheid over en herkenbaarheid van hetgeen men als professional doet, de bereidheid zich te willen verantwoorden jegens de
cliënt en de samenlevi ng, bewuster omgaan met persoonlijke normen en
waa rden, en he t effect daa rvan op de beroepsuitoefe nin g (... ).' (S)
Het proces dat de ontwikkeli ng in ga ng zet in de richting van een professie noemen we pr·ofessionalisering. Haptotherap ie begint, getoetst aan
de kenmerken van een professie (zie boven), op een semi· professie te
li jken : aarzelend in het bezit van het kenmerk van een beroepsorganisatie en een beginnende maatschappeli jke erkenn ing. De haptonomische
benadering wordt in sommige instellingen als een duidelijke meenvaacde ervaren. Sommige zorgverzekeraars gaan in onderhandeling met
'h apto-fysiotherapeuten' en vergoeden gedeeltelijk (in enkele gevallen
geheel) de haptotherapeutische begeleiding. De naam ' haptonoom' verbonden in de reclame aan een automerk of telecommunicatie bewijst
dat het, weliswaar met een knipo0g, in ieder geval geen schade doet aan
de verkoop va n een produkt.
Helderheid over de haptonomische deskundigheid is een eerste stap van
de professionalisering. In principe maakt het niet vee l uit of daarmee
gedoeld wordt op de haptotherapie (meer een beroepsprofiel) of de toepassing van de haptonom ie in het eigen beroep (meer een deskundigheidsprofiel) .
In dit kader moeten de volgende vragen beantwoord worden: Hoe kijkt
de 'beroepsgroep' tegen zichze lf aan? Wat maakt d e kern uit van het
beroep of de deskundigheid in onderscheid met andere vormen va n
hulpverlening? En wa t zij n beroepsgebonden neven-activiteiten waa r je
je deskundigheid o p moet bijhouden? Hoe kijkt d e 'markt' hier tegen
aa n? Wat zien de (potentiële) cliënten als kern va n het geboden e, het
beroep of de deskundigheid? Het beeld dat hierbij ontstaat dient vervolgens helder en ondubbelzi nnig naar buiten gecommuniceerd te worden,
zowel in het han delen als in publikaties.
"De aldus ontstane harde kern in het beroepsbeeld kan vervolgens
verder worden ontwikkeld en beschermd met behulp van na-en bijscholing, collegiale toetsing en kwal iteitsnormering (dit alles al dan niet aan
de hand van certificering) en beroe pseth iek en tuchtrecht (gedragen
door een koepelorganisatie)." (S)
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Welke problemen kunnen de beoefenaars van de
haptonomie met betrekking tot professionalisering
tegenkomen?
Vanuit de kenmerken van een professie ontstaan er in veel gevallen
problemen indien de individuele professional zijn werkzaamheden moet
afstemmen op collectief gedragen criteria met betrekking tot de uitoefening en vormen van organisatie. Deze verschijnselen zullen bij de
beoefenaars van de haptonomie niet veel anders zijn dan de bevindingen van andere beroepen die bezig zijn met een professionaliseringsproces.
De professional is uits luitend zèlf vera ntwoordelijk voor zijn dienstverlening aan cliënten. Het resultaat van de behandeling wordt door
hem of haar zelf bepaald. Er is geen sprake van onder bepaalde
richtlijnen te we rken. Zo er behoefte is aan toetsing is er veeleer
sprake van 'supervisie', 'methodische werkbegeleiding' en 'deskun digheidsbevordering' .
Er ontstaat een spanningsveld als vanuit oogpunt van organisatie
richting gegeven wordt en/of controle wordt uitgeoefend. (2) Er is
hier mijns inziens een parallel te trekken met spanningsfactoren die
mee hebben gespeeld bij de verschillende 'scheuringen' in de opleidingsgeschiedenis van de haptonomie en de gecompliceerde uitgangspositie om te komen tot onderlinge afstemming over bijvoorbeeld de 'harde kern' van de haptonomische deskundigheid.
Het is in het algemeen moeilijk meetbaar wat de effecten zijn van
een haptonomische begeleiding en er bestaan nauwelijks concrete
gegevens. Gebrek aan financiën, organisatorische voorwaarden en
deskundige menskracht maken het zeer moeilijk om bijvoorbeeld
een satisfactie-onderzoek te realiseren. Tot nu toe moet een dergelijk
initiatief van de opleidingen komen die partners uit de wetenschapswereld daarvoor moeten zien te interesseren . Fondsen en Ministeries
zi jn wel geïnteresseerd maar stuiten op het probleem dat ze niet
weten wààr de haptonomie te plaatsen (onder fysiotherapie of onder
alternatieve geneeswijze) en vinden consensus in eigen groep een
ee rste vereiste.

Handvatten met betrekking tot het
professioneel handelen
Zoals al eerder opgemerkt is er met betrekking tot een professionele
benadering van beroep of deskundigheid niet een wezenlijk verschil
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tussen de haptotherapeut of degene d ie de haptonomische benadering
integreert in het eigen beroep.
Waar zou je op aangesproken kunnen worden door cliënten, verwijzers,
collegae, zorgverzekeraars etcetera? Hoe kan je nu m et een basisopleiding in de haptonomie op een professionele wijze je deskundigheid
bewak~n en vergroten? Onderstaande trefwoorden geven een bepaalde
ordening aa n en kunnen een concreet handvat bieden: (6)
•

vermogen en bereidheid om te leren;
de (dubbele) d eskund igheid;
onderzoek;

•

toetsing.

Vermogen en bereidheid om te leren
-

-

-

Na ee n (basis-)opleiding die een basis-competentie biedt, moet men
zich verder ontwikkelen in de praktijk. Men moet in staat en gemotiveerd zijn om gedure nde de gehele beroepsloopbaan de bekwaamheid op peil te houden en te vergroten;
Het bijhouden van ontwikkelingen op vakgebied om zodoende
deelgenoot te zijn in de gemeenschappelijke kennisbasis van de
beroepsgroep;
Daarnaast is essentieel dat men voortdurend reflecteert op het eigen
handelen en zich laat bijsturen, zowel individueel als in uitwisseling
met collegae (intervîsi~ of collegiale consultatie) en supervisie (met
een begeleider). Zeker in een vak waarin de eigen persoonlijke ontwikkeling zo centraal staat en waa rin men bijvoorbeeld 'de echtheid
van de hulpverlener' inbrengt als meerwaarde van de haptonomische
benadering. Reflectie op eigen normen, waarden, gevoelens vergroot
de zelfkennis en bevordert het beroepsmatig handelen.

De (dubbele) deskundigheid.
Verondersteld wordt dat men de basisopleiding volgt na een erkende
beroepsopleiding in bij voorkeur de gezondheidszorg of het welzijnswerk. Laten we ervan ui tgaan dat men ook werk heeft in het verlengde
van waartoe men professioneel is opgeleid. Nemen we de praktijk van de
fysiotherapeut/ haptotherapeut uit het begin van dit artikel als voorbeeld_
Allereerst moet hij zijn deskundigheid bijho uden in het oorspronkelijke
vakgebied en een antwoord kunnen geven op wat maatschappelijke en
vakin houdelijke ontwikkelingen zijn.
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Daarnaast word t e r een professionele presentatie van de haptonomische
begeleiding gevraagd. Dit veronderstelt deskundigheid op het gebied
va n:
het bijhouden en vergroten van de haptonomische vaardigheden: de
mogelijkheden e n begrenzingen van de haptonomische begeleiding
kennen; loepassing bij specifieke problemen en klachten uitwerken;
etcetera.
het o nderhouden va n beroepsmatige contacten met cliënten, in
samenwerkingsv.erbanden en met verwijzers zoals: het rapporteren
aan de verwijzer over het verloop van de therapie; het mondeling en
schriftelijk kunnen uitlegge n wat de haptonomische begeleiding
inhoudt zowel b egrijpeli jk voor de cliënt als verstaan baar en toegankelijk vanuit het referentiekader van bijvoorbeeld de andere disciplines die in het voorbeeld deelnemen aan een teamvergadering; het
houden van een lezing; het geven van ee n in terview;
het bijhouden van een c1iëntdossier: welke gegevens registreert u in
het cliëntsysteem; is er een behandelplan en stelt u dat samen met de
cliënt op; houdt u rekening met het inzagerecht van de cliënt; waar
wordt het dossie r bewaard; hanteert u een protocol bij het proces van
praktij kvoering (van inta ke tot en met ontslagbrief).
Het representeren van deze desku ndighed en naar buiten zal sterk va n
invloed zi jn op de legitimiteit van het uitoefenen van de haptonomie.
Er wordt hierbij een groot beroep gedaan op de talige kant van de
presentatie van de haptonom ie. Het vermijden van jargon, het onhvikkelen van zowel een ge meensch appelijk als een eigen helder taalgebru ik
en een theoretisc he onderbouwing - dat is de kunst.

Onderzoek
~

-

J

haptonomie geeft geen pasklare antwoorden en opl~sin en voor
problemen. Dit vereist een onderzoekende, open houding en het verm oge n om relevante gegevens te ve rzamelen en te interpreteren. Reflectie
en actie wisselen elkaar af. Men maakt als het ware steeds nieuwe
praktijktheorie.
Hoewe l er een rijke traditie is aan het instant houden van oefengroepen
komen de daar binnengebrachte ervaringen zelden naar buiten. Het
get uigt van professionaliteit eigen bevindi ngen, in samenwerki ng met
ande re collegae, te systematise ren en te optimaliseren. Hier kunnen
impulsen van uitgaan tot verdere o ntwikkeli ng va n de haptonomische
benadering en dit kan de opleidingen helpen hun opleidingsaanbod bij
te stellen aan nieuwe inzichten en nieuwe ervaringen in de toepassing.
Het (mede-)verantwoordeli jkheid nemen voor onderzoek en ontwikke-
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lingsprojecten mag van uit die professionaliteit verondersteld worden. Er
is niemand anders die het (voor je) doet.

Toetsing
Naast bovengenoemde verantwoordelijkheden geeft men ook blijk van
een professionele verantwoordelijkheid door discussie te voeren over
beroepsethiek en intercollegiale kwaliteitstoetsing.

