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Van de hoofdredacteur 

Het behoort tot de taak van de redactie om te publiceren over haptonomie 
in al haar verschijn.ingsvormen. De redactie tracht daarbij kritisch te zijn 
en uitwassen te voorkomen. Maar wie zal zeggen wat uitwassen zijn en 
welke uitwas blijkt niet later een aanwinst te zijn? Wij proberen ons daarin 
zo open mogelijk op te stellen en zonodig aanvullende vragen te stellen. 
Zolang er nog verschil bestaat tussen de verschillende Istromingen' en er 
geen keuzes gemaakt worden door de haptonomisch geschoolden zelf, voe
len wij het als eerste onze taak u op de hoogte te houden van de variaties 
van opinies. Veldmans keuze voor een zeer beperkte opvatting van de hap
tonomie is respectabel- hij heeft tenslotte de grondslag gelegd en mag het 
daarom zeggen - maar de mens ontwikkelt zich en de ideeën mede. Uitein
delijk kiest ieder zijn eigen weg en dat lijkt mij heel haptonomisch. De 
vraag is hoe vrij een vrije keuze is. Terugkomen van een keuze zal ook tot 
de moedige besluiten van een ieder horen. 
Wanneer mag het affectief heten? Wanneer mag het haptonomie heten? 
Als het maar aanraakt? Waar is de grens? Moet er een grens zijn? 
We bepalen dat uiteindeli jk met z'n allen, maar sommigen bepalen meer 
dan anderen. Dat zijn de mensen met gezag, die iets te zeggen hebben. Dat 
zijn de mensen die iets te schrijven hebben. Waarom wordt er zo weinig 
gepubliceerd in haptonomische kringen? Als de psychiater Kuiper in 'Ver 
Heen' in perfect normaal Nederlands kan uitleggen en voelbaar maken wat 
een depressie is, dan mag je zeggen dat hij zijn stof beheerst. Beheersen wij 
onze stof (nog) niet of is vereenvoudigen in de haptonomie niet mogelijk? 
Als ik iets rood noem, zal een fysicus dat in golflengte vertalen, een chemi
cus in verbindingen, een psycholoog in bindingen en een regressiethera
peut ongetwijfeld in Egyptische levenservaring. Toch weet iedereen dat ik 
gewoon rood bedoel. Misschien moeten we golflengte, ionen, moederbin
ding en geboortetrauma reserveren voor vakgenoten en rood gewoon rood 
noemen . Gevoel gewoon gevoel, tast gewoon tast. 
Zolang die keuzes niet gemaakt zijn in de haptonomie en er geen overeen
stemming is over basale begrippen, zullen wij als redactie blijven publice
ren over wat la ter wellicht randverschijnselen zullen blijken te zijn. Wij 
zullen dan zeker toegeven dat we ons vergist hebben. Tot dan kunt u in dit 
blad zaken verwachten die niet altijd voor ieder welgevallig zijn . Als dat zo 
is, kunt u altijd reageren, nietwaar! 
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Haptotherapie bij Dissociatie 
problematiek 

alto Huizinga 

Otto Huizinga is 
haptot/zerapeut en 
'Holotropic 
Breathwork Practido
ner'. Sinds 1977 is hij 
werkzaam hl een vri; 
gevestigde l/aptothe
rapeutische praktijk te 
Enschede. Hij is leider 
en oprichter van 'De 
Opleiding Haptono
mie Emchede'. 

Het mens model dat in de haptonomie gehanteerd 
wordt kent een ideaal. Dit ideaal bestaat ui t de idee 
dat de 'in zi jn bestaan bevestigde mens' door zi jn 
lijf heen present is en in het bijzonder basispre
sent, dat wil zeggen voelend door zijn bekken en 
buikgebied in de wereld aanwezig is. Het is njet 
moeilijk te raden dat mensen met een misbruik 
geschiedenis of andere existentiële angsten het 
nastreven van dit ideaal aanleiding geeft tot ingrij
pende confrontaties. Een van de methodes om 
confrontaties in deze zin uit de weg te gaan is het 
verschijnsel van de dissociatie. Dissociatie vat ik 
hier op als het veranderen van je werkelijkheidsbe

sefwaardoor de voor de deur staande werkelijkheidswaarneming niet meer 
hoeft plaats vinden. 

In dit artikel wil ik een poging doen enkele problemen die optreden in de 
haptotherapeutisch e omgang met dissociatie te verwoorden. 

Inleiding 
In het lijfwerk" laat je je veelal leiden door je eigen waarneming van de 
lijfelijk aanwezigheid van de cliënt, waarbij verbale uitspraken van de di
ent daar een toegevoegde informatie bij vormen. In de loop van de behan
deling zie je allerhande veranderingen in de lijfelijke presentie optreden 
die gewoonlijk wijzen op een verandering in de bewuste beleving van de 

1) Met lijfwerk enlij{tl1erapie wordt het werken met het 'gevoelde lichaam' bedoeld. (Red.) 
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gevoelde werkelijkheid van de persoon. In dissociatie is dit zeer vaak niet 
zo, of anders dan gebruikelijk. De eenvoudige vormen daarin zijn, dat de 
cliënt iets zegt dat niet met je waarneming overeen komt. Je ziet bijvoor
beeld zelf een duidelijke verandering en de cliënt zegt dat er niets veran
derd is, of je ziet dat iemand makkelijker gaat liggen en de persoon zegt 
zich ongemakkelijker te voelen. 

Een vorm waarin het instrument waarmee je werkt in één slag onklaar 
wordt gemaakt is als de cliënt zegt, ' ik voel niets (meer)'. Je behandelt ie
mand en je hebt de indruk dat er wel wat gebeurt is en de cliënt zegt 'ik 
voel niets meer'. De persoon verklaart op lijfelijk niveau niet meer waar te 
nemen. 

Meer ingrijpende vormen zie je als iemand op aanraking of tijdens een be
handeling plotseling in grote haast de kamer wil verl aten door bijvoor
beeld een deur die wel door de cliënt maar niet door de therapeut gezien 
wordt. Of de cliënt die, vrij onverwachts duidelijk en niet mis te verstaan, 
zegt: 'blijf van mij af'. Van een andere intensiteit is het als de cliënt je als 
de grote vijand identificeert en plotseling lichamelijk agressief tegen je 
wordt. Deze (re)acties worden des te verwarrender als je de cliënt erop aan
spreekt en de cliënt zegt er niets over te weten. In deze situaties is het zeker 
de moeite waard te onderzoeken of dit acties zi jn als deel van een dissocia
tie of dat dit acties zijn die situationeel volkomen adequaat zij n. 

Je kunt in de aanpak van aan dissociatie gerelateerde problemen verschil
lende strategieën hanteren: 
1. Dialogische benadering 
2. Strategische benadering 
3. Tactische benadering 

Dialogische benadering 
De dialogische benadering verondersteld de aanname van het fundamen
teel éénduidig karakter van de persoon waar je mee communiceert. Je ver
onderstelt hierbij dat het herstel van de persoonsbevestigende dialoog tot 
een oplossing voert van de problematiek. Dit is denk ik de gebruikelijk en 
meest voor de h and liggende benadering vanuit het in de haptonomie ge
hanteerde personalistische naderingswijze. Het nadeel is dat de klachten 
die door middel van het verschijnsel dissociatie door de cliënt ter zijde 
gesteld worden, metde begeleidende verschijnselen zoals de verwarring, de 
onzekerheid en het onvoorspelbare van het eigen handelen niet worden 
aangesproken in deze naderingswijze. 
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Strategische benadering 
De strategische benadering gaat uit van de erkenning van de dissociatie en 
probeert vanuit een veronderstelde hoofdpersoon of een verondersteld 
hoofdaspect de andere gedissocieerde delen te exploreren en erbij te 
(be)trekken opdat er een groter geheel ontstaat. Dit houdt het verblijf in op 
de grens van Ihet andere', het oversteken van de grens en weer terugkeren 
naar de veilige grond. Er is hierbij steeds een bewuste aanspreekbare per
soon die aanwezig blijft. Een persoon die de centrale regie heeft over zijn 
eigen handelen. Het voordeel is de eenduidige egoversterking die hierdoor 
kan optreden. Het nadeel is dat je overweldigende emoties niet goed kunt 
aanspreken in deze benaderingsvorm, omdat die door de persoon niet ge
hanteerd kunnen worden door zijn angst de controle te verliezen. Deze 
overweldigende emoties zijn echter wel als aanwezig te veronderstellen 
aangezien dissociatie als probleemoplossende strategie meestal betrekkjng 
heeft op voor de persoon levensbedreigencte situaties en ervaringen. Voor 
zover deze emoties zich toch opdringen of de controle over de gemoedstoe
stand van de cliënt reeds overgenomen hebben is de volgende benadering 
vaak de aangewezen methode. 

Tactische benadering 
Hierbij werk je met het gegeven dat er delen van de persoon zijn waar an
dere delen van de persoon geen weet van hebben. Je veronderstelt geen 
centraal of op de achtergrond aanwezige hoofdpersoon of ware persoon, je 
hanteert een concept waarin je veronderstelt dat, het geheel van de delen 
die elkaar niet kennen of maar gedeeltelijk kennen, de persoon is. Deze 
delen communiceren waarschijnlijk met elkaar op een wijze die jij niet 
helemaal weet en die door geen enkel aspect van de persoon helemaal ge
weten wordt. Door de bewustzijnsbarrières kun je met emoties en herinne
ringen werken die door andere delen van de persoon niet geaccepteerd 
kunnen worden. Waardoor er een lokale verwerking kan optreden van 
emoties zonder dat de gehele persoon er weet van hoeft te hebben. De ken
nis erover kan druppelsgewijs door het hele persoonsysteem verspreid wor
den. Hierbij maak je tijdens de therapie doelgericht gebruik van het ver
schijnsel dissociatie. 

Ik denk dat je bij lijfgericht werken met alle drie de vormen te maken kunt 
hebben. Voor dit artikel ga ik ervan uit dat er gewerkt wordt vanuit de er· 
kenning van het verschijnsel dissociatie, waardoor de aandacht dus op de 
tweede en de derde werkvorm liggen. 
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Drie lijnen vallen op bij mensen die dissocieëren: de afwezigheid van een 
intuïtie van tegenover, hetgeen je kunt verwoorden als de afwezigheid van 
het verschijnseloerdistantie (De intuïtie uiteindelijk toch 'een ander' te 
zijn 2» . De tweede lijn is het onvermogen je vanuit je aanwezigheid teweer 
kunnen stellen, zonder in een vecht- ofvluchtpatroon te geraken. De derde 
lijn is hetzij in een grote nabijheid kunnen verblijven met de andere per
soon waarbij echter ieder gevoel voor grens naar die andere mens verdwe
nen is, hetzij een dwang te hebben tot grote lijfelijke nabijheid. 

Wat is bijzonder aan lijfgericht werken in dissociatie problematiek?: 

Er is geen continuïteit in de lijfelijke aanwezigheid van de mens, er zijn 
sterke kwaliteitsveranderingen en inhoudsveranderingen in de volte 
van de ervaring en de verwoording van de ervaring of - en dat is altijd 
weer het begeleidersdilemma - het idee geen ervaringen te hebben na
dat er eerst wel een goed appèl en rapport was tijdens de behandeling. 

De aanwezigheid van niet geïntendeerde bewegingen en niet geïnten
deerde uitingen. Dit kunnen bijvoorbeeld onwillekeurige bewegingen 
en ongecontroleerde schokbewegingen zijn of onbedoelde emotionele 
en verbale uit ingen. 

• Lichaamsschema en lijfsgevoel in relatie tot de fysieke vorm liggen vaak 
verder uiteen en zijn variabeler dan gebruikelijk. Dit betekent dat het 
intuïtief lijfsgevoel in kracht, vorm, afmeting en topografie niet met 
het feitelijke lichaam en het lichamelijk functioneren overeenkomen. 
Bijvoorbeeld iemand die broodmager is en zich zeer dik en gezet voelt 
en zich ook naar dit schema beweegt. 

