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Van de hoofdredacteur 

Enige nummers terug heb ik U uitgedaagd een definitie te geven die begon 
met: 'Haptonomie is ... .' Eigenlijk heb ik daar alleen van Marli de Jonge-
Lindeboom een reactie op gekregen. Zij schreef: Haptonomie is (opnieuw) 'V' 
leren voelen, daar ja tegen zeggen en groeien. Haar tweede oplossing was: " 
Door (aan)geraakt te worden het goede voelen én je weerstanden. Ik weet 
niet meer welke prijs ik uitloofde maar met één deelnemer is het makkelijk 
winnen. Nu is kortgeleden de nieuwe voorlichtingsmap van de Academie 
voor Haptonomie en Kinesionomie uitgekomen en daarin wordt haptono-
mie op een originele wi jze geformuleerd. Ik vind het boeiend genoeg om 
uw aandacht ervOOr te vragen. Ik citeer: 

"Wat is haptonomie? 
Uitgangspunt bij de haptonomie is dat het menselijk lichaam - en 
vooral de beleving van dat lichaam - van fundamentele betekenis is 
voor alle menselijke vormen van contact en communicatie. Het 
lichaam wordt gezien als 'drager' van gevoelens en heeft bij wijze van 
spreken een geheugen voor gevoelservaringen. Deze ervaringen zijn in 
het lichaam terug te vinden. Bijvoorbeeld door blokkades in bewegings
patronen, remmingen in de gevoelsbewegingen, houdingen en bewe
gingen en het vermogen tot het aangaan en beleven van contact. De 
haptonomie onderzoekt wat er precies gebeurt met het lichaam bij het 
aanraken en bij andere vormen van contact. De inzichten die aan de 
haptonomie ontleend zi jn, blijken praktisch waardevol binnen vele 
vormen van hulpverlening. Daarnaast bieden ze handvatten voor per
soonlijke groei en ontwikkeling. 11 

Wat ik nu zo boeiend vind, is dat hier in redelijk gewoon Nederlands een 
uitgangspunt is geformuleerd l van waaruit je in gesprek met anderen kunt 
gaan uitdiepen wat een en ander inhoudt in specifieke situaties. Het geheel 
mist gelukkig de Iwolligheid l van vroegere verwoordingen en vraagt ook 
niet meteen om explicatie van termen. Ook (of juist) outsiders kunnen 
bevatten wat bedoeld is. Natuurlijk ligt achter elke omschrijving nog een 
heel landschap van verdieping en verbijzondering. Maar als iemand naar 
een sloot vraagt, hoef je hem niet het bos te laten zien. Je toont het gehele 
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landschap in panorama en perspectief en deelvragen komen daarna pas 
aan de orde. 
In de omschrijvingen van haptotherapie, kinesionomie, zwangerschapsbe
geleiding en de 'ouwe trouwe' alpha wordt uitgaande van de omschrijving 
van het uitgangspunt specifiek voor die ontwikkeling binnen de haptono
mie een definitie gegeven. Op deze wijze ontstaat een heldere formulering, 
een duidelijke afgrenzing. Ik ben de Academie zeer dankbaar voor deze 
teksten. Ik acht het boven twijfel verheven dat hier (ook) de hand - en de 
vulpen - van Dieneke Naeyé te herkennen zijn . Als dit alleen haar erfenis 
zou zijn, zouden wij als erfgenamen ons rijk kunnen prijzen. Palma Slib 
pondere crescit (onder druk groeit de palm) zeiden de Romeinen reeds. On
der druk van de maatschappij, waarvan wij deel uit maken, en het oude 
zeer binnen eigen kring is hier naar mijn mening een goed stuk afgeleverd. 
Hopelijk werkt het voor iedereen inspirerend. 

Ton Bergman 
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Academie herstructureert 
opleidingsprogramma 

Ruud Overdijk 

Ruud Overdijk schrijft 
als freelance joumalist 
voornamelijk over weterI
schap en techniek en is 
lid van de Redactiead-
viesraad van Haptono
misch Contact. De hap
tonomie kent hij voorna
melijk via (goede) erva
ringen als cliënt-

Met een ingrijpend herstructureringsproces 
heeft de Academie voor Haptonomie en Kinesi
onomie in Doom haar opleidingsprogramma 
afgestemd op de eisen des tijds. De belangrijkste 
veranderingen vonden plaats in de tweejarige 
Basisopleiding (voorheen de Alpha) en de oplei· 
ding in de Haptotherapie (voorheen de Bêta). 
Zo bevat de Basisopleiding nu naast een alge
meen programma ook modules voor verschil
lende doelgroepen. Bij de opleiding in de Hap· 
totherapie is de verplichte Basisopleiding en het 

volgen van BVf-blokken verdwenen, waardoor de duur van de totale 
opleiding is verkort tot vier jaar. Bij alle veranderingen stond volgens 
Els de Graaf, docente bij de Academie, één ding voorop: het behoudt 
van een kwalitatief hoogwaardige opleiding. 

Geen opleiding, of cursisten hebben wel commentaar op het gebodene. 
Ook de Academie voor Haptonomie en Kinesionomie in Doorn (kortweg 
de Academie) ontkwam niet aan tal van kritische opmerkingen. Als reactie 
paste de Academie haar opleidingsprogramma in de loop der jaren telkens 
een beetje aan. Tot een echte vernieuwing kwam het echter nog niet. Els de 
Graaf: "Al zes tot acht jaar zijn er discussies over de opleidingen en roepen 
docenten dat we het programma moeten aanpassen en vernieuwen. Er ge
beurde ook wel het nodige, maar telkens met kleine stukjes. Vorig jaar heb· 
ben we besloten de zaak nu eens grondig aan te pakken, de bestaande 
opleidingen goed te evalueren en alle gewoontes en tradities opnieuw te 
bekijken. Daaruit is het onlangs gepresenteerde nieuwe opleidingspro
gramma voortgekomen." 
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Voor deze grootscheepse herstructurering waren een aantal aanleidingen. 
Als eerste noemt Els de Graaf de onbevangen blik van Dieneke Naeyé, die 
als niet-haptonoom in 1991 als directeur bij de Academie kwam (en begin 
dit jaar de Academie weer heeft verlaten). "Dieneke kwam met tal van fris
se vragen", vertelt zij. "Daardoor zijn we gaan nadenken over onze vanzelf
sprekendheden, de formuleringen die we gebruikten en wat ze betekenden 
en - meer in het algemeen - over ons opleidingenaanbod." 