Tot slot
De opleidingen moeten een vinger aan de pols houden (maatschappelijke ontwikkelingen, va kontwikkelingen, klachten, kritiek, beeldvorming)
welke behoeften tot deskundigheidsbevordering er zijn en zo nodig daar
een aanbod voor maken.
Verenigingen zijn ee n platform waarbi nnen door middel van discussie
en research vernieuwde inzichten gestalte kunnen krijgen. Een beroepsvereniging stelt criteria op met betrekking tot na- en bij scholing in het
kader van de registratie en behartigt de belangen van de beroepsgroep.
Individuele beroepsbeoefenaars zi jn de kern van het proces van professionalisering. Een wederzijdse beïnvloeding en bevruchting is in het kader
van de professionalisering onontbeerlijk.
Dat verhaal over het kind dat als een komkommer aanvoelde. Heeft dit
artikel u een antvYoord gegeven of dit nu van professionaliteit van de
haptotherapeut getuigde? Ik zie het zo: als die therapeut in de teamvergadering, op basis van zijn deskundigheid, zowel de directheid van de
associatie (in de vorm van een metafoor) kan gebruiken als in staat is om
dit adequaat te ver woorden in termen van de gevraagde rapportage dan vind ik dat professioneel , deskundig, competent, ... een precies rijpe
avocado.
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Over taligheid gesproken ...
met Anne-Jan van Minnen

To n Be r gman en Mart S lok l and

Het onder woorden brengen van waar wij, als haptonomisch geschoolden, mee
bezig zijn, zowel binnen de therapie als bij het naar buiten treden, vinden wij
een noodzaak voor professioneel handelen. Vandaar dit verhaal over taalgebruik. Onze keus vief op Anne-Ian van Minnen omdat hij een 'haptonoom ' van
het eerste uur is en omdat hij in zijn opleiding nogal de nadruk legt op het
vertalen van het handelen . We vroegen hem naar het verleden, naar de plaats
van taal binnen de haptonomie in de beginperiode. Waarom is vertalen zo
belangrijk en hoe kun je jargon vermijden. Wat moet je je bij 'taligheid' als
begrip in de therapie voorstellen en hoe kies je je woorden bij het spreken met
venvijzers . A ls vanzelfsprekend kwam daarbij het therapeutisch handelen aan
de orde. Ook de beperkingen die vertalen m et zich meebrengt èn de beperkingen
van de hulpverlener komen hier aan bod in deze weergave van het gesprek met
Anne-Ian van Minnen .

.De functie van taal

,

l

In de beginperiode werd veel geschoold in het verwoorden van wa t je
deed en ervoer op de bank en was de aa ndacht niet zo gericht op de
therapeutische in vulling. Het juiste woord op de juiste plaats en het
juiste moment.
De gespreksvorm, of liever de betekenis van die vorm, kreeg niet zoveel
aandacht, zeker niet binnen een haptonomisch kader. Het verbale was
meer gericht op het fi losofische, het wereldbeschou weli jke, soms haast
religieu ze J De koppeling van wat op de bank gebeurt en het woord vind
ik trouwens nu nog niet altijd terug. Er was een heel strak gestructureerde woordkeuze die geschoold werd. Daardoor ging iedereen dezelfde taal
spreken. Een taal die door de buitenwereld op den duur als jargon
ervaren werd. Dat sluit af en opent niet. Het was bijna heiligsc hennis
om vergelijkingen met andere stromingen te trekken. Haptonomie was
zo uniek, dat had geen enkel raakvlak met wat dan ook en was dus ook
met niets te vergelijken. Daar zat dezelfde afsl uiting, begrenzing in .
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Ikzelf hecht erg aan de relatie met de leefwereld, zowel van de patiënt!)
als de therapeut. Wanneer je niet helder meer kunt verwoorden, in verstaanbare taal, wordt het onbegrijpelijk. Dat sluit af en blokkeert. Jargon
betekent stil stand; de groei is eruit. Dat is zo jammer omdat er voorbijgegaan wordt aan de kern van de zaak van de ha ptonomie. Die is van
het begin af aan heel goed geweest en met een goeàe intentie en daar sta

ik nog steeds ach ter. Door beperkende verwoordingen maak je het ook
maar toegankelijk voor een beperkt groepje. Dat is de verkeerde manier
van professionaliteit. Je krijgt een 'in·groep' tegenover een 'out·groep'.

De in-groep zet zich af tegen alles wat van buiten komt.
'/Ile moeten ons realiseren dat de wereld van de cliënt niet bestaat uit

allerlei mensen met dezelfde gevoeligheid als de thera peut. Wanneer je
het alleen maar voelbaar maakt voor de cliënt kan h et gevo lg zijn dat je

op den duur van de cliënt te horen krijgt: 'ik wou dat ik overal zo goed
verstaan werd als bi j jou. Thuis moet ik het mijn partner steeds maar
blijven uitleggen en nog steeds begrij pt die het niet: Die teleurstellingen
moet je zien te voorkomen. Je loop ook h et gevaar dat je in een soort

verbandje met de cliënt terecht komt: dit is ie ts tussen ons en dat is
bijzonder e n dat houden we ook zo. Als je dit laat gebeuren stimuleer je
de cliënt niet in zi jn ontwikkeling naar buiten toe. Ik vi nd he t daarom
belangrijk om snel de leefwereld van de cliënt erbi j te betrekken .
Er wordt vaak gezegd dat haptonomie niet uit te leggen is, dat je het
moet voelen, maar iedereen heeft belevi ngen van gevoelens, van aanrake n, van contact, van nabijheid en afstand en als je het naar die
norma le dagelijkse beleving vertaa lt is het voor iedereen te begrijpen.
Als therapeut heb je de taak om de cliënt te helpen een vertaling te
o nrn'ikkelen naar de leefwereld toe . De therapeutische sessie is een soort
proeftuin, waarin ik als therapeut een voortdurend wissele nde rol speel.
Bijvoorbeeld: als ik nu niets terug zeg, wat gebeurt er dan met je? Dan
heeft de ande r geen reflectie. Of ik speel de rol, dat ik alles direct vanuit
mezelf ~~, va nuit mijn waa rden. Wat ervaar je dan? Op die manier
geef je de cliën t de kans ontdekkingen te doen. Je leert hem naar zichzelf
te luisteren of hij bijvoorbeeld zelf duidelijk genoeg is. Je leert hem ook
om rekening te houden met degene met wie hij communiceert: merk ik
of de ander me verstaat, moet ik toevoegen, stoppen, moet ik het anders
zeggen. Op deze manier leert de c li ënt om dat wat hij ervaart te delen
met een ander.

1)

In dit verhaal wordt patiënt en cliënt door el kaar gebruikt. Anne -Jan van
Minnen doet dat zelf ook, vandaar dat we het zo hebben gelaten . (red.)
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Woorden geven aan je gevoel
Het niet verwoorden kunnen in gewone taal belemmert je in de dialoog
met anderen én in de dialoog met jezelf. Je kunt ook niet meer kijken
naar jezelf of je nog goed bezig bent. Je moet constant bezig zijn met
kritisch bezien wat je doet. Die geslote nheid belemmert dat. Het risico is
groot - als je bijvoorbeeld onderzoek gaat doen - dat je ontdekt dat je op
het verkeerde spoor zit, dat het niet klopt met je filosofie, wat dan? Ik
denk dat ee n heel, open constructie de beste waarborg is voor een goed
uitgroeien van de haptonomie. Dan kun je elkaar corrigeren en samen
zoeken n aa r waar de verkeerde nadrukken liggen. Het gesprek met
andersdenkenden is dan mogelijk en ... het gesprek met jezelf, de duidelijkheid van de vertali ng van wat je doet. Als je vindt dat h et zo simpel is
wat je doet, moet h et ook in sim pele woorden te vangen zijn; dan moet
je geen moeilijke taa l spreken waar niemand iets van begrijpt. Als je iets
als unive rseel naar voren wilt brengen - en dat willen we toch - dan
moet;eaetaal van het volk spr~ken. l
41 t.f'V\~( , ." ...; "
In therapeutisch opzicht betekent dat, dat het verbale stuk een heel
belangrijke aanvulling is op de gevoelsbeleving. Hoe kan ik die gevoelsbeieving ook verbaal aanspreken? Hoe kan ik de ander leren woorden te
geven aan het gevoel en door er zelf mee bezig te zijn, vorm te geven
aan zichzelf en betekenis te geven? Zo'n gesprek heeft een heel andere
inhoud dan in psychotherapeutische betekenis, waar je de ander juist
meeneemt in de gespreksvoering om zelf oplossingen voor problemen te
vinden. Het h apto nomisch kader waarin een gesprek plaatsvindt is een
ander kader dan het psychotherapeutisch. of het specialisten.kader. Dus
is het gesprek ook an ders. Daarom hecht ik aan een duidelijk kader
waarbinn en je werkt. Dat geeft de patiënt ook duidelijkheid .

""""",.,W

Balans tussen aanraken en verwoorden
Wanneer de cliënt heel duidelijk maakt waar hij aan toe is, is dat het
meest ideaal. In welk stadi um van ontwikkeling, va n problematiek hij is
en waar hij gehoor aa n wil geven. Het kan zijn dat iemand zegt: " ik heb
genoeg gepraat, ik wil alleen maar aa ngeraakt worden". Dan zou het
woord alleen maar afbreken, blokkeren, dus dan laat ik hem. Maar je
moet als therapeut wel mee in de ontwikkeling, want er komt een
moment da t er zoveel in beweging gezet is, dat het voor de ander
belangri jk wordt daar uiting aan te geven. Als therapeut vraag ik daar
dan naar. Anders blij f je heel snel op het punt dat ik geef en de ander
alleen maar ontvangt, een soort cons u men tengedrag. De ander moet
leren ui ting te geven aan wat er in hem gebeurt en te gaa n delen, gaan
communiceren. Ik honoreer wel de behoefte om nog geen uiting te
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willen geven, maar in de begeleiding maak ik daar wel afspraken over:
hoelang denk je nodig te hebben, zullen we na vier keer evalueren?
Soms is het een mededeling van twee minuten, maar dan zijn er wel
twee minuten toegevoegd. Later vraag ik of hij ook van mij iets wil
horen. Dat kan als heel bedreigend ervaren worden en dus nog afgewezen. Maar er komt een moment dat die wisselwerking ontstaat en dan is
er een naar buiten treden ontstaan . Dan krijg je een delen in woorden,
in ervaringen op de bank en in de wereld. Zo bouw ik dat op. Ik vind het
erg belangrijk dat therapeuten daar weet van hebben, weet hebben van
het belang van het verbale stuk in de relatie tot het in beweging zijn.
Anders krijg je twee losse delen, terwijl juist de verbinding belangrijk is.