• Beide voorgaande verschijnselen geven een indicatie dat de naïef ver
onderstelde verbinding persoon-lichaam, niet verwacht kan worden. 
De idee dat wat er voelend met het lichaam gebeurt de persoon zelf ook 
áángaat, niet zo gesteld of aangenomen kan worden als het om dissoci
atie gaat. 

• Opvallend is in de lijfstherapie dat het voelend aanwezig blijven onder 
belasting, in de haptonomische zin, mogelijk is. Het verschijnsel, onder 
belasting blijven bestaan, is echter ogenschijnli jk mogelijk maar is ge
baseerd op een collusie. Het dialogische aspect is hierin niet aanwezig. 

2) zoals beschrevm door Martin Buber ill z ijn boekje 'Urdistatlz /lnd Begegmmg' 
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Wat is de functie van lijfwerk bij dissociatieproblematiek. Als het dialogi
sche aspect nauwelijks mogelijk is, wat is dan het doel van lijfwerk. Er zijn 
tenminste de volgende functies te onderkennen: 

Bevestiging 
Bevestiging is de grondvorm om niet-traumagericht contact te hebben met 
de cliënt. Het is de basis voor contact. Het is vooral gebaseerd op preciese 
empathie. In preciese empathie is de juiste timing van je gebaar naar de 
ander toe van de hoogste prioriteit. Een juist uitgevoerde preciese empa
thie brengt de ervaring van de persoon in de huidige plaats en tijd. Waar 
deze persoon verblijft hoeft vaak geen relatie te hebben met het trauma. De 
persoon was daar ook niet bij omdat deze gedissocieerd was van de trauma
tische handeling. Hieruit volgt dat het belangrijk is oog te hebben voor het 
integratie en/of onthechtingsniveau van de persoon. Er gebeurt iets trau
matisch, bijvoorbeeld een auto ongeval, de persoon heeft een onthech
tingservaring, en maakt daardoor de inhoud van het ongeval niet mee, is 
tijdens het ongeval misschien wel op een plek waar niet zoveel mensen 
zijn. In de preciese empathie herken je de plek waar de persoon was en nu 
is en laat je je niet onder indruk brengen door de inhoud van het trauma. 

Kader 
In het geval van chaotische ervaringen is het stellen van een lijfelijk ge
vormd kader zeer bruikbaar. Het kan vervangend zijn voor de dialogische 
bevestiging. Het perkt letterlijk de ruimte in waarin het ervaringsproces 
zich afspeelt en maakt daardoor de onbegrensde chaotische ervaring moge
lijk en hanteerbaar. Het stellen van het kader kan afhankelijk van de situa
tie zowel gebeuren door de fysieke ruimtelijke beperking van buitenaf, bij
voorbeeld door aanraking en vasthouden door de therapeut, of door het 
woord van de therapeut, alswel door de voorstelling van de cliënt. Ook het 
ritueel verloop van een behandeling stelt een kader aan de ervaringen van 
de cliënt. 

De Dubbelganger 
De dubbelganger is de verlenging van lijfelijke realiteit van de ander, voor
al bij krachtsuitoefening door de cliënt, bijvoorbeeld iemand weg willen 
hebben, vastzitten, eruit willen en bij bijvoorbeeld archetypische ervarin
gen van moeder en kind waarbij wel het lijf nodig is en niet de identificatie 
van de ander met dit lijf. Het gaat hierbij wel om intiem lijfscontact tussen 
therapeut en cliënt, terwijl het dialogisch ontmoetende aspect er meestal 
aan ontbreekt. De dubbelganger versterkt het werkelijkheidsaspeet van de 
ervaring, waardoor de ervaring minder neiging heeft in het chaotische te 
eindigen. Alleen in niet chaotische processen toe te passen. Voorwaarde is 
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dus die situatie waar intensiteit en richting van de ervaring met enige con
tinuïteit voorkomen. 

Trigger 
De trigger initieert de ervaring en houdt de ervaring gaande. Hierdoor ont
staat er continuïteit in de ervaring. De trigger is intensiteit afhankelijk, en 
nauwelijks afhankelijk van het lichamelijk aspect. De vraag bij de trigger 
voor de therapeut is: (waar is er in intensiteit een contactpunt met de erva
ringswereld van de cliënt te vinden, waardoor er een proces op gang komt 
en blijft in de ervaringswereld van de cliënt?' Dit punt kan zich vrij snel 
verplaatsen over het lichaam van de cliënt en is niet aan typische plaatsen 
gebonden. Ook het woord kan de functie van trigger hebben. Voor de cli
ent is het belangrijk te merken dat de aanraking wel de aanleiding is van de 
ervaring, echter niet de oorzaak van de inhoud van de beleving die in de 
beleving naar voren komt. Dit inzicht helpt mee om 'nu' van 'toen' te on
derscheiden, en om de eigen belevingswereld van sociale buitenwereld te 
onderscheiden. De trigger werkt in op het tactiel-intieme lichaam. Dit is 
niet het niveau waar de cl iënt zegt, als het hem goed gaat: 'het ligt zó goed, 
het is alsof ik op het strand in de zon lig', maa.r het niveau waar de cliënt 
zegt: ' ik lig op het strand, hoor jij de zee óók? Vind jij het ook zo warm?' In 
het geval van dreigende ervaringen, de cliënt die je angstig toeroept: pas 
op!! hij staat achter je!! hij slaat je!! Het reflectieve moment mist hier. Wat 
wel aanwezig kan zijn is het intuïtief gevoel van de zijns- en bewustzijns
toestand waarin de persoon zichzelf bevind. 

Anker 
Het anker is een voor de persoon herkenbare cq. voelba.re oriëntatie. Een 
oriëntatie die op intuïtief, tactiel of voorstellingsniveau gekend wordt door 
de cliënt. Het is het lijntje dat de cliënt door zijn ervaring heen naar de 
actuele sociale werkelijkheid houdt. 

Inzicht 
Het inzicht wordt gestimuleerd omdat in het lij fwerk blijkt dat de irratio
nele ervaringen in zekere mate controleerbaar zijn binnen de aanrakende 
situatie. Dit leidt ertoe dat ervaringen van bevestiging en bedreiging meer 
binnen de hanteringsmogelijkheid van de cliënt komen. Oneindig lijkende 
ervaringswerelden kunnen daardoor in eindige handelingen gepakt wor
den. De voornoemde functies kunnen gelijkti jdig of afzonderlijk voorko
men in het gebaar van aanraking. Het gaat dus niet om specifieke hande
lingen voor de onderscheiden functies. Hierdoor wordt duidelijk dat in de 
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aanraking het BASK model" niet voldoet. Het blijkt dat in de aanraking 
gelijktijdig verschillende 'afdelingen' van de persoon aanwezig kunnen 
zijn. In de aanraking zelf kan dus een paradox aanwezig zijn, zonder dat 
dat op hoeft te va llen . Het aanrakende gebaar kan trigger, ankerpunt en 
bevestiging zijn in één gebaar. 

BASK 
Voor lijfswerk is BASK een goed principe als gedachtenvorm. De idee dat 
verschillende gelaagdheden van de individuele ervaring zelfstandig, zon
der dat er van de ene gelaagdheid naar de andere gelaagdheid geweten 
wordt, voor kunnen komen. Verder wordt er in dit model vanuit gegaan 
dat het weten vanuit een gelaagdheid als volledig wordt ervaren. Aanra
king valt in dit schema onder de '5' van Sensory. Dit blijkt in h et werken 
met aanraking een te grove indeling. Het blijkt nuttig te zijn de indeling 
van het aanraakveld verder in te delen in verschillende kwaliteiten die in 
de aanraking voorkomen, waarbij dit de vorm heeft alsof er verschillende 
lichamen bestaan. De onderstaande indeling heeft betrekking op de waar
neming van de therapeut op de lijfelijke aanwezigheid van de cliënt. 

• visueel lichaam - onthecht, de persoon 'ziet' waar en hoe het is, de ver
vreemding in humanistische zin. De persoon geeft je steeds respons 
vanuit de situatie zoals de persoon die visueel ziet en voorstelt . 

• cognitieve lichaam - weten wat er is en waar het is als het om lijfelijke 
ervaringen gaat; de normale mens, de redelijke waarnemende mens. 

• tactiel lichaam - het zichtbaar en cognitief kenbare aanraakbare 
lichaam. 

• olfactorisch lichaam - ruiken als je werkelijkheidswereld . 

• auditief lichaam -lijfelijk ongereflecteerd in een geluidswereld zijn. 

• intiem-tactiel lic haam - het 'lichaam' dat de e igen ervaring is, dat het 
eigen ervaringslandschap is, maar ook de hallucinatie, de veranderde 
bewustzijnsvorm, de ontwerkelijking in humani stische zin, in de dialo
gische vorm ook het ontmoetende lichaam . Het is de ervaring waar de 
reflectie niet direct vat op heeft, de intuïtie wel in doordringen kan. De 

3 ) BASK staat voor Bel1avior, Affect, Sensory, Knowiedge. Herinneringen kwmell op deze 
verschillende niveau 's zonder ketmis Vatl elkaar in bewaring en re-actualisatiegenomen 
wordelI. Beschreven doorG.Brown, Chicago. 
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opinie heerst hier, dat wil zeggen dat ervaren en gelijk hebben gelijk 
aan elkaar zijn. 

Waar het om gaat is dat als in een 'lichaam' of ervaringsveld, zoals hiervoor 
aangegeven is, iets verandert, dit opgenomen wordt als een verandering 
van de gehele toestand. Er hoeft van het ene lichaam naar het andere 
lichaam geen integratie aanwezig te zijn. Op de verschillende niveau's kun
nen tegenstrijdige ervaringen aanwezig zijn . Bovendien wordt op ieder 
niveau aangenomen dat dit de enige werkelijkheid is. Er zijn opmerkelijk 
veel mensen die in hun visueel bekende lichaam leven, en er eigenlijk geen 
tactiele of intieme informatie over hebben, en daar ook niet op reageren. 
Zoals normaal is voor het menselijke weten') wordt uit het beperkte visue
le weten toch een totaal lichaam gemaakt. 

In het auditieve lichaam is het vooral het geluid dat onmiddellijk tot een 
totale reactie leidt. 

Beiden, visueel en auditief, komen veel voor bij de mens die in paniek is. 
De mens is dan niet tactiel in zijn eigen lichaam, maar bekijkt het van bui
tenaf en staat op tilt voor ieder geluid. 

Een voorbeeld: ik heb een prakti jk waarin ik alleen werk. Komt er iemand 
hetvrijstaande gebouw binnen, bijvoorbeeld de schoonmaakster, dan keert 
de rust bij een aantal cliënten pas weer terug, als deze persoon het gebouw 
weer verlaten heeft, ook al is er de zekerheid dat deze persoon de ruimte 
waar we zijn niet zal betreden. Dit noem ik het auditieve lichaam hetgeen 
dan overheersend is boven andere informatie. Bijvoorbeeld de cognitieve 
informatie dat de persoon niet de behandelkamer zal betreden. 

Een essentieel gegeven in de haptonomie is het opbouwen van een dialogi
sche werkelijkheid in een tussenpersoonlijk vertrouwen. De afwezigheid 
van het persoonlijk dialogisch aspect en het tussenpersoonlijke gevoelde 
vertrouwen, brengt in eerste instantie twijfel over wat dan het nut of de 
toepasbaarheid van de lijfsgerichte therapie is. 