Een tweede aanleiding was het commentaar van cursisten. Deels was dit 
gericht op de inhoud van de opleiding. Wat betreft de opleiding in de Hap
totherapie was er echter ook veel commentaar op de duur. Mede onder 
invloed van de elders aangeboden opleiding in de haptotherapie die korter 
duurt, besloot de Academie ook haar eigen opleiding Haptotherapie eens 
zorgvuldig onder de loep te nemen. 

Ruim een jaar werkte een speciale herstructureringsgroep bestaande uit 
Dieneke Naeyé, Ronaid jansma, Roos Ferdinandus, Trui Verwer, jasje 
Schutte en Els de Graaf aan een nieuwe opzet voor de opleidingen. "Er wa
ren al veel aanzetten", vertelt Els de Graaf. "Daarmee konden we begin
nen. Het werd echter een ingrijpend proces van veranderingen, waarbij we 
telkens plannen maakten, overlegden met de docenten en weer opnieuw 
begonnen met het maken van plannen. Uiteindelijk resulteerde dit werk in 
een nieuwe opzet voor het opleidingsprogramma, waarmee de Academie 
vanaf 1 september aan het werk gaat." 

Ouden nieuw 
Kijkend naar de nieuwe opzet rij zen er twee vragen: Wat is gebleven en wat 
is nieuw? Voor de eenjarige opleiding tot Docent in de Klinische Kinesio
nomie - één van de vier opleidingen die de Academie aanbiedt - is die 
vraag snel beantwoord: Er verandert niets. "Vanzelfsprekend is de oplei
ding wel opgefrist", zegt Els de Graaf, "maar dat gebeurt continu. Zo zi jn er 
contacten met de vakgroep Bewegingswetenschappen van de Rijksuniversi
teit Groningen waaruit steeds nieuwe dingen naar voren komen die in de 
opleidingworden gebruikt. Dat is echter meer een evolutie en heeft niets te 
maken met de herstructurering." 

Ook in de opleiding Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding, die in 
1993 van start ging, is inhoudelijk weinig veranderd. Wel is de verplichting 
eerst de tweejarige Basisopleiding te doen vervallen. In plaats daarvan is de 
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cursusduur nu met één jaar verlengd tot drie jaar (met in totaal 22 blokken 
van twee dagen). Het eerste jaar valt daarbij samen met het eerste jaar van 
de opleiding in de Haptotherapie. In dit jaar (acht blokken van twee dagen) 
komen alle fenomenen aan bod die in de Basisopleiding worden behan
deld, zij het op een voor de cursisten veel intensievere manier. 

Basisopleiding 
Wat betreft de Basisopleiding is er wel een grote verandering. IIVanuit de 
cursisten was er eigenlijk een constante vraag naar het duidelijker uitwer
ken van haptonomische mogelijkheden voor hun dagelijkse praktijk", 
vertelt Els de Graaf. "Daarbij ging het met name om mensen in niet-aanra
kende beroepen. Om daaraan tegemoet te komen hebben we de inhoud 
van het programma niet gewijzigd - want die was heel goed - maar er wat 
aan toegevoegd. De tweede helft van het tweede jaar is nu gesplitst in drie 
modules voor verschillende doelgroepen. Dat is een module voor mensen 
in paramedische beroepen zoals fysio- en ergotherapiei een module voor 
mensen in niet-aanrakende beroepen waar het gesprek het therapeutisch 
middel is, zoals maatschappeli ik werkj en een module voor zorgberoepen 
zoals verpleegkunde, wijkverpleging en ziekenverzorging." 

Parallel aan deze inhoudelijke aanpassing zijn ook de toelatingseisen ver
anderd. Voorheen was een vooropleiding op HBO-niveau verplicht. Voor 
mensen die in de gezondheidszorg werken en - bij voorkeur - over vol
doende ervaring beschikken, is nu ook MBO-opleiding voldoende. "On
danks de HBO-eis die we vroeger stelden, waren er altijd al uitzonderings
gevallen", vertelt Els de Graaf. "Mensen die lang genoeg aanhielden en 
met goede argumenten kwamen, lieten we dan toch toe. We hebben de 
ervaring dat dit geen enkel probleem opleverde en daarom hebben we het 
nu ook formeel veranderd." 

Met deze veranderingen neemt de Basisopleiding nu twee jaar in beslag, 
met vijftien cursusdagen per jaar. Elke dag is opgezet volgens een vast 
stramien, waarbij achtereenvolgens theorie- en scholingslessen worden 
gegeven en in groepen wordt gewerkt. Voor de beoordeling wordt een 
evaluatiesysteem gebruikt. Theorie wordt niet getentamineerd en ook 
hoeven de uusisten geen scriptie te schrijven. 
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Haptotherapie 
In het nieuwe opleidingsprogramma is de opleiding in de Haptotherapie 
het meest ingrijpend veranderd. Niet zozeer inhoudelijk. Volgens Els de 
Graaf is van het gedachtengoed van Frans Veldman senior nog zeer veel 
behouden. IIWij zijn doorgegaan in het spoor van Veldman", zegt zij. 
"Zaken als het drieluik, toetsen en belasten worden hier nog steeds gedo
ceerd. Ook wordt zi jn boek nog gebruikt en wordt gediscussieerd over 
delen daaruit waar we het niet mee eens zijn. De grootste verandering in de 
Haptotherapie-opleiding is echter de duur." 