Taalontwikkeling in opvoeding en
begeleiding
Opvoeden van kinderen en begeleiden van patiënten hebben veel paral lellen. Een kind heeft ook ruimte nodig om zich te ontwikkelen. Het
vormt zijn taal-wereld in eerste instantie zelf. Daar moet je als ouder ook
niet meteen in ingrijpen. Hij moet dat zelf ontdekken en in uitwisseling
met de ouder ontdekken dat er ook andere woorden zijn en dat daardoor
de mogelijkheden van verwoorden groter en waardevoller worden. Het
gaat erom de juiste mix te vinden van wat jij inbrengt en wat het kind
inbrengt. Dat zal nooit helemaal lukken maar een bepaalde balans kun
je daarin vinden. Je spreekt een kind aan in zijn eigen taal zonder
ingewikkelde woorden, want daar begrijpt het niets van en dus komt het
ook niet binnen. Zo werkt het in een bepaalde fase met een patiënt ook.
Daar moet ook een ontwikkeling komen vanuit de patiënt zelf. De taal
kan in het tempo van de patiënt uitgebreider worden en genuanceerder.
Je blijft daarbinnen wel jouw Nederlands gebruiken, je gaat niet op je
hurken zitten. Zo leert hij ook via jouw taal steeds beter uitdrukking te
geven aan zichzelf. Als therapeut moet je zoeken naar de juiste balans
tussen begrijpelijkheid en trouw aan waar je zelf voor staat. Dat maakt
taalgebruik vreselijk moeilijk. Maar taal is wel de manier om te delen
met anderen, om in dialoog te komen en elkaar te begrijpen. Soms is
daar maar een half woord voor nodig, denk maar aan twee gelieven.
Daar is het gevoelen van een woord op zich al een uitbreiding van de
taal. Woorden hebben altijd meer inhoud dan wat er in een woordenboek over staat. Dat maakt taal w belangrijk. Zoals Dorus Gerritse zegt
dat hij altijd probeert mensen te stimuleren hun eigen woorden te
vinden voor een beleving in wisselwerking met anderen. Dan kun je
ontdekken wie je zelf bent en wie de ander is.
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We hebben in de haptonomie ook de periode gehad van de 'grote
stilte'.Patiënten beleefden alleen maar en gaven er geen woorden aan.
Naar mijn ervaring had dat vaak weinig diepte. Het was op schoot zitten
en heel stil 7ijn. Er zat weinig beweging in. Maar kijk maar naar kinderen: ze hebben behoefte om bij je op schoot te zitten, maar dat wordt
geleidelijk minder en op een gegeven moment moet je ze laten gaan.

Dan komen ze wel bij je terug, maar op een zelfstandige basis. Om met
je te delen wat hen bezig houdt en te kijken wat jij ervan vindt. Patio
enten moet~n ook hun eigen levenspad bewandelen en een therapeut
moet ze kunnen laten gaan als ze 'van schoot' willen. Niet alleen moet
je hun taal spreken en verstaan, je moet ook bereid zijn in de wereld van

de ander te stappen. Je moet wel je eigen mening houden en je realisefen dat het niet jouw fase is waarin je verkeert en niet jouw problematiek. Als je je laat meeslepen, kun je niet meer begeleiden en verlies je
het overzicht en heb je nooit de goede woorden. Net als met kinderen,
als je kindertaal gaat spreken, verlaat je de afstand die er nu eenmaal is.

Het kind begrijpt je dan niet meer. Vanwege die afstand die je hanteert,
is er een verschil in waardigheid. In gelijkv,raardigheid kun je niet

begeleiden .

Woorden vinden
Wanneer een cliënt worstelt met woorden vinden, dan is het belang-

rijkste dat je ruimte geeft aan het zelf opwekken van woorden. De
stimulans die je ze daarbij geeft is vragen wat iemand met bepaalde
woorden bedoelt. Net als in de aanraking gaat het erom een appèl te
doen aan de ander om te voorschijn te komen in zijn eigen woorden. Jij

vraagt aan een cliënt: "Hoe gaat het?" Hij antwoordt: "Nou het gaat
goed." In de begeleiding is het belangrijk om dan verder te vragen:
"Leuk dat het goed gaat met je, maar wat betekent dat voor jou, kun je
daar iets meer over vertellen." Als je dat therapeutisch kunt hanteren,

dan verdiep je via de taal ook de gevoelsbeleving. Hoe fijner je kunt
differentiëren in gevoelens, des te beter kun je op een gegeven moment
met je gevoelens omgaan. De koppeling tussen het verbale en het
beleven, ervaren van gevoelens is belangrijk. Mijn ervaring is dat clienten dan soms ook van taal gaan veranderen. Ze gaan veel meer
nuanceren of worden heel poëtisch. Sommige mensen krijgen ineens de
behoefte om hun ervaringen in een gedicht weer te geven of gaan
boeken lezen in mooie taal.
In de begeleiding geef je in eerste instantie woorden, maar de bedoeling

is dat de patiënt eigen woorden gaat vinden. Als je dat stimuleert en je
vraagt naar de bedoeling van die woorden dan kan de betekenis ervan
zich verdiepen. Zo werkt taalontwikkeling normaal ook.
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Bang voor woorden
Vaak hebben mensen angst om woorden te geven aan hun gevoel.
Zolang het binnen kan blijven, hoeven ze die angst niet te tonen. Ik
vraag er woorden aan te geven en dat is heel onveilig; er kan kritiek
kumen, goedkeuring of afkeuring. Het gaat dan niet zozeer meer om de
inhoud van de woorden maar om het delen ervan met een ander,
waarbij de situatie wel heel veilig moet zijn . Als het zonder woorden
gaat - dat kan natuurlijk ook - krijg je ,een afhankelijkheidssituatie; zo
van: ik hoef niets te zeggen, want je kijkt toch door me heen. Dan
geschiedt het vragen om woorden louter ten bate van de therapeut. Het
gaat er om dat de cliënt zich zo veilig gaat voelen, uiteindelijk veilig bij
zichzelf, dat hij woorden geeft omdat hij iets wil uitspreken, ongeacht
wat de ander ermee doet. Dat is een andere manier van een gesprek
voeren. Dan maak ik geen analyse, of vraag geen informatie en geef geen
advies, maar dan verloopt het gesprek binnen het kader waarbinnen jij
werkt. Het kader waarbinnen je werkt is dan belangrijk, bijvoorbeeld van
het in beweging zijn, waar wij bij het Instituut voor Toegepaste Haptonomie van uitgaan. Al verwoordende ontdekt de patiënt zichzelf en leert
hij ook naar zichze lf te luisteren. Ben ik duidelijk genoeg, moet ik meer
woorden gebruiken, of juist minder? Zo krijg je ook begrip voor degene
met wie je communiceert: die is bepalend voor de hoeveelheid woorden
en je woordkeus. Communiceren moet je leren! Ook een therapeut moet
dat leren, anders bli jft hij steken in het gaat goed met mij. De taak van
een therapeut is het naar buiten halen wat binnen is . Buiten de therapeutische wereld zelfs, want het gaat om de leefwereld van de patiënt.

Communicatie met verwijzers
In communicatie met verwijzers streef ik er in eerste instantie naar mijn
eigen taal te gebruiken. Omdat verwijzers vaak weinig van haptonomie
afweten, probeer ik wel in goed Nederlands uit te leggen waar ik mee
bezig ben, wat ik aanspreek en hoe ik werk. Wat ik zelden doe is ingaan
op het inhoudelijke stuk van mijn werk. De huisarts of andere verwijzer
is meestal geïnteresseerd in welke patiënten je begeleidt, hoe lang dat
duurt en wat je ermee kunt. Slechts door een enkeling wordt gevraagd
naar hoe ik het invul. In dat geval maak ik meestal een afspraak voor
een persoonlijk gesprek. Als ik rapporteer gaat het over resultaten: wat is
er veranderd in de problematiek waarmee de patiënt kwam. Ik vertel
over het belang van het aanraken, hoever de patiënt daarin is, over de
directe lijfelijke ervaringen, het aanspreken van gevoelens in de relatie
met anderen. Ik gebruik dan geen haptonomische termen, zoals vitale
bewegingen . De meeste artsen willen-nret te vee papieren rompslomp
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en zien de patiënt graag eens terug om te horen hoe het gaat; wanneer
het niet goed gaat willen ze wel graag mijn m ening en/of advies horen
en weten wat d e problemen waren.
Verder is het mijn gewoonte te rapporteren wanneer zich moeili jke
situa ties voord oen , bijvoo rbeeld suïciditeit of ernstige gedragsproblemen
omdat, naar mijn ervaring, verwi jzers daarvan graag op de hoogte willen
zijn.
Als the rapeut moet je daa rom ook veel oefenen met taal, om woo rden te
vinden voor waar je mee bezig bent, wat je d oet en waar je ve rand eri n·
gen bespeurt. Dat alles moet je buiten de therapiekamer kunnen bren gen. Je bent maar een tijdelijk contact en in dat contact moet je in je
eigel) woorden veel o peningen bieden naar de buitenwereld. Het in taal
vangen va n d at wat je voelt is het belangrijkste aspect van het ve rba le
element in de th erapie. Als je jezelf afvraagt: 'hoe zo u ik dat zeggen', kun
je ook wat teruggeven aan de patiënt en hoef je niet te stotteren of te
aarzelen.