Indien het dialogische niet de ingang is, dan is er altijd nog de intuïtie die 
als ingang kan dienen. Trouw blijven aan de intuïtie is essentieel om vrij te 

,I ) Te vergelijken met: als je in een kamer zit denk je in de hele kamer te zitten ook in het 
deel VQ/I de kamer dat je Hiet ziet. 
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kunnen blijven van de vervoerende of infectueuze aspecten van de dissoci· 
atie. Trouw blijven aan je intuïtie geeft de therapie het penetrante aspect 
dat er voor zorgt dat de therapie niet ontspoort. De intuïtie vormt de basis 
voor het lijfwerk, waarin je niet ingaat op het dialogische en er toch de 
ervaringswereld van de persoon beïnvloed wordt. De intuïtie in de aan ra· 
king toont zich vooral in de intensiteit van de aanraking, de intensiteit is 
ook de motor achter het appèl dat op de persoon en zijn ervaringswereld 
gedaan wordt. 

Betrouwbaarheid versus Vertrouwen 
Het nut van li jfsgericht werken blijkt naar mijn ervaring vooral te liggen in 
het gegeven dat door te accepteren dat de dialogische kwaliteiten van het 
aanraken niet duurzaam zijn, en er in die zin geen vertrouwen in het lijf· 
elijke opgebouwd wordt, op een meta-niveau het lijfwerk wel een grond is 
voor de betrouwbaarheid die in het contact optreedt. Dit is een verschui
ving van doel. Het gaat dan niet in eerste instantie om vertrouwen maar 
om betrouwbaarheid, hetgeen een zekerheid oplevert, in plaats van de inti· 
miteit die in vertrouwen aanwezig geacht wordt. Het leren herkennen van 
de betrouwbaarheid geeft meestal aanleiding tot een innerlijk conflict bij 
de cliënt. Op een bepaald niveau gelooft de cliënt dat je geen kwaad zult 
doen, op een ander niveau wordt dit absoluut niet geloofd. De mate waarin 
dit innerlijk conflict door de cliënt en de therapeut gehanteerd kan worden 
is maatgevend voor de mate waarin li jfwerk gedaan kan worden. Werken 
op betrouwbaarheid geeft je ook een kans om buiten de sfeer van de ver
raadproblematiek te blijven en eerst een bestaansmodus op te bouwen voor 
de cliënt, voordat je geconfronteerd wordt in je hulpverlening met de 
(her)beleving van mogelijk trauma. 

Aanraking als trigger 
Een ander aspect waar je mee geconfronteerd wordt in de dissociatie werel· 
den is het gegeven van de trigger. Het gegeven dat aanraking vroegere erva· 
ringen kan activeren. Het is helend en inzicht verhogend voor de cliënt om 
in te zien dat de huidige aanraking de trigger en niet de oorzaak is. Dit is 
een essentieel criterium in iedere aanrakende interventie, dat die zelf geen 
feitelijke aanleiding voor bedreiging, angst of switch is. Werken met het 
trigger-aspect van de aanraking betekent ook dat afgezien wordt van het 
dialogische aspect van de aanraking. [n pi aa ts daarvan werk je met erva
ringswerelden zoals in mythische werelden, je moet het doen met wat je 
aangeboden wordt. Alles kan duurzaam li jken en plotseling weer verdwe
nen zijn, zoals in de mythe geheimzinnige wezens uit het donkere bos naar 
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voren komen en weer verdwijnen zonder een verklaring af te geven. Alsof 
je in je aanraking luistert naar de mythe die door het lijf verteld wordt in
clusief alle fantastische mogelijkheden en heftigheden die in mythen voor
handen zijn. 

De verschuiving van de persoonlijk dialogische invloed van aanraking naar 
de aanraking als trigger voor ervaringen vereist een ander soort aanraken 
en een ander alert zijn op datgene wat gebeurt in de loop van een sessie. 
Wat vooral om aandacht vraagt is dat de cliënt, indien die goede aanraak
ervaringen kent, deze meestal heeft zien opvolgen door een afstraffing, 
zoals vernedering, bedreiging of misbruik. Vaak hoor je dan ook de ver
woording dat goede ervaringen gevaarlijk zijn. De uitspraak van de thera
peut dat er geen gevaar is leidt vaak tot de uitspraak: "dat zeggen 'ze' alle
maal, dat het niet gevaarlijk is; en dan blijkt altijd dat ... " 

In het werken met mensen met dissociatieve werelden is het noodzakelijk 
om te gaan met het feit dat naast het uitspreken dat de cliënt veilig is, dat 
je als cliënt hier niet bedreigd wordt, het gevoel van bedreiging intrasub
jectief reëel is. Voor de therapeut is het belangrijk de realiteit van het be
dreigdvoelen te onderkennen, dat ook de therapeut als bedreigend ervaren 
wordt, ook of juist ook na langduriger contact met elkaar. Voor de cliënt is 
het belangrijk te leren dat de grond voor deze bedreiging niet in de huidige 
situatie ligt. De tastbare ervaring dat aanraking duurzaam, door de jaren 
heen, niet grensoverschreidend is, is een andere vorm om te zeggen dat er 
ook een omgang is met de persoon die lijfelijk reëel is, zonder misbruik of 
grensoverschreiding. 

Deze betrouwbaarheid maakt het mogelijk dat ook op lijfelijke wijze erva
ringen tot uitdrukking gebracht kunnen worden die cognitief- nog niet, of 
helemaal niet - tot bewustzijn komen of hoeven te komen, terwijl er voor 
de persoon subjectief en praktisch wel een verbetering in het zich kunnen 
handhaven in zijn eigen leven optreedt. 

Het Woord 
In lijfwerk bij dissociatie problematiek is het gebruik van het woord onmis
baar. Het heeft, buiten de normale communicatieve functies, de functie 
van de verdubbeling van de ervaring en het voorzien van een kader en 
container waar de ervaringen in bevat kunnen worden. Door een 'vaag 
gevoel' een naam te geven ontstaat er een bepaalde mate van controleer
baarheid en is dit ervaringsgebied makkelijker te identificeren. De plaats 
van het woord in lijfelijk proceswerk is echter tamelijk gecompliceerd. 
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Hierbij is er verschil te maken in het woord dat de cliënt zegt en dat de the
ra peu t zegt. 

Voor de therapeut is het belangrijk te weten dat als de persoon in de tactie
le-intimiteitswereld verkeert, er een zware overdracht op de omgeving ge
pleegd wordt en het woord volledig deelneemt in deze overdracht. Deze 
overdracht wordt ook bij tijd en wijle ongefilterd voor of tegen de thera
peut ingezet. Hoe krijg je het voor elkaar dit niet persoonlijk te nemen, en 
hoe krijg je het voor elkaar dat de cliënt ook weet dat deze uitspraken niet 
bij de huidige sociale werkelijkheid passen. 

In het gebruik van het woord door de therapeut in het werken in intiem
tactiele belevingslichaam gaat het om het 'transwoord'. Dit is het woord 
dat de transsensus betreft. Het heeft betrekking op de wereld die door de 
cliënt waargenomen wordt en niet op de wijze zoals hij zichzelf zfet. I-Uer
door wordt verhinderd dat door het woord de cliënt in een reflectieve be
weging komt en het ervaringsproces gestopt wordt. 

De voorwaarde voor het transwoord is dat de cliënt in zi jn primaire over
drachtswereld is, z ijn belevingswereld dus onmiddellijk als de werkelijk
heid beschouwt en geen reflectieve distantie tot zijn belevingswereld heeft. 
In de loop der tijd hopelijk wel een intuïtieve distantie, de Urdistantie, 
ontwikkelt in deze ervaringswerelden. Dit transwoord is de taal van de ver
telling, van de mythe, die dan fungeert als het dan aanwezige gesprek. 

Een ander aspect in het werken in de tactiel-intieme wereld is dat het tijds
besef vaak verloren is gegaan. Dit betekent dat als je iets zegt het onmiddel
lijk vergeten wordt door de cliënt, er bestaat geen duur in het verbale be
wustzijn. Met het zich herhalende en juist getimede woord van de thera
peut is er echter wel een continuïteit in de ervaring te bouwen en een soort 
cocon op te bouwen in anders eindeloze ervaringswerelden. 

Katharsis 
De grondlijn in therapie is dat de cliënt en de therapeut op hun gemak in 
een ruimte kunnen verblijven. Dit is het beginpunt van de therapie. 
Voordat je bij dit beginpunt aangeland bent is een mens al vele uren en 
veel kathartische momenten verder. Zolang dit punt niet bereikt is, dan 
hebben kathartische gebeurtenissen vooral het doel om de ervaring die in 
katharsis gelegen is 'in de tijd' te brengen. Dit is een beweging die tegen
strevend is aan het karakter van de gedissocieerde traumatische ervaring, 
die als neiging heeft buiten deze tijd of buiten de tijd te vallen en hierdoor 
het karakter van ti jdloos of altijd durend heeft. De ervaring 'in de tijd' 
brengen betekent de ervaring in het lichaam brengen. Het eigen lichaam is 
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het absoluut in de tijd gebonden deel van het menselijke bestaan. Verbaal 
betekent dit dat je de moderator van de kathartische uiting wordt. Dit bete
kent een sch erp oog te hebben voor het verschijnen van de paniek waar
door de ervaring uit de tijd springt, of in het draaideurverschijnsel SJ terecht 
komt. 

Doel van het lijfsgericht werken voor de cliënt 
Wat heeft iemand er aan zich in te laten met dergelijke ervaringen zoals 
hierboven aangeduid. Hier onder volgen enkele effecten die het kan heb
ben. Wat daarbij opvalt is dat dit effect niet alleen therapeutisch maar ook 
educatief is, juist in hulpverlening bij dissociatie speelt het opvoedend ele
ment, in de zin van het aanleren van basisvoorwaarden van bestaan en 
tussenmenselijk omgang een belangrijk deel van de hulpverlenende inter
ventie. 

• Niet-probleem gerelateerde leerervaringen omtrent sociale contacten 
en aanraking kunnen opdoen. Dit is een belangrijk gegeven dat je niet 
probleemgebonden ervaringen kunt op doen en je jezelf anders kunt 
ervaren dan alleen traumagebonden persoon. 

• Inzicht verkrijgen in eigen ervaringsstructuren, zowel qua tijdsaspect 
als interne structuur van de ervaring, zonder de sociale consequenties 
te moeten riskeren, zonder er sociale verplichtingen aan te moeten ver
binden. 

• Omgang met eigen ervaringswerelden, een plek vinden voor de para
dox dat je zowel je ervaring hèbt als dat je hem bènt. Dit betekent het 
verschil aanleren tussen een ervaring hebben en deze ervaring ongere
flecteerd zijn. In het ongereflecteerde beleven is de subjectieve werke
lijkheid gelijk aan de objectieve werkelijkheid. De mens leeft dan in de 
primaire overdracht. Je hebt je rationaliteit nodig om uit deze klem te 
komen. Alleen met je ratio kun je afchecken of iets dat als werkelijk 
waar voelt, sociaal, historisch of materieel ook werkelijk is. 

Een ander aspect van leren omgaan met je ervaringswereld is het loswe
ken van de innerlijk ervaring van de praktische handeling. Als voor
beeld: Veel ouders kunnen hun kinderen wel eens (wat aandoen', 
slechts weinig ouders doen dit ook. 

5) Dit is lIet paniekversclJijnsel dat iemand durend van de ene naar de andere ervaring 
wisselt zonder op iets aangesproken te kUlIIlen worden. 
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• Ervaringen zoals bijvoorbeeld angsttoestanden kunnen oplossen vanuit 
een lijfelijk gebaar zonder cognitief precies de inhoud te moeten door
gronden van het mogelijk oorzakelijke trauma. Aan de andere kant kan 
de lijfelijke ervaring gebruikt worden als kader voor het geconfronteerd 
kunnen worden met onacceptabele herinneringen. 