Voorheen moest een cursist die deze opleiding aan de Academie in Doorn 
wilde doen eerst de tweejarige basisopleiding hebben afgerond en vervol
gens vijf tot zes BVT-blokken hebben gevolgd, waarvoor ook minimaal 
twee jaar nodig was. Pas daarna kon hij of zij deelnemen aan de toelatings
dag voor wat toen nog de Bêta-opleiding heette en die op haar beurt nog 
eens drie jaar duurde. Iemand die vanuit niets begon, was dus minimaal 
zeven jaar bezig voor hij zich haptotherapeut mocht noemen. 

"We hebben zeer veel discussies gevoerd over de vraag of zo'n lange oplei
ding nodig was", vertelt Els de Graaf. "Deels zeiden we ja. Haptotherapie is 
tenslotte een apart vak dat je niet zo maar even kunt leren. Je moet vaar
digheden opdoen, het in je vingers krijgen door het echt te doen. Het 
vereist een groeiproces en dat vraagt tijd. Er zat dus wel een redelijkheid in 
de lange duur, maar het was wel erg lang. Daarom zi jn we gaan kijken of de 
opleidingsduur niet kon worden bekort." 

In de eerste plaats viel het oog daarbij op de BVT-blokken (Bijscholing en 
VaardigheidsTrainingen). De geluiden over deze blokken verschilden, maar 
uit de evaluaties bleek dat ze n iet persé noodzakelijk waren en dus konden 
afvallen . Een tweede belangrijk aspect was dat de ervaring leerde dat som
mige mensen geen zeven jaar nodig hadden. Els de Graaf: "Mensen met 
talent konden het sneller. Dat betekende dus dat de opleidingsduur geen 
criterium voor kwaliteit was." 

Op grond van deze inzichten besloot men een cursusduur van vier jaar 
voor te stellen, waarbij cursisten niet eerst de Basisopleiding volgen maar 
direct instromen. "Dat geeft ons de gelegenheid direct te beginnen", zegt 
Els de Graaf. "Gedurende dat eerste jaar komen wel de fenomenen uit de 
Basisopleiding aan bod, maar op een heel andere manier. Om te beginnen 
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werken we gelijk in blokken van twee dagen en daarbij wordt veel aan
dacht besteed aan de groepsprocessen. Hierdoor kunnen we als docent de 
cursisten in hun persoonlijk proces volgen. We zitten er dichter bovenop 
en kunnen zonodig het groeiproces aanjagen. We zijn ervan overtuigd dat 
de opleiding in vier jaar kan, mits we de kwaliteit ervan bewaken, onder 
andere door de cursisten intensief te begeleiden," 

Leerbehandelingen 
Die intensieve begeleiding uit zich door verschillende elementen in de 
nieuwe opleiding. In de eerste plaats is er na het eerste jaar een beoorde
ling, waarin wordt gekeken of de cursist in staat wordt geacht ook de vol
gende drie jaar van de opleiding te volgen. Een tweede element zijn de 
verplichte leerbehandelingen, van twee gedurende het eerste jaar tot circa 
tien in het laatste jaar. De leerbehandelingen worden gegeven door docen
ten van de Academie en wat er binnen de behandelingen gebeurt wordt 
meegenomen bij de voortdurende persoonlijke begeleiding van de cursi
sten. 

"Het is belangrijk dat de cursisten door ervaren handen gaan", zegt Els de 
Graaf. "Daar kunnen ze veel van leren. [n ons vak is aanraken essentieel en 
daarom heeft aanraken ook naast de leerbehandelingen een belangrijke 
plaats in de opleiding. Daarbij gaat het niet alleen om het opdoen van 
haptotherapeutische vaardigheden. Aanraken brengt bij de cursisten ook 
wat te weeg. Ze krijgen een ervaring in hun eigen lichaam en dat kan zelf
kennis en stabiliteit teweeg brengen. Vanzelfsprekend gaat het ook om 
aanraken in brede zin, dus ook met woorden, de stem of de aanwezigheid. 
Een haptotherapeut moet immers ook zaken kunnen verwoorden en in een 
kader kunnen plaatsen. Maar een huid-op-huid contact heeft een andere, 
extra betekenis en dat is de basis van ons vak." 

Attitude 
Na het eerste jaar, zijn er in principe geen jaarlijkse beoordelingen meer. 
Els de Graaf: "Na dit eerste jaar moet het duidelijk zijn of de cursist vol
doende potentieel heeft om de gehele cursus te volgen. Natuurlijk kan in 
de daaropvolgende jaren blijken dat het toch niet goed gaat. Dan is de 
persoonlijke begeleiding erop gericht dat op te vangen en bij te sturen. 
Daarbij gaat het om vragen als heeft de cursist voldoende kijk op zichzelf 
en kan hij of zij grenzen hanteren. In sommige gevallen zou de concl usie 
kunnen worden getrokken dat het beter is dat de cursist niet verder gaat, 

8 Haptonomisch Contact, '7 ;aargmlg 1996, nr. 2 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



maar we hopen dat dat weinig zal voorkomen. Het hele doel van de bege
leiding is immers zoveel mogelijk maatwerk per cursist te kunnen leveren.'1 

Om de kwaliteit van de opleiding hoog te houden streeft men niet alleen 
naar een persoonlijk begeleiding, maar ook naar het kweken van een atti
tude om zich - ook nà de opleiding - verder te willen ontwikkelen op het 
gebied van de haptonomie. Elementen als intervisie, supervisie en intercol
legiale toetsing - waarvoor een aparte docent wordt aangetrokken - spelen 
daarin een belangrijke rol. 

Een derde aspect is een jaarlijkse toetsing van de theorie. "Naast theorieles
sen hebben we ook een uitgebreide literatuurlij st", zegt Els de Graaf. IIWe 
hopen dat dit een stimulans is om literatuur te lezen, erover na te denken 
en er met medecursisten over te discussiëren. We vinden dat een hapto
therapeut een en ander in huis moet hebben, zowel op het gebied van filo
sofie als op een meer praktisch gebied zoals psychopathologie. De toetsing 
van theorie gebeurt overigens ook al in de huidige opleiding. Hoewel som
mige cursisten hierover morren, bevalt het over het algemeen goed.1! 