Gevoelens van de therapeut
Je spreekt een cliënt aan o p zijn gevoelsbeleving, vraagt hem zich te
openen en zichzelf mede te delen en dan vind ik dat als je zelf aangesproken wordt, je niet niet-thuis kunt geven. Ik denk dat het juist heel
sterk is om te laten blijken dat je ve rlegen met iets bent, of geen raad
meer weet. Zo gaat het toch ook in het dagelijks leven? Je ziet dat een
ander iets heeft en je vraagt: "Wat is er?" Dan laat je merken dat het je
iets doet, dat je jezelf er niet buiten houdt. Patiënten willen ook wel eens
weten wat jou bezig houdt, dat jij het ook wel eens niet makkelijk hebt
en n iet alles aankunt. Dan mag je va n je voetstuk af en ben je ineens
weer een gewoon mens als zoals zij. Sommige therapeuten vinden d at ze
voor de patiënt de weg moeten uitstippelen en alles moeten kunnen
bea ntwoorden. Daar schiet de patiënt dus niets mee op. Professioneel is
dat de patiënt zel f zijn besluiten neemt, ook al zijn die jou niet welgevallig. Maar dan zit hij we l in zijn eigen in gang gezette beweging. Ik bepaal
niet wat goed en niet goed is. De patiënt bepaalt de koers van het schip.
Natuurlijk is er geen schipper die alleen vaart. Hij koerst op de bakens en
hoe meer bakens er zijn, des te zekerder en veiliger is zijn koers. Maar hij
staat wel zelf aan het roer. Als therapeut ku n je hem leren met de ba kens
om te gaan en waar in het leven je ze kan vinden. Op een gegeven
moment vaart het schip de haven ui t en zal jij als havenmeester het
moeten laten gaan. Je vraagt je dan af of je genoeg gedaan hebt en of je
het goed gedaan h ebt en d at is voor jezelf als therapeut ook heel zinvol.
Soms komt het scheepje snel weer in de haven terug, soms blijft het
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langer weg. Dat moet je je realiseren en kunnen hanteren, net als bij
kinderen die groot worden.
Als je de basisintentie hebt om je te willen inleven in de ander en echte
interesse hebt in die mens, dan kun je dat Leren. Ontbreekt dat, dan kun
je nog zo'n goede scholing hebben, maar dan komt er niets van terecht;
je verstaat de ander dan niet gevoelsmatig en dat is heel wezenlijk voor
een goede therapeutische relatie. Een relatie in ons geval binnen een
therapeutisch kader is te leren, maar het is hard werken om je vaardig~
heid te vergroten en het houdt ook nooit op.
Wat je ook moet leren - om terug te komen bij het verbale - is luisteren.
Niet zoals in een gesprek met de buurman of met een goede vriend, nee
binnen het kader van de haptotherapie. Het gesprek staat ten dienste
van de haptotherapie, dat wordt weleens vergeten. Het is iemand die
jouw hulp vraagt en die verder wil en weer terug in zijn wereld met een
veilig gevoel over die wereld en over zichzelf. Die weer in beweging wil
komen, moet zelf komen, want dat is leven. Soms met stroomversnellin~
gen en wellicht watervallen, soms met kabbelende rust, maar wel in
beweging. In mijn opleiding leer ik mensen te luisteren naar beweging
en te verwoorden in bewegingen. Dat acht ik heel essentieel.
Daarnaast ga ik ervan uit dat mensen zoiets begonnen zijn vanuit een
gevoel van verantwoordelijkheid. Daarbij kennen ze of ontdekken ze
hun mogelijkheden en onmogelijkheden. Van mij hoeft iemand niet
volmaakt te zijn, als hij zich maar beperkt binnen zijn mogelijkheden.
Dan maakt het niet zoveel uit waar je opgeleid bent.
Ik hoop natuurlijk dat we als opleidingen steeds nader tot elkaar komen.
De eerste aarzelende stappen zijn gezet, maar het zal nog wel even
duren. Belangrijk is dat mensen vanuit zichzelf en niet vanuit een
opleiding verwoorden waar ze mee bezig zijn. Een eigen basis en een
echt invoelend vermogen dat acht ik héél wezenlijk.
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Haptonomie en religie

Peter Zandvliet

Peter Zandvliet is
eerstelijns psycholoog
NIP en geestelijk verzorger in een psychiatrisch
ziekenhuis. Hij verzorgt
fessen psychopathologie
aan het Instituut voor
Haptonomische Communicatie te Berg en
Dal-

Toen ik meer dan tien jaar geleden de basisopleiding haptonomie in Rotterdam afrondde met een
scriptie, was daarin één van mi jn kritiekpunten op
de h aptonomie dat er weinig of geen relatie werd
gelegd met religie. Ik miste deze link. Misschien
was dat ook niet zo vreemd voor mij als 'cultuuren godsdienstpsycholoog'.
In de lessen rond het thema 'basisgevoel' kwam
ook even het begrip 'hara' ter sprake. Het haptonomische begrip basisgevoel reikte verder dan dit
'psychisch-geestelijk zwaa rtepunt' va n Dürckheim. Onduidelijk bleef
hoe dan. Temeer o mdat ik enkele jaren regelmatig in het centrum van
Graf Dürckheim in Duitsland kwam en daarin het begrip en voora l de
beoefening van 'hara' (het dragende midden) ingebed zag in een heel
duidelijk spiritu ele visie op de mens. "Werken aan basis en bodem,
daarin zit het spirituele besloten" werd op de opleiding gezegd. Maar
noo it merkte ik dat hier op een bewust niveau mee werd omgegaan.
Haptonomie werd als benaderingswijze, zijnswijze tussen mensen
gesitueerd. Dat was helder: het ho rizontale. Maar hoe stond het dan ten
opzichte va n het transcendente, het Goddelijke ofwel de verticale
dimensie? Was die verticale dimensie toch ook in het spel, 's mensen
verhouding tot het Hogere Zelf? Deze vraag is opnieuw actueel nu mij
gevraagd is iets op te schrijven over haptonomie en religie binnen het
kader van het thema professionalisering.

Hoe definiëren we religie?
Letterlijk gesproken kunnen we religie definiëren als zijnde afkomstig
van het Latijnse 'religio', dit is weer verbinden. De verbinding tussen
ons ik (ego) en onze kosmische kern, de Christus in ons, onze Boeddhanatuur, de Atman va n de Hindoes, het Zelf (C.G.]ung). Bij alle praten
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over religie komt altijd de vraag naar boven: spreken we over religie
zoals deze binnen instituties, kerken en instellingen, binnen het geheel
van het maatschappelijke gestalte heeft gekregen, of spreken we bij
religie over meer universele wijsheid die geworteld is in de religieuze
ervaring en zich daaraan steeds opnieuw toetst? Kortom dat wat men
esoterie noemt.
Haptonomie gaat over ons gevoel, ons gevoelsleven. Ze spreekt over de
verhouding tot ons zelf, ze tast onszelf aan. Ze heeft kennis, inzichten
en vaardigheden om onszelf te raken, barrières in. onszelf gewaar te
worden, hiervoor verantwoordelijkheid te nemen en in onze persoon ·
lijkheid te integreren, enzovoorts. Tast ze ook ons religieus gevoelen
aan? Dat lijkt mij een boeiende vraag. Verandert ons godsbeeld onder
invloed van een haptonomische benaderingswijze/therapie? Anders in je
leven staan meer leven vanuit je kern, impliceert je anders verhouden
tot jouw leven, het Leven, tot leven en dood. Ik zou het toejuichen als
hiervoor meer aandacht zou komen binnen de haptotherapie. Waarom?
I

Zingeving
Wat doe ik met mijn leven, welke betekenis geef ik aan mijn leven en
dat van mijn medemensen? Hoe ga ik om met lijden? We noemen dit
zingevingsvragen. Ze kunnen van tijd tot tijd opkomen, soms zomaar,
vaker naar aanleiding van wat ons overkomt. Ziekte bijvoorbeeld. Ik
denk dat deze vragen altijd impliciet of expliciet bij ziekte en verstoring
in therapiesituaties een rol spelen. Religies zijn zjngevingssystemen. Ze
geven antwoorden op levensvragen: op het hoe, waarom en waartoe. Ze
geven dus oplossingen.
Zou binnen haptotherapeutische situaties iets met deze vragen moeten
gebeuren? Zo ja waarom en hoe zou dat gerealiseerd kunnen worden?
Het ja zou ook eisen stellen aan behandelaars wat betreft kennis, vaar·
digheden, eigen levenservaring wellicht, kortom een vraag naar professionaliteit.
Het gebrek aan perspectief en religieus/filosofisch kader kan leiden tot
gebrek aan richting en bestemming. Dit kan ziekmakend werken.
Psychotherapeuten hebben meer en meer oog voor de relatie tussen
bijvoorbeeld depressie en zingeving. In dit verband herinner ik me een
passage uit een gesprek met professor Kuiper over zijn depressie. Op het
moment dat hij voelde dat 'mijn leven de moeite waard was om geleefd
te worden' week zi jn depressie.
Maar: het stellen van zingevingsvragen en het zoeken naar antwoorden
in filosofische of religieuze systemen zou ook een afweermechanisme
kunnen zi jn of een neurotisch zoeken naar houvast (Freud). En: zinge·
vingsvragen zijn wel verbonden met ons hele ego-systeem maar gaan
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ook verder. We verbinden de persoonlijke psychologie met de transpersoonlijke. Dit betekent nieuwe kaders, schema's en begrippen. Is dat niet
wat veel gevraagd van de haptonomie? Aan het eind van dit stuk gekomen realiseer ik me dat mijn vraag van destijds nog niet is opgelost. Wat
doe, kan en wil de haptonomie met religie?

(advertentie)

Academie voor Haptonomie
en Kinesionomie
Ian Ligthartlaan 1
3941 BG DOORN
Tel.: 03438 - 15178

Valt er over haptonomie te praten?
SYMPOSIUM

Kennis over aanraken
Haptonomie en de spanning
tussen ervaren en verwoorden
Ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan organiseert de
Stichting Academie voor Haptonomie en Kinesionomie op
donderdag 3 november 1994 een symposium.
In een 6-ta l lezingen wordt uitgewerkt hoe de haptonomische
ervaring in taal Uil te drukken is en welke specifieke plaats de
haptonomie inneemt binnen de gezondheidszorg.
Hel symposium is zowel bedoe ld voor vakgenoten en andere
lichaamsgerichte therapeuten c.q. opleidingen als voor verwijzees en geïnteresseerden uit de gezondheidszorg .
Nadere informatie kunt u aanvragen bij het secre tariaat van de
academie, Tel. 03438 - 15178.
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HOED U VOOR DE LIEFDADIGEN
Theo Schuyt
Bohn Stafleu Van Loghum
(Houten/Zaventem, 1993) [32,50

Hulpverleners opgepast
'Hoed u voor de liefdadigen', is de rake titel voor een studie over 'helpen'. De socioloog Theo Schuyt probeert hiermee "de wetenschappelijke
kennis omtrent kundig en integer helpen" te vergroten.
Helpen is een probleem, vooral nu de overheid fors het mes gezet heeft
in de gesubsidieerde professionele sector. De gaten worden vaak opgevuld door goedbedoelende leken. Zij die zich op het pad der hulpverlening wagen, moeten rekening houden met valkuilen. Dat gold al voor
de professionele hulpverlener, maar des te meer voor de leek. Waarom?

Kenmerkend voor de hulprelatie is de afhankelijkheid van de hulpvrager
ten opzichte van de hulpverlener. Er is sprake van ongelijkheid, van
asymmetrie . Hierdoor lijkt de hulprelatie sterk op een andere asymmetrische relatie: de machtsrelatie. De hulpverlener heeft het vergroten van
de gedragsalternatieven van de hulpbehoevende op het oog. Het doel
van de helper is dat de hulpvrager zichzelf kan redden. De hulpgever
maakt zichzelf overbodig. De asymmetrie verdwijnt. Dit is wel het allerlaatste wat een machthebber wil.
In hoofdstuk drie heeft Theo Schuyt het over de hulpgever als 'verdachte'. Het motief tot helpen kan bijvoorbeeld voortkomen uit onverwerkte

problemen van de helper zelf. Het helpen van anderen kan dit compenseren. Op bladzijde 43 staat: " Deze compensatie vormt de voedingsbodem voor geldingsdrang: men is tekort gekomen en gaat dit goedmaken .
Omdat men dit niet durft in symmetrische relaties (onderhandelingsrelaties) - men is tamelijk onzeker - zoekt men zijn heil in asymmetrische
relaties: hulprelaties, maar ook machtsrelaties. Bij hulprelaties kan men
zijn geldingsdrang kwijt zonder dat de eigen angst of onzekerheid
getoond hoeft te worden." Dit rekent de auteur tot de pathologische
motieven. Ook kan de hulprelatie voor hulpverleners bijvoorbeeld een
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effectieve manier zijn om eigen positie te verbeteren. Men kan immers
met helpen geld, erkenning, achti ng, status en zelfs zieleheil verwerven.