Tolerantie voor verschillen aanleren: lichaamsschema, lijfsgevoel en 
lichaam als verschillend van de blik van de ander. Bijvoorbeeld een 
lichaamsgevoel te hebben dik en lelijk te zijn en te leren dat de ander 
dat niet zo ziet. Dit is leren van realiteitsinschatting. 

• Door ervaring le ren dat de primaire overlevingsreactie van deze mens, 
de dissociatie met de daarbij behorende handelingen, niet bij ieder ge
voel, emotie of ervaring noodzakelijk is. 

Eisen aan de therapeut 
Wat zijn de kwaliteiten en inzichten die verwacht worden van de thera
peut om in dit veld te kunnen werken? 

• Kunnen herkennen van en omgaan met veranderde bewustzijnsvor
men, veranderende werkelijkheidsopvattingen en andere identiteiten. 

• Af te zien van ieder idee de cliënt te kunnen redden of duurzame gebor
genheid te kunnen bieden. 

• Absolute helderheid en betrouwbaarheid in de aanraking ook bij agres
sieve, destructieve en vervoerende initiatieven van de cliënt. 

• Inzicht in de werking en effect van de infectueuze kwaliteiten van het 
verschijnsel dissociatie. Hiermee bedoel ik de invloed die de dissociatie 
van de cliënt op je eigen werkelijkheidsinschatting en denken heeft. 

• Inzicht en praktische omgang met lijfelijk vastlopen van mensen in 
hun (vaak gedisssocieerde) ervaringswereld en hoe te ondersteunen om 
het klem lopen weer op te lossen . 

• Kunnen werken met 'Traject' in plaats van 'Plan'. 

Traject tegenover Plan 
Het is normaal om met een plan te werken, weten waar je begint, weten 
waar je naar toe wilt en weten welke middelen en welke weg je wilt gaan 
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om het doel te bereiken 6'. In een Plan is er een afgerond geheel. Dat is niet 
zo in een Traject. In een traject zie je een stukje begaanbare weg, zonder 
dat je precies weet waar die weg begon; je herkent wel het stukje weg als 
begaanbaar en je weet niet precies waar het eindigt. Dan moet je switchen 
naar een ander stukje weg, een ander traject dat niet veel met het vorige 
traject te doen heeft. Dit model komt voor in de chaostheorie, waar de be
weging bepaald wordt door de vreemde atlractor, steeds een klein stukje is 
te voorspellen en te herkennen, dan valt het weer weg en gaat het op een 
ander, niet helemaal willekeurig, punt weer verder met een andere inhoud, 
in een andere richting. Alleen terugkijkend is misschien het Plan vast te 
stellen. 

Contraïndicaties 
Werken met dissociatieve werelden betekent dat de cliënt sterke emoties 
kan meemaken en het betekent dat je steeds op de grens van de willekeuri
ge coritrole van de cliënt werkt. Het eerste betekent dat de fysieke toestand 
van de cliënt belangrijk is, het tweede betekent dat er e.isen gesteld worden 
aan de ego-functie en affectief vermogen van de cliënt. Hierdoor zijn er een 
aantal contraïndicaties voor het werken met dissociatieve belevingswerel
den volgens de strategische- of tactische benaderingswijze. 

• Begin van de therapie: eerst moet er een duidelijke stabiliteit zijn in 
therapeutische relatie, hetgeen inhoudt dat er een wederzijds weten is 
wat wel en wat geen therapie is. 

• Ego-zwakte: bijvoorbeeld bij schizofrene aandoeningen en border-line 
waarbij vanuit de ik-functie er moeilijk identificatie met het eigen lij f te 
vinden is en het moeilijk is om de identificatie enige afgrenzing te ver
schaffen. Er treedt dan een verhoogd risico op voor psychotische fases. 
Dit kondigt zich vaak aan door versterkte, niet goed onder controle te 
brengen, chaotische ervaringenstoestanden. Ook het omgekeerde 
maant tot voorzichtigheid: de cliënt die op autistische wijze controle 
houdt over zijn eigen ervaringen . 

• Fysieke condities waarbij hoge spanningen of orgaandruk niet getole
reerd wordt, bijvoorbeeld bij te hoge bloeddruk. Dit door de inspan
ning die op kan treden bij heftige emoties. 

6) In de haptonomie wordt dit plan gestructureerd door de gedacMe dat de bevestigende 
dialogische relatie de helende motor is van het therapeutische /Zandelen. 
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• Het vooruitzicht hebben slechts over korte tijd therapie te kunnen ver
strekken. 

Gunstige aspecten van het lijfsgericht werken 
Het is mijn indruk dat in het werken via lijfelijk contact in een geordende 
wijze diepere processen in een kader gehouden kunnen worden ook als 
daar cognitief (nog) geen mogelijkheid voor is, of processen kunnen wor
den doorgewerkt, ook als op den duur geen tekst of verklaring erbij ver
schijnt. Deze processen blijken subjectief voor de cliënt en waarneembaar 
voor de omgeving een vergroting van de angstvrijheid en sociale bewe
gingsmogelijkheid op te leveren. 

(AdverteIltie) 

De Plek 
Haptonomie praktijk 

zoekt 

(erkend) haptotherapeut (M/V) 

Om op freelance basis haptotherapeutische consulten over te nemen. 
Op termijn bestaat de mogelijkheid om door te groeien naar partner in 
maatschapverband. 

Schrijf een korte motivatie met CV naar postbus 9245, 3506 GE te 
Utrecht of bel 030-2721797 (Marco Tankink) . 
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Petra Bouwman, Robert de Vos en Tine Wiegman, van 'Bouwman en 
Partners - Haptonomie en Management', vormen samen het team dat 
weekalrsussen voor managers en zakenmensen organiseert. Guus van 
Holland was een van de deehlemers in de CIIrsus van juli 1995. Om 
zijn verhaal in een kader te plaatsen, leek het de redactie zinvol om de 
begeleiding van de cursus naar wat achtergrondinformatie te vragen. 
In een passende setting - het geroezemoes van zakenmensen en ram
melend bestek in een motel - sprak ik met Petra Bouwman en Robert 
de Vos over de opzet en inhoud van zo'n week. Allereerst kImt 11 hier
onder over de ervaringen van Guus van Holland lezen en aansluitend 
hetgesprek met twee van de begeleiders. 

Ton Bergman 

Van een koude oorlog naar een warme vrede 
Guus van Holland 

Er woedde een koude oorlog in mij, een woedende oorlog in mij toen ik 
mij meldde op Het Kasteel in Montaigu-Ies Bains. De oprijlaan was angst
wekkend smal en liep omhoog. Dar, boven op de heuvel, zou het de ko
mende dagen gaan spoken in mij. De hitte was bijna niet te dragen en 
woog zwaar op mijn hoofd. Het zwembad dat ik aan de voet van het 
kasteel ontwaarde, zou mogelijk ter afkoeling kunnen dienen . Maar met al 
die mensen die ik rondom het water gedrapeerd zag liggen, bood zelfs fris 
water me geen aangenaam gevoel. 
Ik was vastbesloten te veranderen in deze week. Het kon zo niet langer 
doorgaan met mij . Ik was verkild en verstild. Ik gooide me met de moed 
der wanhoop in de strijd. Want ik voelde dat ik een strijd moest aangaan. 
Een gevecht met mensen die ik niet kende en die me zonder twijfel zouden 
confronteren met mijn koude hardheid. 
Ik wil het beste in me laten zien . Het beste van mijn zwakheid, de beste 
gebreken. Ik wilde mijn interesse in andere mensen tonen, in de hoop dat 
ze me daarom zouden waarderen. Ik richtte me naar buiten . Ik stelde 
vragen aan anderen, niet aan mijzelf. Ik wilde de problemen van anderen 
zien, niet van mezelf. Ik drong me op aan anderen} ik stortte me op die 
anderen} ik leidde de aandacht af van mezelf} ik sloeg van me af. Ik wilde 
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wat doen met anderen, niet met mezelf. De egocentrist treedt buiten 
zichzelf, de egocentrist verlaat zijn eigen gevoel. 
Ik heb geleid en geleden. ik werd er moe en boos van. De tweede avond was 
er muziek, dans en lawaai. Waar haalden ze in Gods naam de kracht en de 
moed vandaan zo luidruchtig te zijn waar rust geboden was! Er trommelde 
er een oorverdovend met zijn vingers op tafel, er werd zowaar meegezon
gen met vrolijke muziek. Dat kon niet, dat hoort niet in een klooster waar 
mensen te rade gaan bij zichzelf. Het was zo heet die eerste dagen op het 
kasteel, zo heet als in een staalfabriek, zo hard en koud als in een dichtge
vroren vijver. Ik viel om en stopte met wankelen. De acrobatiek op de ach
terste poten van de stoel was zonder vangnet niet aan mij besteed. Ik fietste 
liever op mijn racefiets over de heuvel rondom de burcht van bezinning. Ik 
verzette mijn zinnen door mijn benen in moordend tempo rond te draai
en. Mijn dijbenen b liezen op, mijn longen gierden van leegheid en mijn 
hoofd zwol als een tijdbom. Als ik ooit het wezen van topsport en tegelij
kertijd de zinloosheid van smijten met je krachten heb ervaren, dan is het 
wel geweest in deze week. Kracht betekende voor mij altijd hardheid en 
kou, dingen waar je moe van wordt. Kracht kan ook zachtheid en warmte 
betekenen, als je de kracht maar gedoseerd, subtiel en met gevoel aan
wendt. Voelde ik. 
Ik heb mensen aangetrokken en afgestoten. Bewust, als in een patroon 
waarin mijn leven zich al jaren afspeelt. Ik deed en werkte, ik zette kracht 
waar zachtheid gewenst is, ik stookte het vuurtje op waar al warmte heers
te. Langzaam vloeide de kracht uit mijn benen en werden mijn hersens 
moe van bedenken en analyseren. De kracht verliet me tijdens de slapeloze 
nachten en werd verdreven door de zachte zuchtjes nachtelijke wind die 
over het hoofd van mijn warme kamergenoot naar me toedreven en me 
smolten. Mijn hoofd liep langzaam leeg. Ik deed steeds minder, maar was 
niet minder aanwezig. Ik vibreerde, een snorrend gevoel als van een poes 
die spint. Voldaan kwam mijn vrolijkheid terug, was ik er weer met die 
kwinkslagen waar mensen van gaan tollen. De storm van Guus woedde 
weer, de kracht van mezelf zijn was fijner dan hij de laatste jaren geweest 
was. 
Ik kreeg vrienden, ik kreeg complimenten zonder dat ik er spastische geba
ren en kromme volzinnen voor hoefde te maken. Ik werd afgeremd door 
anderen zonder dat ik me afgewezen voelde. Ik kon zelfs praten met woor
den, mijn mond stond rechtstreeks in verbinding met mijn hart. Ik wist 
niet dat het gemakkelijk kon zijn. Ik wist niet dat kou kon smelten door de 
warmte van anderen te voelen, dat anderen je kunnen verwarmen als je 
ernaar vraagt. Mijn woede en verdriet waren na een week voor een groot 
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deel verdwenen. Misschien wel helemaal. Ik wist het niet zeker, ze waren 
althans niet meer op de voorgrond, ze waren gesmolten. Het was aange
naam verpozen in een ontdooide vijver. 
Ik droomde van warme nachten, ik droomde van vriendschap en verbon· 
denheid. Ik droom nog steeds. Dat ik in een kasteel woon, boven op een 
heuvel met uitzicht op het zwembad. Ik kan nog niet bevatten dat mijn 
leven arm kan zijn, dat er meer is dan kou en regen. Donder en bliksem 
hebben mij naar dat kasteel gedreven. Donder en bliksem tijdens door
waakte nachten hebben mijn kou verdreven. Ik ben door elkaar geschud, 
verstijfd en weer tot leven gebracht. Overladen met complimenten en war· 
me gevoelens keerde ik het kasteel de rug toe. Het was de zachte realiteit 
van een week van let it be en let it be me! 