Grenzen 
Veel persoonlijke begeleiding en het kweken van een open houding voor 
inbreng van buitenaf - zowel via literatuur als intervisie - lijken goede 
middelen om te bevorderen dat cursisten zoveel mogelijk de kans krijgen 
een persoonlijk groeiproces door te maken . Na vier jaar staan de cursisten 
echter met een diploma haptotherapeut weer op straat en heeft de Acade
mie in principe geen invloed meer op hun doen en laten. "Iemand die in 
vier jaar de opleiding afrond, is natuurlijk nog geen volwaardig haptothe
rapeut, net zo min als iemand die van de fysiotherapie opleiding komt 
direct een volwaardig fysiotherapeut is", zegt Els de Graaf. II Het is een vak 
dat je ook in de praktijk moet leren. Daarnaast heeft het net als elk ander 
vak ook zijn grenzen. Een haptotherapeut is tenslotte geen psychothera
peut." 

Wat betreft die grenzen wordt er in overleg met de Vereniging voor Hap
totherapeuten (VVH) gewerkt aan een beroepsprofiel waarin het werkge
bied van haptotherapeuten wordt omschreven. Els de Graaf: "Haptothera
pie is bijvoorbeeld niet bedoeld voor mensen met ernstige psychiatrische 
problemen, maar wel voor mensen met vragen ten aanzien van de eigen 
lichamelijkheidsbeleving en het gevoelsleven wat daar mee te maken heeft . 
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In haptonomisch jargon gaat het om vragen met betrekking tot affectieve 
communicatie. Meer concreet denk ik dan bijvoorbeeld aan problemen die 
mensen krijgen na langdurige overbelasting, problemen van ouders met de 
omgang met hun kinderen, het verwerken van geweldsmisdri jven en sexu· 
eel misbruik - wellicht in samenwerking met andere disciplines - en men· 
sen met klachten als hyperventilatie en eetstoornissen. Bij haptotherapie 
gaat het om het in relatie zijn met het eigen lichaam en de eigen gevoelens 
en de wijze waarop iemand dat naar buiten brengt." 

Naast het beroepsprofiel wordt met de VVH ook gewerkt aan het vorm ge
ven van de nascholing voor haptotherapeuten. Het is de bedoeling dat de 
VVH haptotherapeuten gaat registreren - ook niet-leden - en om een der
gelijke registratie te behouden, zou een therapeut elke drie jaar verplicht 
een nascholing moeten volgen. Els de Graaf: "Wij bevelen het verplicht 
stellen van de nascholing van harte aan". 

Overleg 
Het nieuwe opleidingsprogramma van de Academie zoals dat er nu ligt, is 
geheel op eigen kracht ontwikkeld. Over het programma is geen overleg 
geweest met andere opleidingen. Toch komt contact, met name met het 
Insti tuut voor Toegepaste Haptonomie (ITH), wel langzaam maar zeker op 
gang. De VVH - die zowel de haptotherapie van de Academie als van het 
JTH erkent - blijkt daarbij de aanjager te zijn. "We hebben overleg over 
bijvoorbeeld het beroepsprofiel", vertelt Els de Graaf. "Dat is nog aan de 
gang. Ook zijn er uitwisselingen geweest van delen van het leerplan. Beide 
opleidingen zouden het mooi vinden als we een beetj e op elkaar lijken en 
elkaar in elk geval niet tegenspreken. En we erkennen elkaars nascholin
gen. Dat is in elk geval een praktisch begin ." 

Toch vindt Els de Graaf dat er eigenlijk nog te weinig gebeurt op dat ter
rein. "Het is eigenlijk absurd dat er zoveel verschillende opleidingen zijn", 
zegt ze. "Maar het is goed dat er nu contacten zijn tussen het ITH en de 
Academie, ook al is het aan de late kant. Het is zonde dat het zo is gelopen, 
maar daar spelen geschiedenissen en belangen van mensen een grote rol. 
Daarbij hebben wij het laatste jaar veel van onze energie gestoken in de 
opzet van het nieuwe programma. Zowel bij de opzet van zo'n programma 
als bij het draaien van een opleiding hebben we elkaar binnen de Academie 
hard nodig., want er is een grote betrokkenheid bij zowel de docenten als 
de cursisten." 
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Door de drukke werkzaamheden is er vanuit de Academie tot nu toe ook 
wein ig gepubliceerd. "Ti jdgebrek, vreselijk!", zegt Els de Graaf. "We zou
den veel meer naar buiten willen brengen. Langzaam komt daar nu geluk
kig veranderi ng in. Alle colleges worden nu op papier gezet en er komen 
samenvatti ngen voor de cursisten. Ook zijn er externe contacten, vooral 
via gastdocenten, waaruit ook publikaties gaan komen. Zo is Pieter Ver
duin, een filosoof van de Hogeschool Leiden, bezig al zijn colleges voor de 
Basisopleiding voor publikatie te bewerken. Daarnaast gaan cursisten 
steeds meer schrijven en zijn er al veel scripties uit de Haptotherapieoplei
ding te koop. Ik heb het gevoel dat we nu een kweekvi jver hebben gecre
eerd, waar over een paar jaar nog veel meer zal uitkomen." 
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12 

Aan een boom in het vondelpark 

Er is een boom geveld met lange groene lokken .. 
Hij zuchtte ruisend als een kind 
terwijl hij viel, nog vol van zomerwind. 
Ik heb de kar gezien, die hem heeft weggetrokken. 

0, als een jonge man, als Hector aan de zegewagen, 
met slepend haar en met de geur van jeugd 
stromende uit zijn schone wonden, 
het jonge hoofd nog ongeschonden, 
de trotse romp nog onverslagen. 

M. Vasalis, Vergezichten en Gezichten 
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(advertentie) 

De redactie van Haptonomisch 
Contact zoekt: 

2 redacteuren (M/V) 

• die van schrijven houden of het graag willen leren, 
• die interviews kunnen doen of dat wel leuk lijkt, 

die met een computer overweg kunnen, of daarin geïnte
resseerd zijn, 

• die in een team willen werken. 