Hoe het ook zij, de 'verdachte hulpgever heeft (bewust of onbewust)
geen oog voor het belang van de hulpvrager.
Afhankelijkheid kan ook voordelen opleveren, zo wordt duideli jk uit
hoofdstuk twee over hulpvrager als 'verdachte'. Op bladzij 23 schrijft de
socioloog Schuyt: "De voordelen van de ziekemol zijn hierin gelegen
dat men is vrijgesteld van maatschappelijke verplichtingen, maar ook,
dat afwijkend gedrag door de omgeving wordt getolereerd." 'Verdachte'
hulpvragers willen niet hun afuankelijkheid opheffen, maar uitbuiten
(macht verwerven ) of te gelde maken (subsidies afdwingen).
In zijn studie waarschuwt Theo Schuyt vooral de niet professionele
hulpgevers voor valkuilen. Met name hoofdstuk twee en drie beschrijven situaties die alleen maar gecamoufleerde 'hulprelaties' blijken te
zij n. Voor hulpverleners is het blijkbaar niet voldoende het hart op de
juiste plaats te hebben. 'Hoed u voor de liefdadigen:
Kees Moerbeek
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Haptonomisch Woordenboek (6)
Liefde
Uefde wu omschreven kunnen worden als een innerlijke weldadige
hartelijke warmte, inherent aan het herkennen door de hele persoon
van datgene wat (ten diepste) bij hem hoort. Het is een welgevallen dat
ons overkomt; we kunnen dus niet beslissen wat en in welke maat we
beminnen. Het 'gebod' tot naastenliefde kan geen imperatief zijn aan
het gevoelsleven. (De barmhartige Samaritaan 'kreeg' medelijden!)
De liefde is de wortel van alle overige affecten: droefheid lijdt het gemis
van het beminde; angst ervaart de dreiging van dat naderend gemis;
verlangen is het preluderen op de aanwezigheid van het beminde;
streven is het ordenen van omstandigheden die de aanwezigheid van
het verlangde mogelijk maken.
In de menselijke ontwikkeling is het eerste welbehagen de lustbeleving.
Naarmate de persoon rijpt, dieper en wezenlijker ziet en voelt, rijpt ook
zijn liefde. Deze rijping bestaat uit integratie van lust en onlust in de
redelijke persoon. De liefde is ver-rede-Iijkte lust; rede en gevoel doordringen elkaar (Thomas van Aquino; Veldman).
Deze integratie brengt (1) verbreding teweeg en (2) vergeestelijking in de
lust. Verbreding: niet louter het vitale goed maar ook de bloem, de
muziek en het schilderij worden bemind. Vergeestelijking: de liefde
wordt opgeroepen door hetgeen het geestesoog ziet doorheen de con creetheid. Vitale behoeften, bijvoorbeeld aan bezit, worden dan overstegen: 'Toen de rijke heer zei 'mi jn tuin', toen glimlachte zijn tuinman'
(losef Pieper). De ander wordt dan om zichzelf bemind, omdat hij is
zoals hij is. Bij een hoge graad van integratie kan zelfs innig welbehagen
worden ervaren in het zo-zijn van elk mens en van elk ding. Naar de
maat van integratie wordt moreel gedrag als gelukkigmakend ervaren,
als weldoend aan de geliefde, en niet meer als louter iets waartoe men
verplicht is. Ook beschouwing van hetgeen het geestesoog ziet, kan dan
het hart verkwikken.
Deze integratie van rede en lust, de rijping naar beminnen, voltrekt zich
niet vanzelf en niet autonoom maar kent voorwaarden, inwendige
samenha ngend met uitwendige. Daarover handelen volgende afleverin·
gen.
Haptonomie is een theorie van het genieten en van de rijping van de
persoon door authentiek genieten tot een mens die bemint.
Dorus Gerritse
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WORKSHOP: OP HET LIJF GESCHREVEN
voor: wie schrijven ·
voor wie nog niet
Ter gelegenheid van het
misch Contact nro~ni
schrijven.

nog niet doet en
maar het wèl wil.
p<t;,~n van Haptonoeen workshop over

De workshop
Beatri js Nolet, d

Programma:
10.00
10. 30
12.30
13.30

15.30
15.45
16.45

het aan ... ,
groepswerk,
Theepauze.
Gesprek over
tact
Borrel en

hoe vertel ik
"al;c" van het lijf,
Haptonomisch Con-

(inclusief lunch). Uw
heeft overgemaakt
tijdschrift) heeft teruggestuurd. U
een bevestiging van
deelname en verdere informatie. Annuleren kan tot 14
dagen vóór de workshopdatum.
Leden van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie
hebben voorrang bij inschrijving.
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Kort nieuws
Dagblad Trouw, 6-6-94
'De bevestigingsleer hoeft niet
meer bewezen te worden. Het
gaat om de evidentie van het
menseli jk hart.' Zo evalueerde de
S2-jarige psychiater dr.Anna
Terruwe haar levenswerk op een
jubileumbijeenkomst van de
naar haar genoemde stichting
afgelopen zaterdag.
Het artikel vermeldt als eerste
het eerherstel door het Vaticaan
van dr.Terruwe. Door haar conflict met Rome naar aanleiding
van haar - door anderen verkeerd begrepen - begeleiding van
jonge priesters en priesterstudenten met een frustratieneurose is
zij misschien nog wel bekender
geworden dan door haar bevestigingsleer.
De haptonomie wordt in het
artikel niet vermeld al heeft
dr.Terruwe aan de ontwikkeling
ervan een belangrijke bijdrage
geleverd. Zoals bekend is haar
bevestigingsleer één van de pijlers waar de haptonomie op rust.
In de jaren vijftig ontwikkelde
Terruwe haar theor ie over de
frustratieneurose. Bij deze 'ziekte
der begaafden' horen klachten
over eenzaamheid, angstgevoelens , contactarmoede, identiteitsstoornissen en depressiviteit.

.\ De ziekte wordt veroorzaakt
door een tekort aan bevestiging
in het zijn en goed zijn.;.. Het
artikel spreekt over de bevestigingstherapie die Terruwe als
antwoord op deze ziekte ontwikkelde; ' hierbij wordt ruimte
gegeven aan andere vormen van
rationaliteit dan in de psychologie gebruikelijke'. Doordat Terruwe moeilijk kon verwoorden wat
er in de therapie precies plaatsvond hebben haar ideeën weinig
opgang gemaakt in de wetenschappelijke wereld. De samenwerking met Frans Veldman Sr_,
grondlegger van de haptonomie,
in die periode wordt niet genoemd. De problemen rond het
verwoorden van wat er precies
plaatsvindt bij bevestiging bestaan, zoals bekend, nog steeds.
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(advertentie)

Instituut voor Haptonomische Communicatie
(IHC)
Jan Ligthartlaan 1
3941 BG DOORN
Te!.: 03438 - 15178
Het Instituut voor Haptonomische Communicatie (IHC) heeft tot doel
een mogelijkheid te bieden, om in nauwe samenwerking met de
Academie voor Haptonomie en Kinesionomie, de mogelijkheden en
toepassingen van de haptonomie te ontwikkelen en te bevorde ren .

Teneinde dit doel te kunnen verwezenlijken organiseert het IHC
workshops, korte cursussen en trainingen waarin de toepassing van de
haptonomische uitgangspunten belicht en beoefend wordt ten aanzien
van specifieke onderwerpen en doelgroepen.

•

3-daagse workshop HAPTONOMIE EN FYSIOTHERAPIE
(24 nov. 1994 + 8 dec. 1994 + 22 dec. 1994)

•

2-daagse workshop STEM

•

(2 + 3 februari 1995)
3--daagse introductiecursus "WAT IS HAPTONOMIE". dl I
(19 jan. 1995 + 2 febr. 1995 + 16 febr. 1995)

•

•
•

•

3-daagse introductiecursus "'WAT IS HAPTONOMIE" , dl 11

(13 april 1995 + 27 april 1995 + 18 mei 1995)
PARTNERDAG
(3 februari 1995)
1-daagse workshop PUBUCITEIT
(27 maart 1995)
2-daagse workshop EIGENHEID EN CREATJVTfEIT IN DE
HULPVERLENING AAN KINDEREN
(8 + 9 mei 1995)
2-daagse workshop HET BEHANDELEN VAN KINDEREN
OP HAPTONOMISCHE BASIS BINNEN PARAMEDISCHE
BEROEPEN
(29 + 30 mei 1995)
3-daagse workshop WATER
(10 + 17 + 24 oktober 1994; 's avonds)

Uitgebreide informatie kunt u aanvragen bij het

!He te

Doom.
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Verenigingsnieuws
Bestuur
Doelgericht en zij aan zij richtten bestuurs·en commissieleden zich de
afgelopen periode op de voorbereiding van de organisatorische alsmede
de inho udeli jke zaken van het thema, geënt op de huidige interesse van
de Vereniging,: de 'Meer(andere)waarde van haptonomische begeleiding
in de hulpverlening; de weg naar "Professionaliteit".' De introductie
heeft reeds plaatsgevonden door alle leden het discussiestuk hierover toe
te sturen en het groepsgewi js brainstormen over de op dit stuk georienteerde stellingen op de Algemene ledenvergadering van 7 mei
jongstleden .
De Vereniging zal de leden diverse activiteiten over dit onderwerp
aanbieden: artikelen in Haptonomisch Contact, lezingen (door de
Voorbereidingscommissie georganiseerd), een workshop en een door de
Contactcommissie georganiseerde avond over de herkenbaarheid van
deze commissie en hun inhoudelijke bijdrage met betrekking tot het
thema.