De begeleiding 

Petra Bouwman: I/Het is destijds begonnen met korte cursussen om men· 
sen te laten kennis maken met de haptonomie. AI gauw merkten we dat de 
deelnemers behoefte hadden aan meer, ook in tijd. Dat kwam omdat we 
voornamelijk werken met mensen die in stressvolle banen zitten, vaak op 
beslissingsniveau, en we bezig waren om hen het voelen te laten terugvin. 
den en dat te vertalen naar hun eigen situaties. Daarom is het logisch dat er 
meer tijd nodig is om de haptonomische fenomenen te ervaren. Zo ont· 
stond de behoefte om een week met mensen op te trekken. We konden dan 
ook meer samenwerken, er ontstaat een groepsproces en men kan elkaar 
helpen. Daarbij kwam dat we de beschikking hadden over een zwembad, 
zodat we ook met water konden werken, wat een prachtig element is om 
haptonomische fenomenen duidelijk te maken. Water is een ideaal medi· 
urn; je kunt het door je handen laten gaan, je kunt het in je hand nemen, 
het kan weerstand opleveren. Dat maakt veel duidelijk. Ook het samenwer
ken, het je toevertrouwen is in het water soms heel openbarend. Maar dat 
is zo'n week toch wel. In een langere periode kun je ook zorgvuldiger een 
proces opbouwen en begeleiden. Bovendien is een week weg van huis en 
werk, met nieuwe mensen om je heen, je slaapkamer met iemand delen, 
een factor van belang in het hele proces." 

flOe haptonomische begrippen 'ruimte, aanraken, bewegen' staan, in die 
volgorde, in de cursus heel centraal. Wat is ruimte, hoe ervaar je ruimte, 
wat gebeurt er bij het aanraken, wat gebeurt er met je ruimte, hoe beweeg 
je, wat beweegt je, wat raakt je? We vertalen dat altijd heel praktisch naar 
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de thuissituatie, werkomgeving, zodat het duidelijk en herkenbaar wordt. 
Zo kom jeook snel bij grenzen in het omgaan hiermee. Naast water komen 
ook andere middelen aan bod zoals schilderen en werken met klei." 

"We deden eens die oefening waarbij iemand zittend op een stoel op de 
achterpoten balanceert, terwij l een ander achter hem staat om hem op te 
vangen . Twee zaken partners, die toch al niet goed met elkaar konden op
schieten} vormden een tweetal. Toen de een m et zijn stoel achterover kiep
te, lette de ander even n iet op. Dus hij viel op de grond. De ander liet zijn 
partner letterlijk vallen. Dat leverde veel stof op, dat begrijp je. De groep 
kan dan kiezen om zoiets in de groep te behandelen en zon iet dan moeten 
wij eventuee l de begeleiding apart regelen ," 

"We proberen zowel het groepsproces als het individu binnen de groep te 
begeleiden. Daartoe maken we ook videobeelden om terug te laten zien 
hoe het eruit zag. Soms heb je daar zelf een ander beeld van . Als de mensen 
dat willen kunnen we ze begeleiden in veranderingsprocessen." 

Robert de Vos vult aan: "We zijn altijd met twee bezig en de derde kijkt 
erna door het oog van de camera. Ook als er iets met iemand gebeurt, is er 
iemand beschikbaar om dat op te vangen, terwi jl de andere twee bij de 
groep blijven. u 

Petra: IIMensen komen toch vaak een verdrongen trauma tegen, een niet 
verwerkt proces en dan is het prettig als er iemand beschikbaar is. Het 
wordt soms therapeutisch, maar er is altijd een fo llow-up en soms advise
ren we mensen ook o m hulp te zoeken. Het is verbluffend hoe mensen het 
oppikken. Je denkt misschien dat enige scholing in de haptonomie een 
voordeel zou zijn, m aar onze ervaring is dat mensen het zo snel door heb
ben en herkennen. Het is echt fascinerend. Wat niet wegneemt dat het me 
ook leuk lijkt o m m et collega's in zo'n week te werken." 

Even terug naar de aanleiding van dit gesprek, het verhaal van Guus van 
Holland. 

Petra vervolgt:"Wij waren zelf ook heel gelukkig met zijn verslag. Ik vind 
het heel mooi om de groei, de ontwikkeling van iemand te zien. Eerst gaat 
hij nog alleen maar keihard fi etsen in zijn eentje; later fi etst hij met een 
maat je en ontdekt dat je om beurten de kop kunt nemen en kunt volgen. 
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Nog later ontdekt hij dat hij ook op andere manieren dan met hard fietsen 
zi jn emoties kan verwerken. 
We zijn zelf tevreden met deze manier van werken. Er zit een goede op
bouw in het programma met ruimte - ook voor ons - om af te wijken naar 
behoefte. En de basis is toch de fenomenen van de tast, de ruimte en de 
aanraking. " 

22 

(Mededelil/g) 

Rectificatie 

Tot onze spijt is in Haptonomisch Contact nr. 4, 1995 een fout ge
maakt in een advertentie van de Workshop Sensory Awareness op blz. 
54. Er staat in dat de workshop onder leiding staat van Seymour Carier 
staat, maar dat moet zijn Seymour Carter. 
Onze excuses hiervoor, 

De Redactie 
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HAPTONOMIE, DE KUNST VAN HET AANRAKEN 
Frans van Beek 

BZZT6H, Den Haag 1995 
ISBN 90-5501-097-9 

[25,-

Vrienden zijn belangrijk in een mensenleven. Mijn vrienden in de redactie 
verstaan de kunst van het aanraken en raadden mij aan (raakten mij dus 
met hun woorden en gebaren) eerst mijn boosheid te overwinnen en pas 
dan het nieuwste boek over haptonomie te bespreken. 
Er is een grote behoefte aan literatuur op dit gebied, als redacteur merk je 
dat misschien nog eerder op dan als lezer. Sedert 1980 is er weinig gepubli
ceerd en almaar blijven zeggen dat haptonomie het duidelijkst wordt als je 
op de bank komt liggen en het gaat voelen, is niet houdbaar. 
Het is mijns inziens zelfs niet juist, want over zo iets banaals als aanraken, 
geraakt worden zou toch in simpele taal gesproken en geschreven moeten 
kunnen worden. Veldman schreef er een lijvig boek over met als bezwaar 
dat hij alles wilde vatten en dat ook nog in niet mis te verstane taal. Het 
werd een onbegrijpelijk boek, dat zelfs na herhaald lezen behoorlijk ontoe
gankelijk blijft. De Academie in Doorn publiceerde een bundel opstellen, 
mooi, helder, maar oud werk. 
Dus kun je vaststellen dat er behoefte is, die niet bevredigd wordt en een 
gat in de markt is, zogezegd. Er is altijd iemand die dat ontdekt en in dat 
gat springt. Deed van der Beek dat al eerder met het boek 'Het Lichaam 
liegt nooit' van Troost (in de eerste alinea van pagina 9 beweert hij dat hij 
dat geschreven heeft) , nu heeft hij bovengenoemd boek op zi jn naam 
staan. Er was kennelijk veel materiaal blijven liggen wat bij het eerste boek 
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niet gebruikt was. Het hele boek ademt dat uit. Sommige van de interviews 
achterin lijken jaren geleden gemaakt te zijn en kloppen dus niet meer met 
de huidige situatie van de geïnterviewden. In het hele boek weet de schrij
ven zichzelf erbuiten te houden. Nergens is iets van bewogenheid met zijn 
onderwerp te bespeuren . Op de meest onmogelijke plaatsen zet hij aanha
lingstekens, zodat hij de indruk wekt iemand te citeren. Lang niet altijd is 
duidelijk wie hij citeert, een boek, een persoon? Op wonderlijke wijze 
wordt Rebalancing en Reiki in verband gebracht met Haptonomie. Wie ook 
maar iets weet van deze twee benaderingswijzen, zal het onbegrijpelijk 
vinden, zelfs zonder het boek te lezen . Lezen van het boek maakt het alleen 
nog maar onbegrijpelijker. 
Erger is dat de schrijver zijn huiswerk niet goed gedaan heeft. Wie de 'be· 
vestigingsleer van Terruwe kort wil samenvatten, zal toch ten minste de 
naam van de ontwerpster niet als Ter Ruwe spellen. 
Ik kan me veel van Ted Troost kan voorstellen maar niet dat hij gezegd zou 
hebben: "Het is in de haptotherapie van uitzonderlijk belang dat de hulp
verlener een maximale afstand bewaart ... (pag. 2). Een onbegrepen korte 
samenvatting van het 'maximaal naderen met behoud van distantie' van 
Rümke? 
Een slordig, vervelend boek derhalve, zonder enige bronvermelding (maar 
dat wordt wellicht verklaard door bovenstaande voorbeelden, hij heeft 
niets gelezen en bezit dus ook geen bronnen). Het enige in zijn voordeel is, 
dat de schrijver aardig Nederlands schrijft. En de titel klopt: Haptonomie, 
de kunst van het aanraken. Nee, er is nog iets in zijn voordeel, hij wijst ons 
er eens te meer op dat er een gat in de markt is waar het haptonomie be· 
treft en dat het heldere boek snel geschreven moet worden. Het weten· 
schappelijke boek mag dan nog wel even wachten. 
Als u het persé wilt lezen, koop het dan niet, leen het of haal het uit de 
bibliotheek. Ik ga de penningmeester vragen of ik mijn exemplaar kan de
clareren. 

Ton Bergman 
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FYSIOTHERAPIE 
EEN WETENSCHAPSTHEORETISCHE EN VAKFILOSOFISCHE 
ANALYSE 

Wil Hullegie 
Uitgever De Tijdstroom 

ISBN 90-352-15664 
Prijs ±f40,-

Dit boek, dat als proefschrift is geschreven en begin 1995 verscheen, heb ik 
onlangs zeer geboeid gelezen. Wat mij betreft is het een aanrader voor iede
re fysiotherapeut die zich zorgen maakt over het verengende en rationalise
rende karakter van de professionalisering van het beroep. Het is ook een 
aanrader voor die hulpverleners voor wie lichamelijkheid aangrijpingspunt 
is in hun beroep. En last but not least zou dit boek gelezen en gewogen 
moeten worden door alle fysiotherapeuten die werken op haptonomische 
basis en door de haptotherapeuten. Hullegie biedt mijns inziens nameliik 
duidelijke aanknopingspunten om helderheid te verschaffen over de 
waarde van benaderings- en behandelingswijzen zoals bijvoorbeeld hapto
nomie, waarin vooral het relationele aspect van lichamelijkheid van be
lang is. 
Ik las het proefschrift vanuit interesse en niet met de bedoeling een recensie 
te schrijven. De inhoud vind ik belangrijk genoeg om onder de aandacht te 
brengen van lezers van Haptonomisch Contact. 
Het taalgebruik is nogal van een academisch gehalte, dat wil zeggen dat er 
veel termen en begrippen in voorkomen die in de academische wereld of in 
de wetenschapsbeoefening vanzelfsprekend zijn en dus bekend veronder
steld worden. Voor lezers die daarmee niet vertrouwd zijn kan dat een 
drempel zijn. Daardoor bestaat er de kans dat de waardevolle inhoud niet 
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of onvoldoende terecht komt bij een groot deel van bedoelde beroeps
groep, te weten fysiotherapeuten. Aan de andere kant is juist door de taal 
wellicht het gewicht van dien aard dat juist academisch gevormde beleids
makers in de zorg(-verzekerings)sector het proefschrift op zij n waarde we
ten te schatten. 