Daarnaast zijn wij met spoed op zoek naar een: 

secretariaatsmedewerker (M/V) 

Iemand die voor ca. 1 jaar het secretariaat kan overnemen, 
wegens studieverlof van de huidige functionaris. De werk
zaamheden bestaan uit het deelnemen aan de vergaderingen 
eens per maand en daarbij het maken van notulen en inciden
teel het maken van brieven en versturen van een aantal tijd
schriften. 

De redactie stelt zich ten doel om de lezers op de hoogte te 
ho uden van de ontwikkelingen in de haptonomie, in brede 
zi n. Ze is onafhankelijk van de verschillende opleidingen in 
de haptonomie. 

Informatie / inlichtingen zijn te verkrijgen bij: 
Ton Bergman, tel. 026-361811 7 of 

lngrid Ram tel. 035-6234355. 

Haptonomisch Contact, '7 jaargang 1996, nr. 2 13 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



Professionalisering NVH 
periode 1995 - 1999 

Joost Leonhard , voorzitter NVH 

Het bestuur van de NVH acht het wenselijk en noodzakelijk om in de ko
mende jaren door te gaan met het ontwikkelen van beleid dat gericht is op 
professionalisering en kwaliteitszorg. Zowel binnen de NVH zélf als op het 
terrein van de haptonomie in brede zin. 
Ik breng in verband daarmee het themanummer 'Professionalisering' van 
het Haptonomisch Contact (jaargang 5, nr.3, sept.'94) onder de aandacht. 
Een 'professionele' vereniging moet in wezen eerst de volgende elementai
re vragen beantwoorden, alvorens een bestuur daadwerkelijk operationeel 
verenigingsbeleid kan formuleren en uitvoeren. 

1. Wat en wie is de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie, de NVH 
(verenigingsprofiel). 

2. Welk bindend element ligt ten grondslag aan de NVH (wat is haptono
mie?) . 

3. Wat wil de NVH, wat zi jn haar verenigingsdoelen (huidige en gewenste 
statutaire doelstellingen, in welke richting wil de NVH zich bewegen). 

4. Wie zijn de leden van de NVH (leden profiel en inzicht in individuele 
doelen van leden om zich te verenigen). 

5. Wat is de context waarbinnen de NVH opereert (maatschappelijke con
text, gezondheidszorg). 

6. Wat zijn de weerstanden die de NVH ontmoet in die context en wat 
zijn de weerstanden van individuele leden. 

7. Wat is het netwerk van de NVH (huidig en gewenst). 
8. Welke samenwerking wil de NVH en met wie (opleidingen haptono

mie, VVH, zorgsectoren en haar opleidingen, zorgverzekeraars, etc). 
9. Hoe en met wie onderhoudt de NVH haar 'public relations'. 

Omdat deze elementaire vragen nog niet (alle) zijn beantwoord, zijn de 
beleidsvoorstellen zoals beschreven ter voorbereiding van de ALV op 9-3-
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'96 prematuur. Deze beleidsvoorstellen komen voort uit discussies die in 
het bestuur en daarbuiten zijn gevoerd in de afgelopen jaren. Hierover is 
meestal in het Haptonomisch Contact gepubliceerd. Deze beleidsvoorstel
len komen voort uit discussies die in het bestuur en daarbuiten in de afge
lopen jaren zijn gevoerd (waarover meestal gepubliceerd in het HC). 
Toch wil het bestuur die beleidsvoorstellen (die ook aan dit stuk zi jn toege
voegd) aan de leden voorleggen in relatie tot die elementaire vragen. De 
reden daarvan is dat: 
- ons inziens een aantal van die voorstellen niet zo lang op bespreking 

kunnen wachten. 
- het bespreken van die voorstellen ons helpt de elementaire vragen 1 

t/m 9 (zoals hierboven beschreven) te beantwoorden, we bedrijven als 
het ware 'casuïstiek' en nemen concrete beleidsvoorstellen als kapstok 
om het antwoord op een aantal van die elementaire vragen helder te 
krijgen. 

Het bestuur heeft overwogen om de mening van de leden te peilen middels 
een enquête, maar heeft dit idee laten varen. Eerdere ervaringen met re
spons op enquêtes zi i n daar debet aan, alsmede het gevoel dat de leden 
moeten komen in plaats van dat het bestuur moet trekken. 
Het bestuur heeft besloten om in de periode september/oktober regionale 
discussieronden te houden met dit stuk als leidraad. De bedoeling is om op 
3 à 4 lokaties in den lande (bv. Amsterdam // Utrecht, Eindhoven, Zwolle) 
een avond te organiseren. We roepen hiertoe leden op die als steunpunt 
willen dienen voor de organisatie van die avonden (geschikte lokatie, zaal
huur etcetera) 

Ad.S Maatschappelijke context 
Groeiende bekendheid / acceptatie / waardering haptonomie, hoewel 
de vraag 'wat is h aptonomie' etcetera nog geen eensluidend antwoord 
oproept. 
Bekendheid etcetera berust vnl. op toevaHige contacten, publicitaire 
omstandigheden die zich afspelen buiten het initiatief van de NVH om 
(TV, boek, interview krant, reclame ... ). 

• Huisartsen (etcetera) verwijzen vaker naar een hulpverlener die zich 
profileert met haptonomische begeleiding in hulpverleningspakket. 
NVH wordt gepushed in de richting van belangenbehartiging, met na
me vanuit zorgverzekeraars. 

• Haptonomie komt soms negatief in de publiciteit in verband met (ver
meende) ongewenste intimiteiten. Het blijkt nogal eens te gaan om 
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hulpverleners zonder HBO-achtergrond, die slechts kortdurende cur
sussen in de haptonomie hebben gevolgd. 

o De NVH wordt benaderd door patiënten/cliënten die een klacht heb
ben ten aanzien van de door hen ondergane haptonomische begelei
ding. 

o Streven om haptotherapie te profileren als specifiek zorgverlenend be
roep, werken 'op haptonomische basis' staat onder druk (profi lering 
opleidingen, BIG-wet en ontwikkelingen binnen zorgverlenende beroe
pen zelf, Iimitering paramedische zorgverlening). 

o Er bestaan 5 opleidingen haptonomie (plus eventuele haptotherapie) 
die niet/nauwelijks met elkaar communiceren. Er ontstaat daardoor 
nog meer onhelderheid over de vraag 'wat haptonomie is, wat onder 
haptotherapie verstaan wordt', etcetera. Daarnaast bestaan er in den 
lande allerlei cursussen waarin haptonomie in beperkte zin wordt aan
geboden / geïntegreerd. 