Op inhoudelijk gebied heeft het bestuur vele voorbereidende gesprekken
gevoerd en nodigt het hierbij de leden uit mee te denken. Het bestuur
denkt met name aan reacties van de leden op de artikelen over kwaliteit
en professionalisering in Haptonomisch Contact, de keu ze van onderwerpen en gastsprekers van de lezingen en workshops. Tijdens de bijeenkomst van de Contactcommissie op 19 oktober aanstaande zou daarover
uitgewisseld kunnen worden.
Het Bestuur is van mening dat het voorstel op de Algemene ledenvergadering om regionale gespreksgroepen op te richten een levensvatbaar
voorstel is en roept leden op het voortouw te willen nemen om in zi jn
of haar omgeving een start te maken met de realisatie van een dergelijke
gespreksgroep, en hiervan gewag te maken via de in deze Haptonomisch
Contact toegevoegde antwoordkaart.
Met de herverkiezing op de Algemene ledenvergadering 1994 van Leni
Molhoek als penningmeester van de Vereniging zal de samenstelling van
het bestuur voor 1994 dezelfde zijn als afgelopen jaar, te weten:
Joost Leonhard, voorzitter
Irene Sibbles, secretaris
!.eni Molhoek, penningmeester
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Ton Bergman, bestuurslid namens Redactiecommissie
plus een vertegenwoordiger namens de redactiecommissie
Noud van Poppel, bestuurslid namens de Voorbereidingscommissie,
Barry Ten.Thy, vertegenwoordiger namens de Voorbereidingscommissie,
Hans Weijs, bestuurslid namens de Contactcommissie
Marli de Jonge, vertegenwoordiger nam~ns de Contactcommissie.
Wat betreft de ambtelijk-secretariële ondersteuning blijft Riet Barto uit
Deventer het vertrouwde adres.

Verder meldt het Bestuur u nu reeds dat alle jaarverslagen over 1993, de
afrekeningen van 1993 en de begrotingen voor 1994 door de algemene
ledenvergadering zij n goedgekeurd.
Het Verenigingslogo, ontworpen door Ton Bergman, is feesteli jk ont·
huid. Ton heeft in dit logo de openheid, waar de Vereniging voor staat,
en haar paraplu- en platformfunctie tot uiting gebracht. Momenteel is er
een zwart·wit versie; het bestuur heeft besloten tot een kleuren uitgave
maar heeft nog geen kleur gekozen.

Het is een verheugende bijkomstigheid dat aan het einde van dit
themajaar (najaar 1995) de Vereniging haar tweede lustrum gaat vieren.
Ook een lustrum vraagt organisatie. Het bestuur vraagt belangstellenden
en ervaren organisatoren, die zitting willen nemen in de lustrumcom·
missie, dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan Leni Molhoek, tel:
03404-52715.
Op de Algemene ledenvergadering reageerde men zeer geïnteresseerd en
enthousiast op het meedenken over de formulering van wat het eigene
van de haptonomie is en hoe kwaliteit c.q. professionaliteit er uit wu
moeten zien. Jan Guichelaar, namens de Vereniging van Haptothera·
peuten aanwezig op de Algemene ledenvergadering, was van mening dat
het initiatief van het bestuur om met dit discussiestuk te komen een
aanzet kan betekenen tot herkenbaarheid van waar de Vereniging voor
staat.
Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de stellingen en bevin·
dingen zoals deze op de Algemene ledenvergadering 1994 zijn besproken. Hiermee voldoet het bestuur aan de wens van alle aanwezigen op
de Algemene ledenvergadering:
STELLING: Een goede haptotherapeut word je pas als je zelf ook eens hebt
"klemgezeten~injeleven. t.14~_/"""""'.

/}J...4.

·l:. ~fu",,~~ i~.

Reacties: Hierbij rijst meteen de vraag 'wanneer nOem je jezelf hapto- '.
noom en wanneer haptotherapeut?' De ervaring van de aanwezigen is
dat als je zelf een ontwikkeling hebt doorgemaakt, je op een gegeven
moment méér therapeutisch bezig kunt zijn. Het is niet zo dat je persé
.... ".' .IJ ,.' ..
_I't,.,~-
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zelf klem gezeten hoeft te hebben om jezelf in die zin te ontwikkelen.
Het is essentieel dat er openheid en duidelijkheid naar de cliënt is in
hoeverre je die ander kunt begeleiden.
{

'. .k,

.~

Lu.

(.
.... '1

N

..... • ,'"(.t.-~'"

&.-(,it!.r"'.,' co(:;

STELLING: Een goede haptonoom heeft een uitgekristalliseerde visie op de
kwaliteit van het leven.

Reacties: In deze stelling komen twee begrippen aan bod. Enerzijds
vraagt men zich af 'Wat is een goede haptonoom?' en anderzijds 'Wat is
een uitgekristalliseerde visie?'
Over de visie 'goede haptonoom' zal een stevige discussie moeten
worden opgezet. Het begrip 'uitgekristalliseerde visie' wordt van tafel
geveegd met als argument dat een dergelijke visie te statisch is. Er is geen

groei meer mogelijk en het is te veel op denken gericht. Een doorvoelde
visie blijft zich ontwikkelen. De 'uitgekristalliseerde visie' ziet men
liever veranderd in een 'gekende identiteit', die aanwezig moet zijn bi j
de haptonomen.
STELLING: Het volgen van een opleiding voor haptonomie verhoogt de persoonlijke invoelende flexibiliteit en daarmee de kwaliteit van de hulpverlening.
i

Reacties: Onjuist! be opleiding heeft de functie je wakker te schudden
en je te leren-voelen hoe je omgaat met jezelf en je omgeving. Op de
opleiding leer je methodieken. Je moet zelf in· en aanvoelen wat je er
mee kunt als hulpverlener. De opleiding is niet gericht op het stimuleren van de flexibiliteit van de studenten.
STELLING: De meerwaarde van het aanraken îs er niet. îndien die aanraking

geen kwaliteit heeft.
Reacties: Juist! De beoogde meerwaarde binnen de aanraking komt tot
stand wanneer die aanraking voldoet aan de volgende kwaliteiten: affectiviteit, } respect, uitnodiging, prudentie, bevestiging, vrijlaten/ruimte
~ven, wederkerigheid, pres~ntie en transparantie .
......... 1 ~J!,.f-) ""'(v~L,,;..,.. . . .
STELLING: Aanraken heeft slechts meerwaarde indien de therapeut een
vertaalslag weet te maken naar de leefwereld van de individuele cliënt.
Reacties: Professiona liteit kan niet zonder kwaliteit en aa nspreekbaar-

heid op je handelen. Hierbij gaat het niet over normen van goed en
fout, maar over aanspreekbaar zi jn op de zuiverheid, de echtheid in de
intentie waarmee je die fenomenen uitdraagt. Professionaliteit laat zich
t~n.zuiverheid

in bedoelingen! Overigens wat ïljî1ha-ptön-o-

~~che fenomenen? Bestaan dïeWë1?-Reroepsmatige
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_ven nietjlersé haptonomisch te zijn. Blijft de
haptonomisch kaartje aan?'
-

~g,-'Waar

hang je een

STELLING: Het kruis betasten is een essentieel onderdeel van de haptonomische begeleiding.

~"""'~\v

Reacties: Onjuist! het aanraken van de bodem wordt wel herkend als een
onderdeel van het drieluik in de opleiding te Doorn. Het is echter à
priori niet < essent~I . voor therapeutische begeleiding. Betasten is een
beladen woord. De waarde van 'aanraken' ligt in de wederkerigheid.
Zodra het 'betasten' wordt, is er sprake van eenzijdig, niet haptisch en
grensoverschrijdend handelen.
STELLING: En haptotherapeut raakt beter aan dan een hulpverlener op
haptonomische basis.

Reacties: Onjuist! De kwaliteit van aanraken is persoonsgebonden. De
mate van bekwaamheid bepaalt de kwaliteit niet alleen. Binnen de
wederkerige a.nraking bepaalt de cliënt mede de kwaliteit die hem past.
Je eigen geschiedenis is zeker zo belangrijk als de genoten haptonomieopleiding. Het is onverstandig te vinden dat je meer te bieden hebt dan
anderen .
STELLING: feil 'haptonoom' heeft een bevestigende rol ten opzichte van de
cliënt. Een Jhaptonoom~ gaat mee met de beweging van de cliënt. Hij neemt als
uitgangspunt van de therapie datgene wat er wel is en biedt steun op basis van
affectiviteit. Een haptotherapeut heeft een confronterende rol ten opzichte van
de cliënt. Hij daagt de zelfbeweging van de cliënt uit door er tegenin te gaan en
neemt als uitgangspunt van het therapieproces datgene wat er nog niet is en
biedt steun op basis van uitlokken, stimuleren en ruimte bieden om .....

Reacties: Affectiviteit moet als een rode draad door het therapieproces
lopen. 'Affectief vermogen' is de kwaliteit van een haptonoom, anders
zou je er niet voor kiezen en de pretentie niet mogen hebben op haptonomische basis werkende te zijn.
STELLING: Binnen een. goede aanraking is alles toegestaan.

Reacties: Ö~ui st! ~1
~

STELLING: De wisselwerking tussen hulpverlener en cliënt kan beter ontstaan
wanneer de hulpverlener de cliënt aanraakt dan wanneer er slechts sprake is
van verbale communicatie.
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Reacties: Onjuist! Het is voor de kwaliteitsbewaking van de haptonomie
essentieel om dit 'beter ontstaan' te formu leren als 'anders ontstaan'.
Aanraking kan de wisselwerking intensiveren~ maar kan ook de wisselwerking tegengaan als de cliënt dat contact te nabij vindt.

STELLING.' De vereniging dient zich verre te houden van het uitdragen van de
haptonomie buiten de verenigingskring. Public relationship is controversieel
met de doelstelling van der vereniging.

Reacties: In de zin van duidelijkheid scheppen is het goed om naar
buiten te treden. Het gaat juist om sektarisme tegen te gaan. De balans
moet echter bewaakt worden. De vereniging behoort zich niet bezig te
houden met ziel tjes voor de haptonomie te winnen. Er moet wel belangstelling bestaan voor wat je uitdraagt. Er moet als het ware een vraag

liggen. Middels het persoonlijk contact zal de haptonomie het duidelijkst gepresenteerd kunnen worden.

--.....

STELLING: De kwalitrit

van materiaal wordt bepaald door wat(m~teriaal met

mij doet.

__

/'

'------.--/

Reacties: De kwaliteit van het materiaal wordt bepaald door wat ik met
dat materiaal tot uitdrukking kan brengen. De kwaliteit van materiaal
wordt bepaald door het con tact dat ik door dat materiaal met een andere
persoon kan laten ontstaan. Kwalitatief goed materiaal voelt prettig en

betrouwbaar. De kwaliteit van materiaal wordt bepaald door de kwaliteit
van de persoon die het materiaal gebruikt. De kwaliteit van het materi-

aal wordt bepaald door MIJ.
STELLING: In het kader van het professioneel uitdragen van de haptonomie
past het gebruiken van het verenigingslogo als herkenningsteken door indi-

viduele leden.