Samenvatting 
De enorme kosten van de huidige zorgvoorzieningen (in Nederland) liggen 
onder vuur. Omdat de fysiotherapie zich dat heeft aangetrokken is een 
koers ingezet van professionalisering en verwetenschappelijking. Legitime
ren van positie en verbeteren van kwaliteit staan voorop, waarbij aan ef
fectonderzoek veel waarde wordt gehecht. Niet duidelijk echter is wat het 
onderzoeksobject is en vooral die aspecten die 'wetenschappelijk' te objec
tiveren zijn vallen onder de aandacht. Het fysiotherapeutisch werkdomein 
daarentegen is veel ruimer. Onduidelijk is wat het allemaal omvat en wat 
het fysiotherapeutisch handelen precies inhoudt. Een theoretisch filosofi
sche onderbouwing is daarom nodig naast effectonderzoek. 
In het fysiotherapeutisch werkdomein is een voortdurende spanning aan
wezig tussen twee aspecten: die van de ziekten die via medische diagno
stiek inzichtelijk z i jn gemaakt en die van de ervaren gevolgen van de ziekte. 
Dit wordt uit elkaar getrokken. Hun onderlinge verhouding wordt verhou
dingsgewijs weinig bestudeerd. Om recht te doen aan haar verschillende 
aspecten moet bestudering van de sociaie context van de fysiotherapie 
plaatsvinden. Om die spanning inzichtelijk te maken bespreekt Hullegie 
een aantal theorieën over lichamelijkheid. De excentriciteitsfilosofie van 
Plessner, die door het formuleren van een minimale mens visie aan de fy
siotherapie de kans biedt haar verschillende aspecten hun bestaansrechten 
te doen behouden en hun onderlinge verhouding te bestuderen; de altijd 
aanwezige culturele bemiddeling van ons bestaan is een belangrijk uit
gangspunt, het intentionele aspect van bewegen kan er mee inzichtelijk 
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gemaakt worden, wat juist door de huidige verwetenschappelijking ver
waarloosd dreigt te worden. 

In de wetenschap is de empirisch-analytische7
) benadering, gebaseerd op 

het subject-objectmodel, dominant in het verwerven van wetenschappelij
ke kennis. De fysiotherapeutische verwetenschappelijking identificeert 
zich met deze vorm van wetenschapsbeoefening, waardoor normatieve, 
emotionele of esthetische aspecten als irrationeel buiten gesloten worden 
of zodanig bewerkt dat ze geschikt gemaakt worden voor die (dominante) 
vorm. Voor de fysiotherapie is een hermeneutische benadering zinvol (in
terpretatie voert de boventoon en niet Iware kennis' of de waarheid). Na 
een heldere uiteenzetting van de complexiteit en dominantie van de we
sterse geneeskunde, en een overzicht van verschillende stromingen in de 
geneeskunde en de fysiotherapie gaat HuUegie de diepte in door een vak 1;

losofische analyse van de fysiotherapie te geven. Hij maakt daarbij gebrUl' 
van de vier niveaus die ook in de geneeskunde te onderscheiden zijn: alle
daags niveau, klinisch niveau, vakwetenschappelijk niveau en filosofisch 
niveau. Door een hermeneutische benadering op klinisch niveau komen 
de eigen verhalen van patiënten over ziekte en gezondheid meer in zichtj 
aan de maatschappelijke en culturele inbedding van verwachtingen van 
patiënten wordt daardoor recht gedaan en kan een optimale participatie 
tot stand komen bij het banteren van lichamelijke klachten of genezings
processen. De consequenties daarvan voor professionalisering en verweten
schappelijking bespreekt Hullegie eveneens. Via de genoemde niveaus 
schetst Hullegie een beeld van het begeleiden van patiënten bij wie in der-

7) Heel strikt vertaald betekent dit: alleen dat wat waameembaar gemaakt kan worden 
telt als waarheid. 
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daad een medisch probleem aanwezig is en van patiënten die meer lalle 
daagse klachten' hebben . Voor de fysiotherapie is het van belang onder
scheid te kunnen maken tussen klachten die gebaseerd zijn op een patho
genetisch proces en klachten die samenhangen met cultuurpathologie, 
(dat wil zeggen in de cultuur ingebedde ideeën over lichamelijkheid). Deze 
alledaagse klachten horen onvermijdelijk bij ons bestaan, maar deze zullen 
in onze samenleving, waarin verschuiving van normen en waarden nogal 
eens aan de orde is, in eigen beheer moeten worden genomen. 
Het ontsluiten van betekenissen of het blootleggen van impliciete voorstel
lingen (en dus een hermeneutische benadering), biedt èn aan patiënten èn 
aan hulpverleners de mogelijkheid om hoopvolle verwachtingen van de 
patiënt en impliciete verwachtingen van de hulpverlener meer synchroon 
te laten verlopen. Op klinisch niveau wordt op die manier de mogelijkheid 
geschapen patiënten zelf weer actief te maken en voor hun ongemakken 
verantwoordelijkheid te laten nemen en dragen. Ten onrechte wordt een 
hermeneutische benadering vaak geassocieerd met verpsychologiseren van 
de klachten. Rituelen rondom ziekten en gezondheid zijn immers ingebed 
in een sociale context en komen niet voort uit het niets. Inzicht daarin is 
voor aUe partijen zinvol. 
Via een hermeneutische benadering van de theorievorming van verschil
lende stromingen maakt Hullegie duidelijk dat de deelaspecten van de fysi
otherapie te veel tegenover elkaar worden uitgespeeld en daardoor bestaan 
bij de gratie van de polarisatie. Dit is een doodlopende weg voor professio
nalisering en verwetenschappelijking. Fysiotherapeutisch praktijkdenken 
en wetenschappelijk praktijkonderzoek moeten onderscheiden worden om 
de genoemde doodlopende weg te vermijden. Optimaliseren van juist de 
verhouding tussen vakkennis en attitude moet inzet vormen voor kwali
teitsverbetering. 

Nel Bartlema 
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Haptonomisch Woordenboek (12) 

Aanraken 3: geadapteerd aan de ontmoeting. 
In de vorige aflevering van het Haptonomisch Woordenboek is het (hapto· 
nomisch) aanraken beschreven als een adapterend gebeuren, als een gebeu· 
ren dat zich vanzelf aanpast aan degene die aangeraakt wordt, aan diens 
ontvankelijkheid, aan diens gemoedsgesteldheid, aan diens kwetsbaarheid, 
aan diens huidkwaliteit en aan diens lichaamsbouw die qua stevigheid 
allerhande gradaties kan hebben. Het zijn allemaal hoedanigheden die per 
individu aanmerkelijk kunnen verschillen, zodat je levende lichaam van
zelf de één anders aanraakt dan de ander. Die adaptatie brengt je levende 
lichaam spontaan voort omdat het de ander als een goed ervaart, precies 
zoals hij is. In de 'goede hand' wil je levende lichaam precies 'aan' de grens 
van de ander zijn, heel precies zo dicht mogelijk bij die ander, maar ook 
heel precies zo ingetogen dat er niet gekwetst wordt. In deze aflevering 
willen we een ander aspect van die adaptatie belichten. 

Je kunt ook je hond (haptonomisch) aanraken en daarbij vindt eenzelfde 
adaptatie plaats als boven aangeduid. Ook dan adapteert je hand zich 
vanzelf aan zijn lichaamsbouw want een Yorkshire-terriër, zo'n vestzak
hondje, zul je anders aanraken als de stevige rottweiler. Ook dan adapteert 
je hand zich aan de kwetsbaarheid, want een zieke hond raak je anders aan 
dan een gezonde. Eveneens adapteert die hand zich aan de huidkwaliteit 
van de hond en aan zijn gemoedsgesteldheid. En ook deze hele adaptatie 
komt vanzelf als je je hond als een goed ervaart. Maar een mens is geen 
hond. 

De menselijke affectiviteit is anders dan die van de hond. De hondse affec
tivieit heeft maar één wortel: de in zijn lichaam gefundeerde lustbeleving. 
Maar menselijke affectiviteit heeft twee wortels: de in het lichaam gefun
deerde lustbeleving enerzijds en de geestelijke persoon anderzijds. In het 
dikke boek van Veldman loopt deze twee-poligheid van de menselijke 
affectiviteit als een rode draad van het begin tot het eind. Je lichaam mag 
op een gegeven moment juichen, maar het is de geest-pool die selectief zijn 
fiat geeft of niet; die het juichen laat bestaan of het weg-zuivert. En als die 
geest-pool onderkent dat het juichen werkelijk bij jou hoort brengt die ook 
rust en vrede; dan is er be-vrediging. 

Een voorbeeld van zo'n reiniging is het volgende. Toen ik tijdens mijn 
vakantie op de camping naast Jansen stond heb ik met hem afgesproken 
dat we elkaar nog eens zouden opzoeken en dan foto's zouden uitwisselen. 
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Maar toen ik drie dagen thuis was had ik helemaal geen behoefte meer om 
lansen te zien: iets in mij onderkende wat lansen werkelijk voor mij bete
kende. Dat 'iets' had mij gereinigd van de plotselinge opwelling die ik ken
nelijk voorbarig had aangezien voor een heuse verknochtheid. Kennelijk is 
mijn wezen kieskeurig. Mijn geest-pool gaf geen fiat en zuiverde mij van de 
aanvankelijke aandoening. Honden hebben dat niet. Bij hen is elk contact 
met een soortgenoot een honderd-procents-contact en valt er niets te reini
gen. 

Die aard van de menselijke affectiviteit, de twee-poligheid, speelt ook mee 
in de aanraking van de mens. De volgende gefingeerde geschiedenis wil dat 
laten zien. 

Stel dat je praktiserend haptotherapeut bent. Stel dat er een cliënt bij je 
komt die je oppervlakkig kent, laten we zeggen de schoenmaker van ginds 
om de hoek.]e hebt de man daar wel eens zien zitten achter zi jn leest maar 
je hebt hem nooit gesproken. Hij is voor jou niet meer en niet minder dan 
de schoenmaker van om de hoek. Ook al heb je hem nog nooit gesproken 
en evenmin goed aangezien dan toch heb je een bepaald oordeel over hem 
omdat je een oordeel hebt over de categorie schoenmakers. Zo'n schoen
maker is een handwerksman en het zal wel geen goud zijn in die branche; 
hij zal ook wel niet veel vervolgonderwi js gehad hebben en een genie van 
de geest zal hij ook wel niet zijn . 's Avonds zal hij zijn krantje lezen en mis
schien ook wel de 'Story'. 

Dan komt de man bij jou.]e geeft hem een hand en jouw blik treft de zijne. 
Stel dat je dan plotseling ziet en ervaart dat hij niet zomaar een schoenma
ker is. Je ziet een buitengewoon fijnzinnig man voor je; een bijzonder inte
gere man met een nobel gemoed. Hij zal 'Story' niet lezen, zou je dan kun
nen denken, misschien leest hij wel spirituele literatuur. Waren er in vroe
ger tijden niet veel mystici juist onder de (Duitse) schoenmakers? 

Maar veel ruimte om te denken is er dan niet en de gedachten komen wel
licht pas als de man weer de deur uit is. Nu, terwijl de blikken elkaar tref
fen, ben je misschien even van je apropos. Zijn blik haalt iets omhoog in 
jou dat de doorsnee cliënt laat rusten. Die blik tilt je even op naar een an
dere wereld die je nu enigszins met hem deelt. En vanzelf komen er andere 
woorden tegenover hem in je mond met een andere intonatie. Welke into 
natie? Dat is niet te verwoorden . 

Dit is uiteraard alleen maar zo als je hem zo ziet en ervaart; niet wanneer je 
louter wéét dat hij integer is en spirituele boeken leest. Zou je zijn noblesse 
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en zijn esprit niet in de gaten hebben dan zou je hem aanzien als (de 
schoenmaker van om de hoek'. 