Ad.3 Beleidsrichting van de NVH in de komende 5 jaar 
Het bovenstaande leidt op dit moment reeds tot beleidskeuzen, die tijdens 
het proces van professionalisering steeds weer geëvalueerd worden en zo
nodig aangepast worden (kenmerk van een flexibele 'lerende organisatie'). 

professionalisering NVH 
• Serviceverlening ten behoeve van leden uitbreiden 
o Uitdragen haptonomie en haar waarden in maatschappelijke context 
• Kwaliteitszorg haptonomie en haar toepassingen 

Bevorderen communicatie over haptonomie intern NVH 
(Redactiecommissie/Voorbereidingscommissie/Contactcommissie) 
Intensiveren contact met opleidingen 
- Grondgedachte en innovaties 
- Opleidingsklimaat en opleidingsdoelen (eindtermen) 
- Modules op maat (inhoudelijke thema's) 
- Wetenschappelijk onderzoek 

* Bevorderen intervisie en supervisie, intercollegiale toetsing 
• Klachtrecht·regeling, of in ieder geval een structuur om zorgvuldig 

met klachten om te kunnen gaan. 

Ad.8 Inbreng opleidingen haptonomie 
Op dit moment is het contact met de opleidingen er met name op gericht 
om: 
• te inventariseren of opleidingen met de NVH in wederkerigheid willen 

en kunnen samenwerken. Te inventariseren of de NVH zich hierin ook 

16 Haptonomisch Contact, 7' jaargang 1996, nr. 2 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



aangesproken voelt. Van belang hierbij is on s inziens inzicht in de per
soonlijke bezieling en het persoonlijk belang van de opleiders, alsmede 
idee in de rol die de opleider voor zichzelf ziet met betrekking tot de 
maatschappelijke context. Deze inventar isatie ondersteunt een ant
woord op vraag 7. 

• Ons als NVH te h elpen een antwoord op vraag 2 en 4 te vinden. Wat is 
haptonomie. Wat is haptotherapie. Wat is Iwerken als hulpverlener op 
haptonomische basis'. Wat zi jn essentiële kenmerken en waar liggen de 
grenzen van haptonomische begeleiding. Welke innovaties brengen de 
opleidingen op het terrein van de haptonomie. Wie zijn de huidige en 
toekomstige leden van de NVH aan de hand van tussen- en eindter
men, het (begeleidings-)klimaat van de opleiding in het licht van de 
gewenste leerprocessen, etcetera. 

Beleidsvoorstellen van het bestuur van de NVH, 
Voorgelegd aan de leden op de ALV 9-3- '96. 
In samenhang met het bovenstaande van dit stuk staa n deze beleidsvoor
stellen ter discussie op de regionale bespreekrondes in september/oktober 
'96. 

Inleiding 
Het bestuur is van mening dat er de komende 5 jaar een beleidsveran
dering in de vereniging tot stand gebracht moet zijn in de richting van 
extra service-verle ning aan de leden. Deze service-verlening heeft zowel 
een intern karakter (voordelen voor de leden binnen de activiteiten van 
de vereniging zelf) als een extern karakter (voordelen voor de leden in 
de sfeer van PR en profilering buiten de vereniging). 
Argumentatie voor deze beleidsverandering is gelegen in het feit dat de 
feitelijke si tuatie van de plaats die haptonomie inneemt in onze maat
schappij en in het bijzonder in onze gezondheidszorg dusdanig veran
derd is dat een duidelijke positiename en ondersteuning van de leden 
met betrekking t ot maatschappelijke vragen onvermijdelijk is gewor
den. Het bestuur is zich bewust van het feit dat deze beleidsverandering 
wellicht een statutaire wijziging noodzakelijk maakt met betrekking tot 
de doelstellingen en de middelen van de vereniging (artikel 3) . 

Het bestuur gaat e rvan uit dat er in deze beleidsveranderingen geen 
sprake is van een daadwerkelijke beroeps-belangenbehartiging, aange
zien slechts 'haptotherapie' gezien kan worden als een zelfstandig be-
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roep waarvoor wel een specifieke beroepsvereniging bestaat (VVH) . Ge
zien het bovenstaande zal de service·verlening zich met name richten 
op de leden die hun oorspronkelijke beroep uitoefenen op basis van 
haptonomie. 

Het bestuur is zich bewust van het feit dat 'serviceverlening aan de 
leden' het gevaar in zich heeft dat persoonlijke belangen de boventoon 
kunnen gaan voeren boven het inhoudelijk communiceren over de 
haptonomie en haar beginselen. Om dit gevaar te elimineren stelt het 
bestuur voor om - indien de leden instemmen met de bovenbeschreven 
beleidsverandering - een 'raad van toezicht' in te stellen die als een 
soort van toetscommissie de activiteiten van het bestuur en de commis
sies tegen het licht van haptonomische waarden en beginselen houdt. 

De onderstaande voorstellen zijn beschreven in de vorm van concrete 
resultaten, hetgeen ons inziens de helderheid van de voorstellen ver
groot. 