Reacties: Men vindt dat het huidige logo niet door individuele leden
gebruikt moet worden. Men is bang voor onjuiste vermenging van het
veren igingslidmaatschap en het kwaliteitsimago. Ooit zal een ander logo

misschien als herkenbaarheid van de haptonomie wel te hanteren zijn
als voldaan wordt aan criteria zoals:

-

dat de therapeut de haptonomie-opleiding heeft gevolgd en de
opleidingen eenduidige kwaliteit -en toetsingscriteria hebben.
dat het logo duidelijkheid verschaft over de strekking van de haptonomische begeleiding bijvoorbeeld op haptonomische basis werkende en haptotherapie.
Irene Sibbles , Secretaris
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Denken over professionaliteit
Bent u het eens of niet eens met de in dit stuk genoemde stellingen, of
heeft 11 bepaalde gedachten die u in een stelling zou willen formuleren
schrijf dan naar de redactie: d'Aumeriestraat 49, 2586 XM in Den
Haag.

In het discussiestuk naar aanleiding van de Algemene ledenvergadering
van mei 1994 heeft u als beleidspunten van het bestuur onder andere
kunnen lezen:
'
- Toetsen van het bestaansrecht en het functioneren van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie aan de haptonomische fenomenen en -beginselen.
- Stimuleren van een proces in de zin van kwaliteit en professionaliteit
binnen de haptonomie.
Hiertoe is op de algemene ledenvergadering een aanzet gegeven vanuit
het bestuur. Zoals ti weet ontplooien redactiecommissie, voorbereidingscommissie en contactcommissie allerlei initiatieven om die beleidspunten mede vorm te geven.
Sommige (bestuurs)leden vragen aan het bestuur om een duidelijke
stell ingname te presenteren. Dat willen we uiteindelijk ook doen, dáár
waar een stellingname helderheid geeft en een basis kan zijn tot voortgaande ontwikkelingen in relatie tot de verenigingsdoelen. We hebben
zelf het idee dat het bestuur ten aan zien van een aantal aspecten reeds
stelling heeft genomen door het bovengenoemd discussiestuk van mei
'94 te verspreiden onder de leden. Wij hopen dat het betreffende stuk
mede als uitgangspunt kan blijven dienen voor de voortgaande gesprekken betreffende kwaliteit en de rol van de Nederlandse Vereniging voor
Haptonom ie in dat proces. Op dit moment willen wij de 'beweging van
binnenuit' (vanuit de leden) eerst grond ig aftasten voordat we allerlei
beleidswegen inslaan of allerlei verenigingsstandpunten vastleggen. Om
die beweging vanuit de leden te stimuleren zal het bestuur u soms
uitlokken tot actieve participatie middels een 'stellingenrubriek' in
Haptonomisch Contact. In dit Haptonomisch Contact kunt u een
verslag lezen van de gehanteerde stellingen en de meningen zoals die
door de aanwezige leden op de algemene ledenvergadering zijn geformuleerd.
Hieronder treft u nog enkele van mijn gedachten aan betreffende een
paar stellingen die niet op de algemene ledenvergadering aan de orde
zijn gekomen.
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STELLING: Binnen de nomenclatuur moeten we het totaal van "hap sis en no-

mos" blijven hanteren, op het moment dat we haptonomische inzichten en
fenomenen inpassen in een therapeutisch beroep.

Idee:

,)

Er zijn hulpverleners die met hapsis hun beroep uitoefenen, maar
het wordt pas 'werken op haptonomische basis' als we als hulpverlener de wetmatigheden (nomos) van de tastzin (goe.lbe.wust,
geënt op existentieel-fenomenologische inzichten in- en/onoepassen. Dàt impliceert dat vervoegingen zoals hapto-fysiotherapeut onwenselijk zijn IJ.
.
Werken vanuit het oorspronkelijke beroep op haptonomische
basis is in die zin terminologisch zuiverder. In de spreektaal is dit
echter een te grote mond vol. Omdat het fenomeen 'haptonoom'
inmiddels cultuurgoed is geworden (fenomenologisch gezien
blijkbaar bestaansrecht heeft), is het wenselijk te gaan spreken
van fysiotherapeut-haptonoom, of van arts-haptonoom etcetera.
De term 'haptotherapeut' voldoet in feite ook niet aan het totaal
van hapsis en nomos in de naamgeving. Dat is hier echter minder
bezwaarlijk, omdat het gaat om een apart beroep, waarbij de
therapeutische gerichtheid direct alle aspecten van de tastzin en
het gevoelsleven betreft en omdat de therapie hier per definitie
'doelbewust en gestructureerd begeleiden van het omgaan met
kwaliteiten en kenmerken van de tastzin en het gevoelsleven'
inhoudt.

STELLING: Toetsen van het bestaansrecht van de Nederlandse Vereniging voor
Haptonomie en het functioneren van de Nederlandse Vereniging voor Haptontr
mie volgens haptonomische grondbeginselen moet intern en extern plaatsvin-

den:
intern door elkaar wezenlijk aan te spreken op deze grondbeginselen
binnen de communicatie van leden (en dus ook bestuur!) onderling.
extern doordat de vereniging zich presenteert en kenbaar maakt aan
haar sociale omgeving.

Idee: 'Toetsen' is een karakteristiek fenomeen binnen de haptonomie.
Toetsen is verkennen, herkennen en bevestigen van wat zich
voordoet. De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie heeft
bestaansrecht want zo'n 550 mensen voelen zich ermee verbonden . Toetsen wordt professioneel toegepast in het kader van leer-

1)

Deze men ing laat onverlet de grote waardering d ie het bestuur heeft voor de

zeer zorgvuldige en open werkwijze van de groep therapeuten uit de regio
Rotterdam m.b. t. hun 'nota haptofysiotherapie'.
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en ontwikkelingsprocessen. De Nederlandse Vereniging voor
Haptonomie is op dit moment duidelijk bezig met een ontwikkelingsproces. Toetsen op haptonomische basis is altijd een wederkerig gebeuren; toetsen en getoetst worden zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Degene die toetst maakt zich door het
aangaan van een voelen contact kenbaar. Je toetst jezelf aan
waarden die je zelf aan (kwaliteit van) leven stelt. Interne communicatie waarbij we elkaar blijven aanspreken op datgene wat
ons destijds heeft samengebracht en geleid heeft tot het oprichten van onze Vereniging is dus van belang. Toetsen vindt plaats
binnen een sociale context; je wordt getoetst door de ander en je
toetst jezelf door (de spiegel van) die ander heen. Externe presentatie van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie hoort
daarbij; we dienen ons als Nederlandse Vereniging voor Haptonomie ook te laten toetsen.
Kenbaar maken van wat de haptonomie te bieden/ te betekenen
heeft in de huidige maatschappij behoort tot de haptonomische
aspecten van de vereniging. Reageren op publiekelijke artikelen
de haptonomie betreffende, aangaan van communicatie betreffende de haptonomie door informatie aan de omgeving te bieden
en ontmoetingen te stimuleren/ te arrangeren tussen haptonomisch geschoolden en anderen in het veld van de hulpverlening,
kan, aldus de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie, verwacht worden.
STELLING: Een haptonoom moet grenzen stel/en aan het affectieve aanbod.

Idee: ................. .
STELLING: Een goede hulpverlener is er voor de patiënt/cliënt.

Idee: ................ ...
STELLING: Binnen de haptonomische begeleiding is sp rake van een geliikwaardige verhouding en spelen machtsverschiflen geen rol.

Idee: .................. .
STELLING: ............ .

Joost Leonhard,
Voorzitter
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Voorbereidingscommissie
Professionalisering in woord en daad
Het woord 'professionalisering' gonst door de Nederlandse Vereniging
voor Haptonomie. Het bestuur is bezig met visieontwikkeling, de
redactiecommissie konlt met dit nummer over professionalisering en
ook de contactcommissie organiseert in oktober een discussieavond over
dit onderwerp. Eén keer raden waar de voorbereidingscommissie haar
conferentieavonden en workshop op gaat richten: j~1 professionaliserenl
Om maar even met de deur in huis te vallen: als je professioneel werkt
moet je ook durven veranderen. Dit is de reden dat commissieleden
maximaal vier jaar in één en dezelfde commissie mogen zitten. In dit
kader heeft Frans Hoendervangers, na vier jaar trouw lid, afscheid
genomen. Hij was ons inziens professioneel daar in hem een creatief lid,
een scherpzinnig notulist en een humoristisch vervaardiger van de
uitnodigingen voor de conferentieavonden vertegenwoordigd waren.
Onze hartelijk dank voor je inbreng!. Door Ingrid Monen, een nieuw lid
van de voorbereidingscommissie, hopen wij een frisse blik te behouden
op het voorbereiden van onze activiteiten.
'Professionalisering in woord' gaat vorm krijgen in een drietal conferentieavonden waar uitdagende visies neergezet zullen worden door uiteenlopende deskundigen. Invalshoek hierbij zal zijn dat wij op zoek gaan
naar hoe jij je kwaliteiten, in het algemeen en haptonomische kwaliteiten in het bijzonder, formuleert; hoe jij ze hanteert en in welk kader jij
ze plaatst, opdat je van volwaardige oftewel professionele kwaliteiten
kunt spreken.