Deze schoenmaker is ook bij een andere haptotherapeut geweest die zijn 
noblesse en esprit niet in de gaten had en in hem de schoenmaker van om 
de hoek bleef zien. Die haptotherapeut heeft hem ook dienovereenkomstig 
aangezien en aangeraakt, als de schoenmaker van om de hoek dus. De be~ 
handeling heeft de schoenmaker wel goed gedaan; die heeft hem verlost 
van een gespannenheid, van zijn wrevel over de botheid van menig klant, 
en hem teruggebracht bij een oorspronkelijke vitaliteit. Die behandeling 
heeft hem ook wat inzicht bezorgd over de herkomst van zijn gespan
nenheid. Dat inzicht heeft hij nu nog, maar de vitaliteit heeft hem na vijf 
dagen weer verlaten, evenals de ontspanning. Hij probeerde wel terug te 
denken aan de behandeling en iets terug te vinden van hetgeen hij voelde 
daar in de behandelingskamer. Hij voelde zich daar wel goed, maar toch 
niet helemaal thuis met zijn complete eigen wezen. 

Maar bij jou is dat beter gegaan. Daar voelde hij zich gezien en aangeraakt 
als degene die hij was zodat hij de aanraking vanuit een dieper punt heeft 
uitgedronken. Niet alleen zijn lijf voelde hij aangeraakt, maar hem hele
maal. Aan jouw behandelingskamer denkt hij terug als aan een plaats waar 
hij zich helemaal thuis voelde en waar hij helemaal aanspreekbaar was. Als 
hij jou voor ogen heeft voelt hij weer de erkenning van degene die hij is. 
Dan smelt weer iets van de gespannenheid en de wrevel. 

IZijn blik haalt iets omhoog in jou dat de doorsnee cliënt laat rusten. Die 
blik tilt je even op naar een andere wereld die je nu enigszins met hem 
deelt.', schreef ik. Ik had het ook anders kunnen zeggen. Ik had ook kun
nen zeggen dat er even een perfecte ontmoeting was. Dat zit hem dan in 
dat even samen zijn in eenzelfde wereld. Die ontmoeting werkt naar twee 
kanten: 

a. zij zal de aanraking zelf in dit opzicht doen adapteren aan de schoen
maker. Hoe was die aanraking dan? Dat lijkt me moeilijk te verwoor
den; misschien was die aanraking subtieler. 

b. en zij biedt een andere context aan die aanraking, vóór en ná de behan
deling, waardoor de behandeling voor de schoenmaker een rijkere bete
kenis kri jgt. 

Altijd krijgt de behandeling voor de cliënt mede betekenis door de kwali
teit van de ontmoeting. Want de cliënt is een mens. Een hond deelt met 
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jou niet meer dan de levende lichamelijkheid en als je hem lekker bij zijn 
vel pakt is hij helemaal tevreden. Daarom ook nemen honden gemakkelijk 
contact met alle soortgenoten en 'ontmoeten' zij elke hond die ze tegen 
komen volledig. Bij mensen is dat allemaal even anders. 

Ik heb gelezen in 'Haptonomisch Contact' (sept. 1995, pag 36) dat je 'af en 
toe beroerd kunt worden van dat heilige ontmoeten'. Inderdaad, door ge
praat kun je vervreemden van jezelf en van de ander als de zaak waarover 
het gaat op het moment van spreken voor jou niet voelbaar aanwezig is. 
Dan schept het praten leegte. Veel discussie en zeker alle debat schept leeg
te. Alleen het gesprek binnen een werkelijke ontmoeting geeft vulling. 
Maar dat blijft, helaas, een zeldzaamheid. Hoe zeldzaam ook: een werkelij
ke ontmoeting is heilig. 

32 

Dorus Gerri tse. 

(Advertentie) 

BOUWMAN & PARTNERS 

VAN OUD NAAR NIEUW 

Oude patronen omzetten in nieuwe ervaringen 
Dat kan. 

Wij werken vanaf 22 april 6 avonden in Amsterdam en 1 week 
op een kasteel in Frankrijk van 20-27 juli 

Follow-up in augustus en september 

Kleine groep - intensieve begeleiding op basis van zowel 
Haptotherapie als Gestalttherapie 

Meer informatie: Petra Bouwman of Robert de Vos 
Tel : 0294-412892 
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Mededelingen 

Bestuur 

Algemene ledenvergadering 1996 
De algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op 9 maart aanstaande van 
12.00 uur tot 19.00 uur in het Jordan College te Zeist 
Het bestuur is momenteel, naast haar gebruikelijke taken, drukdoende 
stukken ter verantwoording van het afgelopen jaar en voorstellen en be
leidsplannen voor het komende jaar op te stellen. 
Bij het ter perse gaan van dit tijdschrift is de organisatie van 9 maart nog 
niet afgerond, zodat we u er nog niet meer over kunnen vertellen. 
Inmiddels heeft u wel de convocatie voor de algemene ledenvergadering 
ontvangen en het toegevoegde kaartje met betrekking tot het opvragen 
van de stukken en de deelname aan de vergadering. 
In de beleidsplannen worden voorstellen voor ingrijpende nieuwe initia
tieven ontvouwt. Joost Leonhard zal deze op de algemene ledenvergade
ring toelichten. Voor de realisatie van deze initiatieven zijn uw toestem
ming en inbreng essentieel. 
Het bestuur droomt dan ook van een hele grote opkomst! 

Contactcommissie: 

Verslag Contactavond 22-11-1995 

Namens het bestuur, 
lrene Sibbles-Verbruggen 

Met deze avond begon de Contactcommissie aan het tweede seizoen met 
drie Contactavonden, nu geheel op eigen benen, zonder externe gespreks
leider. De stelling voor deze avond luidde: 

(Therapie kan mensen wezenlijk veranderen (of niet soms ?)' 
Het woord (wezenlijk' is natuurlijk essentieel. Laten we dat woord weg, dan 
is de stelling (Therapie kan mensen veranderen I met een simpel ja te be
antwoorden. Als we in de Dikke van Dale opzoeken wat wezenlijk bete
kent, dan staat er onder andere 'echt' of 'waarlijk', Daarmee kan de vraag 
wederom met een simpel ja beantwoord worden. Therapie kan mensen 
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echt, waarlijk veranderen. Ja dus. Tot zover niet zoveel problemen met de
ze stelling. Dit gaat echter veranderen, als we het woord wezenlijk in rui
mere en diepere betekenis opvatten. 

Om het onderwerp niet direct te veralgemeniseren, maar dichtbij huis te 
beginnen, starten we de avond met een openingsrondje in tweetallen waar
bij we uitwisselen rond de vraag: 'Heb je zelf het gevoel dat therapie bij jou 
iets wezenlijk heeft veranderd?' 

Hierna gaan we met ongeveer 20 mensen in een grote kring rond de stel
ling van deze avond in de weer. We komen al snel terecht bij verschillende 
uitgangspunten, doelen, visies. Het streven is om steeds weer terug te ko
men bij de essentie van de haptonomie en niet te ver af te dwalen. En ja, 
hoe geven we nu in een 'verslag', dat vier maanden later in het Haptono
misch Contact te lezen is, weer hoe deze avond verlopen is? Ik heb gekozen 
voor deze manier: 

• Waar het voor de één te diep gaat, gaat het voor een ander niet diep 
genoeg. 

• Waar de één in beweging wordt gezet, blijft een ander even staan. 
• Wanneer een persoonlijk verhaal ter ondersteuning van de stelling 

wordt ingevoerd, is dit voor de één een weg om, geraakt, dichter bij de 
essentie van de stelling te komen, terwijl voor een ander juist zo'n per
soonlijk verhaal van de stelling vandaan gaat. 

• Waar de één voelt dat er voorzichtig aan grenzen gerekt wordt, schiet 
een ander op de rem. 

• Waar de één een in haptonomische kringen niet gebruikelijk woord als 
'Liefde' als noodzakelijk bij deze stelling invoert, haakt een ander hier 
juist resoluut op af. 

• Waar de één opgelucht uit dat haptonomisch geschoolden zich onder
ling zo kwetsbaar kunnen opstellen (gelukkig !!!), daar is een ander stil 
ervan geworden dat het inderdaad zó kan! 

Zo kunnen we nog doorgaan, essentieel voor deze avond is, dat een ieder 
vanuit zichzelf gesproken heeft, een eigen waarheid heeft geuit en dat het 
voor ons voelbaar was dat we elkaar in verschillende dieptes ontmoet heb
ben. Namens de Contactcommissie, Marli Lindeboom 
Mededeling 
Door een vergissing van de Contactcommissie heeft er in het december
nummer geen nieuws van de Commissie gestaan, terwijl er wel nieuws was, 
namelijk het volgende: de vacature in de Contactcommissie is sinds het 
najaar '95 opgevuld door Dieuwke Talrna. 
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(Advertentie) 

De Academie voor Haptonomie en Kinesionomie te Doorn 

start in september 1996 met een vernieuwd programma: 
Opleiding Haptotherapie 4-jarig 
De opleiding wordt integraal in 4 jaar aangeboden (zonder voortraject 
van de Alfa). Totaal aantal cursusdagen: 64. 

De opleiding heeft de erkenning van de Nederlandse Vereniging voor flaptotherapeuten 
(VVH). Afgestudeerden kunnen zich daar laten registreren. 

Opleiding Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding 
3-jarig 

Ook aan deze opleiding kan zonder voortraject worden deelgenomen. 
Totaal aantal cursusdagen: 44. 

Deze opleiding heeft een gemeenschappelijk eerste jaar met de opleiding haptotherapie. 

Basisopleiding Haptonomie 2-jarig 
Het programma van het tweede jaar biedt een keuze uit 3 modulen, ge
baseerd op verschillende beroepsgroepen. 

Totaal aantal cursusdagen: 30. 

met een voltooide basisopleiding en op basis van bepaalde toelatingscriteria is het 
mogelijk om in het tweede jaar vall bovengenoemde opleidingen in te steken. 
Op basis vall bepaalde criteria ook toegankelijk voor MBO-opgeleiden 

Docentopleiding Klinische Kinesionomie I-jarig 
Doelmatige verzorgingshandelingen en transfervaardigheden en -beleid 
op basis van haptonomie. Totaal aantal cursusdagen: 16. 

De opleidillg is opgenomen in de BOZ databank. (t.b. v. subsidietoekenning door de 
AWOZ en AWOB opleidillgsorgmtisaties) 

Opleiding Haptotherapie 'oude stijl' 3-jarig 
De Academie zal, bij voldoende belangstelling, nog éénmaal de hapto
therapie opleiding aanbieden zoals deze tot nu toe gegeven is, d. w.z. op 
basis van een voltooide alfa-opleiding en verdere toelatingscriteria. Het 
volgen van een schakelcursus behoort daarbij tot de mogelijkheden. 
U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Academie en vragen naar de 
opleidingengids.jan Ligthartlaan 1, 3941 DG Doorn. Tel. 0343-5 15178 (Iedere 
dag van 8.30 - 12.30 uur) 
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Overzicht van gepubliceerde artikelen 1993 
tot en met 1995 

Indien u geïnteresseerd bent in één van onderstaande artikelen dan kunt u 
dit nummer van Haptonomisch Contact bestellen bij Ingrid Ram, tel.: 035-
6234355. (Kosten /12,50 + verzendkosten; de themanummers kosten 
[17,50) Indien het nummer niet meer in voorraad is dan is een overdruk 
van gevraagd artikel mogelijk. 
Natuurlijk kunt u ook naar de Algemene Ledenvergadering komen op 9 
maart 3.S. om daar uw gewenste exemplaar van Haptonomisch Contact met 
korting te kopen bij de stand van de redactie. 