A. Voorstel service-verlening aan de leden van de 
NVH 

A.I. Ledenlijst zorgspecifieke kwaliteiten 

18 

Er wordt een lijst opgesteld van aUe leden die aan derden kenbaar wil
len maken wat hun oorspronkelijk beroep is, wat hun specifieke (hulp
verlenings-)kwaliteiten zijn en/of in welke specifieke zorgsectoren zij 
begeleiding bieden en op welke manier zi j haptonomie in hun beroep 
integreren. Zij kunnen tevens aangeven of zij haptotherapeut zi jn, al 
dan niet geregistreerd bij de VVH. 
Elk lid van de NVH staat het vrij zich wel of niet op deze lijst te laten 
plaatsen. Deze lijst of een gedeelte ervan mag op verzoek van derden 
openbaar worden gemaakt. Het bestuur formuleert criteria waaraan die 
verzoeken moeten voldoen teneinde de informatie verstrekt te krijgen. 
De lijst presenteert geen kwaliteitsniveau. De NVH zorgt voor ordening 
van informatie; de verantwoordelijkheid voor de geboden informatie 
ligt bij elk individueel lid. 
Op deze lijst kunnen aUeen leden geplaatst worden die minimaal een 
basisopleiding haptonomie hebben doorlopen. 
Bij opgave door leden van gevolgde haptonomie-opleiding(-en) is het 
overleggen van een kopie van diploma/certificaat vereist. 

Haptonomisch Contact, r jaargcmg 1996, Hr. 2 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



Motivatie: - voldoen aan behoefte van potentiële cliënten I anders
zins geïnteresseerden. 

- de leden helpen zich in den brede te presenteren en te 
profileren, zowel intern als extern. 

- zorgen voor de randvoorwaarde dat elke mens waarbij in 
de hulpvraag het middel haptonomische begeleiding 
wordt aangegeven, geholpen wordt (zelf) de diepgang, 
het begeleidings-accent en het kostenplaatje af te wegen_ 

NB: Deze ledenlijst zal niet mogen dienen als kwaliteitsgarantie op basis 
waarvan zorgverzekeraars hun vergoeding van de geboden hulpver
len ing bepalen_ 

A.2_ PR_ / Informatiefolder hulpverlening op haptonomische 
basis 

Er wordt een brochure (informatie-folder) ontwikkeld, die te hanteren 
is bij presentatie(s) aan cliënten, verwijzers etcetera De fo lder geeft dui
delijk aan: 
- de meerwaarde van hulpverlening op haptonomische basis als toe

gevoegde deskundigheid, evt gerelateerd aan een toegespitste hulp
vraag binnen de kaders van het oorspronkelijk hulpverlenings-be
roep_ 

- de grenzen aan het werken op haptonomische basis in relatie tot 
haptotherapie. 

- beroepsethiek . 
- klachtrecht-procedure. 
- dat het declaratiesysteem gebaseerd is op het oorspronkelijk beroep 

(?). 

Motivatie: De op dit moment beschikbare folders zijn samengesteld 
door de VVH en door enkele opleidingen. Zij geven ons 
inziens niet zo'n helder beeld van de hierboven genoem
de items. Er zijn leden die een eigen brochure ontwikkeld 
hebben. Er zijn echter ook leden die behoefte hebben aan 
ondersteuning van dit soort PR-activiteiten. 

Overigens is een dergelijke folder niet alleen geschikt voor gebruik 
door individuele hulpverleners, maar kan zij ook dienen als infor
matief materiaal bij contacten van de NVH met andere hulpverle-
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nings-instanties J -verenigingen en als uitgangspunt voor afwegin
gen van een klachtrecht- commissie. 

A.3. Service bij praktijkvoering 
Er zal periodiek - naar behoefte van de leden - een bijeenkomst georga
niseerd worden, waarbij de volgende aspecten met betrekking tot het 
voeren van een praktijk op haptonomische basis belicht zullen worden: 
- Het opzetten van een praktijk (organisatorisch / juridisch) 
- Administratieve-, financiële- en verzekeringstechnische aspecten 
- De wet BIG (etcetera) en haar consequenties. 
- PR-beleid (contact verwijzers en naburige hulpverleners, brochures, 

verslaglegging- en registratiesysteem) 
- Het hanteren I opzetten van intervisie- en supervisie-activiteiten. 

Motivatie: Alle opleidingen (haptonomie en hulpverlenersberoepen) 
schieten tekort in de informatie betreffende praktijkvoering. 

A.4. Informatie over opleidingen haptonomie / haptotherapie 
Dit informatieve stencil is op dit moment gereed. 
Overeenkomstig voorstellen van opleiders is de informatie beknopt 
gehouden om de diverse opleidingen de gelegenheid te geven zichzelf 
op geheel eigen wijze te presenteren en te profi leren. 
Het stencil is aan te vragen bij Riet Barto en bij de Contactcommissie. 

A.S. (Helpen) opzetten van regionale inhoudelijke activiteiten 
De vereniging verleent service met betrekking tot het opzetten van regi
onale activiteiten die vallen binnen de doelstellingen van de vereni
ging. Zij doet dit door: 

20 

- Secretariële ondersteuning (ledenlijst, registratie, mailing), de 
ambteli jk secretaris van de NVH zorgt hiervoor. 

- Ondersteuning in de kosten, dekking van financiële risico's, het 
Dagelijks Bestuur zorgt hiervoor mits de regionale activiteit is ge
start met kennis en goedkeuring van het Dagelijks Bestuur. Het Da
gelijks Bestuur onderhoudt daartoe contact met regionale contact
personen. De regionale contactpersoon zorgt voor de lokale organi
satie (huur ruimte, etcetera). 

- Ondersteuning met betrekking tot het kiezen van een thema, het 
uitwerken van ideeën etcetera, de Contactcommissie vervult hierin 
een rol indien gewenst. 
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- De Contactcommissie kan/zal initiatieven ontplooien om de start 
van regionale activiteiten te faciliteren. 

- Ondersteuning met betrekking tot contact met sprekers I deskundi
gen, de Voorbereidingscommissie vervult desgevraagd een rol hier
bij (netwerk, eerdere contacten gebruiken). 

- De vereniging zorgt voor contact met opleidingen indien er vanuit 
een regionale groep de behoefte kenbaar gemaakt wordt om een 
scholing op een specifiek terrein (thema) te kri jgen. In samenwer
king met opleidingen wordt dan gestreefd naar een zogenaamde 
module op maat die tegen redelijke vergoeding door leden van de 
NVH gevolgd kan worden. 