Donderdag 22 september 1994, 'Het vak van helper', door Theo Schuyt.
Theo Schuyt is socioloog en hulpverlenerstheoreet aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij is onder andere schrijver van het boekje 'Hoed
u voor de liefdadigen'. In dit nummer van Haptonomisch Contact vindt
u een boekbespreking daarvan. Op 22 september zal hij ten eerste ingaan
op de vraag: 'Wat is helpen' en daarbij een toelichting geven op het
begrip 'asymmetrie binnen een hulpvrager-hulpgever·relatie'. Volgens
Schuyt is deze ongelijkheid per definitie aanwezig en functioneel bij het
proces van helpen, het hulpverlenen. Wil je iemand anders helpen, tot
verandering aanzetten, zul j... asymmetrie moeten aanwenden; in de
termen van Schuyt: 'dynamiseren'. De vraag hierbij is: 'Ben je in staat
om de ongelijkheid in de hulpvrager=hulpgever-relatie functioneel te
maken?' Met deze vraag komen we op het proces van professionaliseren.
In elke ontwikkeling tot professionaliteit zijn het jezelf bewust zijn van
zowel je kwaliteiten en je beperkingen alsmede het instaat zijn die te
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plaatsen in een kader c.q 'vak' van regels en codes van primair belang
voor een volwaardig en vakkun dig helpen. Aansluitend op zijn inleiding
gaat Theo Schuyt graag de discussie met ons aan om het proces van
professionaliseren - wat een zich continue bewegend proces dient te zijn
- concreet te maken.
'Professionaliseren in daad' willen wij als voorbereidingscommissie ook
vorm geven. Eerst door onze beperkingen aan te geven: in het vorige
nummer van Haptonomisch Contact is een fout geslopen in de vooraankondiging van de data van de conferentieavonden. 17 december
moet zijn donderdag IS december!
De sfeer en zorg die wij bi j de workshop Man-Vrouw naar tevredenheid
hebben neergezet, willen wij graag voortzetten. Ons inziens geven deze
twee elementen de activiteiten een meerwaarde die past bij wat de leden
van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie verwachten. Sfeer en
zorg denken w i j concreet vorm te geven door Stadskasteel Oudaen als
nieuwe locatie te kiezen voor onze activiteiten. De avonden zullen
omlijst worden door koffie-en-thee-service. Verder zijn we van plan om
het - op communicatiegehalte hooggewaardeerde - diner 'Tussen Hemel
en Aarde' een jaarlijks terugkerend evenement te laten zijn. Eén en
ander valt of staat natuurlijk met het budget dat wij hebben. Om
bijvoorbeeld koffie-en-thee-service gratis aan te bieden, worden de
conferentieavonden duurder. Wij meenden als commissie dat mensen
bereid zullen zijn een kleine contributieverhoging te accepteren om dit
te verwezenlijken. Daarom pleitten wij in de laatste algemene ledenvergadering voor een contributieverhoging van f10,- om zo de zorg en
kwaliteit te kunnen handhaven.
Daar Theo Schuyt zijn lezing zonder honorering wil geven, hebben wij
besloten om tijdens deze avond de conferentiegangers gratis van koffie
en thee te voorzien . Proef.. .,voel... en bedenk of het je een contributieverhoging waard is.
Een sfeervol en inspirerend conferentiejaar toegewenst.
Namens de voorbereidingscommissie,
Noud van Poppel

Contactcommissie
Op 19 oktober willen wij een contactavond organiseren in het Stadskasteel Oudaen, Oude Gracht 99 in Utrecht. Aanvang 19.30 uur. Op de
Algemene ledenvergadering is er gediscussieerd aan de hand van
stellingen, zoals u in het voorafgaande hebt kunnen lezen. Een aantal
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leden heeft het bestuur gevraagd om deze discussie voort te zetten. Wij
als contactcommisie willen hier graag gehoor aan geven.
De avond is bedoeld om te praten over het thema professionalisering
aan de hand van stellingen (zoals genoemd in het voorafgaande stukje
van Joost Leonhard). Daarnaast willen wij praten over een vervolg op
deze contactavond en de mogelijkheden om regionale netwerken op te
zetten.
Namens de Contactcommissie,
Hans Weijs

Uit andere tijdschriften
Bewegen en Hulpverlening, 1994, 11, m.Z.
j.van Dixhoorn, Principes van ontspannen ademen, 74-98.
EWansink, Incest en psychomotorische therapie: een casus, 155-122.
NFP Nieuws, Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de
Psychosomatiek 1994, 9, nr.4.

H.Ruigrok, Muziekadviezen voor ontspanningsoefeningen. Een lijst van
titels en musici.
Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap 1994, 34, nr.5.
Theman ummer Professionalisering Verpleegkunde.
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(advertentie)

Training in het begeleiden
van het vergevingsproces
Wat is vergeven? Vergeven is het loslaten van alle hoop op
een beter verleden! Het is de beslissing de pijn los te laten die
je in het verleden hebt opgelopen. Door niet te vergeven,
straf je eigenlijk alleen jezelf. Vergeven is een schoonmaakproces dat je aangaat uit liefde voor jezelf.
Dr. Edith Stauffer heeft een zeer praktische methode ontwikkeld om te vergeven. Hiermee wordt ons hele systeem
schoongemaakt: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Zij
baseerde zich op Psychosynthese en de Gedragscode van de
Essenen.

Speciaal voor therapeuten, hulpverleners en mensen die met
mensen (gaan) werken, geven Hanneke Hoekstra-Oving en
Willem Glaudemans van 28 oktober 20.00 uur tl m 1 november 17.00 uur een training in het vergevingsproces volgens de
methode van Or. Stauffer.
Vergeving volgens deze methode voegt zich heel makkelijk
binnen andere werkwijzen. Het kan dienen als start van een
proces, als doorbraak en als bekroning daarvan. Een onmisbaar instrument in je therapeutische gereedschapkist'
Locatie: Abdijhuis Heeswijk-Dinther
Kosten
[775,-, inclusief overnachtingen, maaltijden
en cursusmateriaal.
Opgaven en inlichtingen
Hanneke Hoekstra-Oving, Kerkstraat 5, 3755 CK Eemnes,
Tel: 02153-87761
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(advertentie)

Academie voor Haptonomie
en Kinesionomie
Jan Ligthartlaan 1
3941 BG DOORN
Tel. : 03438 - 15178
In aansluiting op de Basisopleiding Haptonomie (de Alpha-opleiding)
biedt de Academie voor Haptonomie en Kinesionomie de mogelijkheid
tot deskundigheidsbevordering aan in de vorm van een gedifferentieerd
cursusaanbod van zgn . Bijscholings- en Vaardigheidstrainingen (ook
wel BVf -blokken genoemd). Om deel te kunnen nemen aan deze BVfblokken dient men in het bezit te zijn van de acte Haptokinesie Alpha
of een vergelijkbare opleiding voltooid te hebben .

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bvr 1, 1e deel drieluik: 19 + 20 december 1994
Bvr 2, 2e deel drieluik: 3 + 4 oktober 1994
BVf 3, 3e deel drieluik: 21

+

22 november 1994

Bvr 4, belasten: 13/14 maart 1995

+ 24/25 april 1995

BVf 5, belastbaarheid van de hulpverlener: 9/ 10 jan. 1995

Bvr 6, waarnemen: 13/14 febr. 1995

+ 20/21

maart 1995

SVf 7, kinesionomie : 6 + 7 februari 1995
BVf 8, adem en beweging: 30 + 31 januari 1995
BVf 9, haptonomie zonder behandelbank: 27/28 maart 1995
Therapiedagen: data op aanvraag

Met ingang van komend cursusjaar zal de Academie ook een
nascholingsprogramma gaan verzorgen voor afgestudeerden van de
opleidingen Haptotherapie (de Bèta--opleiding) en Haptonomische
Zwangerschaps-begeleiding.

•

•

2-daagse workshop SEXUALITEIT IN DE TABOE ZONE,
UIT DE TABOEZONE (voorjaar 1995)
2-daagse workshop THERAPEUTISCHE BEGELEIDING
VAN BABY'S (voorjaar 1995)
workshop ASPECIEN VAN EEN VERAN1WOORDE
PRAKTIJKVOERING (voorjaar 1995)

Uitgebreide infonnatie kunt u aanvragen bij de Academie voor
Haptonomie en Kinesionomie te Doom .
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AGENDA 1994/1995
PLAATS
SEPTEMBER
Stads kasteel
22
Oudaen, Oude
Gracht 99 te
Utrecht
OKTOBER
Stadskasteel
19
Oudaen, Oude
Gracht 99 te
Utrecht
NOVEMBER
De Reehorst te
3
Ede

ACTIVITEIT

TIJD

lezing: 'Het vak van
hel per' door Theo
Schuyt (zie info VC)

20.00 uur

Contactavond: thema
professionaliseren
(zie info CC)

19.30 uur

Symposium:
' Lichaamsbeeld en
Haptonomie' .
Academie te Doorn.

DECEMBER
Workshop 'op het lijf
geschreven', ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van He

10.00 uur
tot 17.30
uur

Stadskasteel
Oudaen
Utrecht

lezing
info volgt.

20.00 uur

Stadskasteel
Oudaen
Utrecht

lezing
info volgt

20.00 uur

info volgt

Algemene ledenvergadering

10

15

JANUARI
19

MAART
11
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De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie stelt zich ten doel de
communicatie te bevorderen tussen hen die in dc haptonomie zijn geïnteresseerd en/of opgeleid, en dat in de breedst mogelijke zin.
Zij is nadrukkelijk géén beroepsvereniging. Aan het lidmaatschap kunnen
geen rechten worden ontleend t.J .V. welke beroepsuitoefening dan ook op
het terrein van de haptonomie.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a.
het bevorderen van pnderting contact tussen de leden middels
samenkomst in het kader van lezingen, werk-, studic-, ervarings- cn
gcgcvensui twissel i ng;
b.
het bevorderen vall de ondertinge communicatie middels woord,
becId en gesell rift;
c.
het onderhouden van contacten met instellingen die van belang zi jn
voor het bevorderen van de kennis van en de bekendheid met de
haptonomie.
Ocvereniging kent:
a.
gewone leden, met tenminstc cen baisoplciding in de haptonomische beginselen en fenomenen;
b.
aspirant-leden, d ....\'.z. menscn die als student zijn ingeschreven bij
ecn oplcidingals boven;
c.
belangstellcnde leden, d.w.z. mensen of rechtspersonen die zich als
zodanig aanmc ldc:n bij het best uur.

De vereniging kent drie commissies:
a.

b.

c.

De Voorbereidingscommissie organiseert lczingen cn workshops in
het kader v~l.Il uitwisseling en visie ontwikkcling. Contactpersoon:
Noucl van Poppel: tel. 020-6730655 (privé) en 020-6624206 (werk).
Dc Contactcommissic wil randvoorwaarden scheppen ter bevordering van dc communicatie, zowel binnen als buiten de vereniging.
Contactpersoon: Marli deJonge-Linciebool11, tel. 010-4186342.
De Redactiecommissie stelt dit tijdschrift samen.

De verenigi ng kent ecn bestuursvorm met vcrtcgen\...·oor<ligers uit dc
commissies al.s bestllllrslcdcn naast een dagelijks bestuur. Contactpersoon
van het bestuur is lrene Sibblcs-Verbruggc, tcl. 03438-16911. Voor
financiële zakcn kllnt 1I contact opnemen met de penningmeester Leni
Molhoek tel. 03438-12837.
De kosten van hct lidmaatschap, (wij zigingen voorbehoudcn) inclusief de
toezending van Haptonomisch Contact bcdr<lgcn f130,~ per jaar. De toegang tot de meeste activiteiten is voor leden grat is. Voor workshops e.d.
wordt een aanvullende bijdrage gevraagd.
Alle corrcspondentie die niet te maken heeft met het tijdschrift, w .o.
adreswijzigingen en aanmeldingen voor het Iidm~atschapi opsturen
naar:
Secretariaat van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie
De Otter 29; 7414 I-IZ Deventer; Tel. 05700-43875
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