1993 
Haptonomisch Contact 1 
Tederheid 
Een artikel van Dorus Gerritse 

Haptonomisch Contact 2 
Sporters zijn leuk om mee te werken 
Interview van Ruud Overdijk met Peter Zwiers 

In gesprek met Iet Schilder, haptotherapeute 
Interview van Ton Bergman 

[n gesprek met Noud van Pappel, arts, op haptonomische basis 
Interview van Ton Bergman 

Haptonomisch Woordenboek (1) 
Dorus Gerritse over IHaptonomie,' 

Haptonomisch Contact 3 Themanummer sexualiteit 
Dissociatie en MPS 
Een artikel van Otto Huizinga over dissociatie en 
Multipel Persoonlijkheidssyndroom, en zijn inzichten 
omtrent de hulpverlening hierbij. 
De behandeling van vaginisme 
Achtergronden en behandelmethoden beschreven 
door Drs. P.I.I.M. Douqué, psychologe en sexuologe. 
Het is gewoon gebeurd 
Verhaal van een man die zijn dochter heeft misbruikt. 
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Haptonomische begeleiding na sexueel misbruik 
Het verhaal van een cliënt en van haar therapeut 

De grenzen van affectiviteit, intimiteit en sexualiteit 
binnen de beslotenheid van het gezin 
Rob van Rees schrijft onder andere over de 
aanrakingsregels binnen zijn praktijk. 

Hoe duidelijk is je aanraking? 
Interview met twee leden van de Commissie van Toezicht 
van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie 

Haptonomisch woordenboek (2) 
Dorus Gerritse over IHet affect' 

Haptonomisch Contact4 
Ont-dekken van angst, 
Een casusbespreking door Marga Nelis-Smal 

Hou me vast 
Een cliënte schrijft over wat haptonomie voor haar heeft betekend 

Haptonomisch Woordenboek (3) 
Dorus Gerritse over bevestiging 

1994 
Haptonomisch COl/tact 1 
Mijn ervaringen met de haptonomische begeleiding 
van Annemarie Kok 
Gila Edler schrijft over haar ervaringen 

Netwerken kun je leren 
Mia van Luttervelt schrijft over Netwerktraining en de 
Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 

Haptonomisch Woordenboek (4) 
Dorus Gerritse over ITasten'. 

Haptonomisch Contact 2 
Omgaan met aanrakingsangst 
Ton Bergman interviewtjos Veldman. 

Over de afkeer van aangeraakt te worden 
Dorus Gerritse bespreekt de fenomenologie van de 
afkeer voor aanraking. 
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Haptonomisch Woordenboek (4) 
Dorus Gerri tse over I Lust' . 

Haptonomisch Contact 3 Tilemanummer professionalisering 
De eerste loodjes 
Mart Blokland 

Professionalisering (2), 
Mia van Luttervelt 

Wie bewaakt de haptonomie? 
Dorus Gerritse 

Professionalisering: op zoek naar de harde kern 
Dieneke Nayé 

Over taligheid gesproken ... 
met Anne-Jan van Minnen 
Interview door Ton Bergman en Mart Blokland 

Haptonomie en religie 
Peter Zandvliet 

Haptonomisch Woordenboek (S) 
Dorus Gerritse over 'Liefde', 

Haptonomisch Contact 4 
Heeft haptonomische zwangerschapsbegeleiding 
effect? 
Uitslag van een onderzoek; Dympf van den Boom 

Waarom de basis-opleiding in de haptonomie? 
lody van den Brink 

Haptonomisch Woordenboek (7) 
Dorus Gerritse over 'effectiviteit'. 

1995 
Haptonomisch Contact 1 
Op het lijf geschreven - het lijf schrijft terug 
Een leuke oefening voor de lezer .. ? 

Een beetje type-werk met inhoud 
Nieuw redactielid, Nel Bartlerna, stelt zich voor 
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Haptonomisch woordenboek (8) 
Dorus Gerritse over 'Aan·' in aanraken, aanwezig zijn en aanzijn. 

Haptonomisch Contact 2 
De plaats van haptotherapie in de gezondheidszorg 
Catholijn te Wechelj verslag van een beta-scriptie 

Wetenschappelijk denken, professionaliteit en diversiteit 
Otto Huizinga 

Belevingen 
Moene; ervaringen met haptotherapie 

Op eigen benen 
Renske Althuisiusj ervaringen met haptotherapie 

Haptonomie ondersteboven 
Tejo van Schiej haptonomie in Australlë 

Haptonomisch Woordenboek (9) 
Dorus Gerritse over 'Aan-zijn '. 

Haptonomisch Contact 3 
Haptotherapie binnen de hartrevalidatie 
Bart Smit vertelt over zi jn werkzaamheden in het Zeehopspitium 
te Katwijk aan Zee. 

Help elkáár, dat helpt echt! 
Een interview met Colette Chardon door Patrice Molnár 

Haptonomisch woordenboek (10) 
Doms Gerritse over het begrip Aanraken in de haptonomie. 

Haptonomisch Contact 4 Themanummer haptonomie en kinderen 
Mijn weg 'naar Rome' 
Nel Bartlema schrijft over haar motivatie voor dit themanummer 
en over haar werk met gehandicapte kinderen. 

Anne-Maaike en .... F1orian 
Interview met ouders over haptonomische zwangerschaps
begeleiding, door [ngrid Ram. 

Rustig welkom - welkome rust 
Leona van Laak beschrijft een haptonomische zwanger
schapsbegeleiding. 
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Jong geleerd ... 
Roos Ferdinandus schrijft 0.3. over wat er zo moeilijk is 
aan het werken met kinderen . 

iZO, dus u komt voor de beentjes' 
Ethische vragen, kritische opmerkingen bij het werken met 
kinderen van 0 tot 2 jaar, door Geet Bouwman. 

En je blijft er zo jong bij 
Interview met Saskia Taat door Nel Bartierna. 

Haptotherapie met zwakzinnige kinderen 
Peter Wester, psycholoog, probeert met zijn werkwijze zwak
zinnige kinderen weer het gevoel te geven dat ze er mogen zijn. 

Psychomotorische therapie en haptonomie met 
kinderen 
Margriet Willems schrijft over haar ervaringen met kinderen op 
een Medisch Kleuterdagverblijf. 

Meegaan op de stroom 
Interview met Anja de Bruijne door Ingrid Ram . 

Tippe, tippe, tappe, tappe ... 
Logopedie met gevoel 
Interview met Dick van Peer door Nel Bartlema en Ingrid Ram. 
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AGENDA 1996 

PLAATS ACTIVITEIT TIJD 

MAART 
9 )ordan College Algemene 13.00 uur 

te Zeist Ledenvergadering 

27 Stads kasteel conferentie- 19.30 
Oudaen te avond. 
Utrecht info volgt 

MEI 
?? Workshop 

Voorbereidings-
commissie 

APRIL 
22 Te Amsterdam 'Van Oud Naar 

Nieuw'l cursus 
van Bouwman & 
Partners (zie adv.) 
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Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 

~ 
Aanmeldingsformulier 

Naam 

Adres 

Postcode 

Tel. werk 

Geb. datum: 

Plaats: 

Privé: 

Meld zich aan als: 8) 

Vrouw I man 

o lid (Een voltooide alpha-opleiding of een daaraan gelij
kwaardige opleiding, of als student ingeschreven bij 
een opleiding haptonomie.) 

o belangstellend lid (Mensen of rechtspersonen, die zich als zodanig aan
melden bij het bestuur.) 

Huidig beroep 
: dienstverband/zelfstandig/groepspraktijk 

Gevolgde beroepsopleiding(en): 

Gevolgde opleiding(en) in de haptonomie 
Basisopleiding Haptonomie : Ja / Nee 
Indien ja, welke opleiding 
In welk jaar heeft u d it afgerond : 19 .. 

Opleiding tot haptotherapeut : Ja / Nee 
Indien ja, welke opleiding 
In welk jaar heeft u dit afgerond: 19 .. 

Van welke beroepsorganisatie(s) bent u lid: 

De kosten van het lidmaatschap zijn inclusief toezending van het tijd
schrift en bedragen [150,- voor 1995. (Onder voorbehoud) Wilt u met be
talen wachten totdat u een accept-giro toegestuurd krijgt. 

Datum: Handtekening: 

8) Aankmisen wat van toepassing is 
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• 

(Advertentie) 

Voor een 
hap onomiebank moet 

bij Paramedi zijn! 

• Itgvlak 200 x 70 cm 

• inclusief matras, fix<llicbanden en ccn 

lichlgr1lze of lichtblauwe hoes 

hfl4150,-

- -
'P"!amedi 

haarlem 

illkIIlSIt:{ bllv 

Wllhelmlnllpark 28 

2012 KC H •• rtem 

tel.: 023·531 7280 

fax: 023-534 01 22 

' VSIOTHa"AP'1 

SPORTVIiRZOROINO 

"- I 
"i Onlf ~owroom Is v~n \\"OC nwJg 101 cn mN vrÎÎ'bg tt'Opl'nd Y~n 9.00 101 11.00 uu r. cn Ol' z.JurdJ8 Yoln 10.00 lol 13.00 uU' . 
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iJe Ned erlandse Vereniging voor Haptonomie stelt zich ten doel de com
municatie te hevorderen tussen hen d ie in de h aptonomie zijn geïnte
resseerd en /of opgeleid, en dat in de breedst mogelijke zin. 

Zij is nad rukkelijk géén beroepsvereniging. Aan h et lidmaa tschap kunnen 
geen rech ten wo rtlen on tlee nd t.a.v. welke beroe psuitoefening da n ook op 
het terrein van de haptono mie . 

De vereniging tracht haar doel te bereiken door: 

a. h et hevo rderen va n onderling contact tussen de leden middels samen
komst in het kader va n lezingen, werk-, stud ie-, erva rings-en gegevens
ui twisseling; 

b. het bevorderen van de o nderlinge commun icatie m iddels woord, beeld 
en geschrift; 

c het o nd erh ouden van con tacten met in stellinge n die va n belang zijn 
voo r het be\'o rder~ n va n de kennis va n e n de bekendheid met de 
haptonom ie. 

lJe vereniging ken t: 

a. gewon e leden, met tenmi nste een basisopleid ing in de haptonomisch e 
hegi nselen en fe nomenen; 

h. asrira n t- I ~de ll , d.w.z. mensen die als student z ijn ingeschreven hij een 
opl eid ing als hoven; 

c. helangstell ende leden, d.w.z. mensen of rech tspersonen d ie zich als 
zoda nig aa nmelden bij h et hestuu r. 

De vereniging kent dri e commissies: 

3 . De Voorhereidingscommissie orga ni seert lezinge n en workshops in het 
kader va n uitwisseling en visie ontwikkeling. Contactpe rsoon: Noud 
va n Poppel: tel. 020-6730655 (privé) en 020-6624206 (werk). 

h. De Co ntactco mmissie wil randvoorwaa rden scheppen ter bevordering 
van de communicat ie, zowel hinn en als huite n de vereniging. Contact
persoon : Ma rli de Jonge-Li ndeboom, tel. 010-4 186342. 

c. De Redact iecomm issie stelt d it tijdschrift sa m en . 

De vereniging kent een hestuursvorm met vertegen woordigers uit de com
missies als hes tuursleden naast een dageli jks hestuur. Contactpersoon va n 
het hestuu r is Irene Sibhles-Verbrugge, tel. 0343-5 169 11. Voor fin anciële 
zaken kunt u con tact opnemen met de penningm eester Leni Gudde tel. 
0343-53309 1. 

De kosten van het lidmaatsch ap, (wijzigingen voorbehouden) inclusief de 
toezend ing va n Haptonomisch Con tact bed rage n f I 50,- per jaa r. De toe
gang tot de meeste activiteiten is voor leden gra tis. Voor workshops e.d. 
wordt een aanvuUende bijd rage gevraagd. 

AHe correspondentie d ie niet te ma ken heeft m et het tijdschrift, w.o. 
adreswijzigingen en aanmeldingen voor h et 1idmaatschap, o psturen 
naar: Secretariaa t va n de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 

De Otter 29; 74 14 HZ Deventer; Tel. 0570-643875 
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