Motivatie: Er is veelvuldig de behoefte aan regionale activiteiten door 
leden geuit. Het bestuur is van mening dat alle leden - waar 
dan ook woonachtig - gebruik moeten kunnen maken van 
de verenigingsactiviteiten. Zij is ook van mening dat het cen
trum van het land de meest geëigende plek is voor vereni
gingsactiviteiten en dat regionale initiatieven nodig zi jn om 
bestuur cq. commissies tot ondersteuning aan te zetten. 

A.6. Sponsoring / financiële voordelen (individueel/ 
vereniging) 

Het bestuur is va n mening dat mogelijkheden van sponsoring (etcetera) 
onderzocht dienen te worden. We denken hierbij aan voordelen die het 
lidmaatschap van de NVH kunnen opleveren met betrekking tot de 
volgende zaken: 
- korting op literatuur en op therapeutische inventaris/materialen. 
- korting op congressen, symposia etcete ra de haptonomie betreffen-

de. 
- korting op cursussen aan opleidingen voor haptonomie. 
- korting op gecombineerd lidmaatschap van NVH en VVH 
Het bestuur is zich bewust van het controversiële karakter van dit punt. 
Toch acht zij de tijd rijp deze zaken bespreekbaar te maken. Indien 
sponsoring alleen op die terreinen plaatsvindt waarop ontwikkeling 
van en communicatie over haptono mie gestimuleerd worden, acht zij 
sponsoring in overeenstemming met de verenigingsstatuten . 
Als de leden instemmen met dit punt dient er een sponsor-commissie 
of een sponsor-contactpersoon ingesteld te worden. 
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Motivatie: Het bestuur is van mening dat ondersteuning van bovenver
melde activiteiten ten goede komt aan de ontwikkeling van 
de haptonomie in den brede. 

B. Klachtrecht en klachten-commissie met betrek-
king tot werken op haptonomische basis 

Per 1 augustus is in het kader van de BIG-wet een Wet Klachtrecht 
Cliënten Zorgsector van kracht geworden. De wet verplicht instellingen 
en vrij gevestigde beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg een rege
ling op te zetten die patiënten en hun familie mogelijkheden biedt 
klachten of vermoedens van fouten, misstanden en onzorgvuldigheden 
te uiten . 

De VVH heeft een dergelijke klachtencommissie ingesteld met betrek
king tot de haptotherapie. Elk hulpverlenersberoep kent deze verplich
ting. Dat betekent dat elke hulpverlener die zijn beroep op haptonomi
sche basis invult, een klachtrecht-procedure moet kennen met betrek
king tot zijn oorspronkelijke beroep. Toch zijn er geluiden dat het voor 
hulpverleners die op haptonomische basis werken én voor hun cliënten 
goed zou zijn om een specifieke klachtrecht-procedure mogelijk te ma
ken indien de klacht zich met name richt op de haptonomische bena
dering. Het bestuur stelt dan ook voor te onderzoeken of het zinvol en 
haalbaar is om een specifieke klachtencommissie in te stellen die ten 
doel heeft een klacht van een cliënt en/of van een therapeut werkzaam 
op haptonomische basis te horen, op ter zake kundige wijze te beoorde
len op gegrondheid van de klacht en de klager dientengevolge advies te 
geven met betrekking tot te volgen stappen. 

Motivatie: - Beroepsverenigingen zijn niet ter zake kundig met betrek
king tot haptonomische begeleiding. 

- De VVH behartigt alleen procedures met betrekking tot 
haptotherapie. 

- Een - ten aanzien van haptonomische begeleiding - kla
gende cliënt kan deze klacht op dit moment nauwelijks 
plaatsen en voelt zich mede daardoor nauwelijks serieus 
genomen in zijn/haar klacht. 
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C. Ereleden en leden van verdienste 
Het bestuur wil de leden polsen hoe zij staan tegenover het actief 
gestalte geven aan (de statutair mogelijke) leden van verdienste en 
ereleden. Het bestuur is van mening dat de haptonomie en de vereni
ging voor haptonomie lang genoeg bestaan om deze bijzondere leden 
zoals ereleden ook aan te kunnen wijzen. Bovendien is het bestuur van 
mening dat het ineen vereniging die draait op de inzet van vrijwilligers 
passend is om leden van verdienste te benoemen. Door het instellen 
van deze bijzondere lidmaatschappen hoopt het bestuur tevens (voor
heen) actieve leden betrokken te laten blijven bij het wel en wee van de 
vereniging. 
Ereleden en leden van verdienste betalen geen contributie en hebben 
verder dezelfde rechten en plichten ten aan zien van de vereniging als 
de overige leden. Ereleden behoeven voorheen geen lid te zijn geweest 
van de NVH. Ook erelid kunnen personen worden die een bijzondere 
bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de haptonomie (in
houdelijk, publicitair). 

D. Contact opleidingen haptonomie 
Het bestuur is van mening dat zij het contact met de diverse opleidin
gen moet intensiveren mits dat ook door de opleidingen als waardevol 
wordt gezien. Zonder wisselwerking geen contact. Die contacten zou
den dan een structureel-periodiek karakter moeten hebben (bijvoor
beeld 1 keer per half jaar). 
Mogelijke items: 
- NVH als intermediair tussen opleidingen en leden met betrekking 

tot innovaties. 
op het terrein van de haptonomie. 

- Gezamenlijke module-ontwikkeling (cursus op maat). 
- NVH als toetsinstrument voor het haptonomische opleidingskli-

maat. 
- Wetenschappelijk onderzoek betreffende haptonomie. 
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/ Opinie / 
Opleidingen in de haptonomie: een verwarrend 
geheel 
Wie een opleiding wil volgen op het gebied van de haptonomie, kan tegen
woordig bij vier of vijf verschillende instituten terecht. Deze opleidingen 
zijn alle voortgekomen uit de ontwikkelingen die Frans Veldman senior 
ooit in de zestiger jaren in Nijmegen in gang zette. De vraag waarom er 
zoveel opleidingen zi jn die - in elk geval ogenschijnlijk - zo weinig met 
elkaar te maken hebben, is niet een-twee-drie te beantwoorden. Eén ding is 
wel duidelijk: Verschil in opvattingen - al dan niet resulterend in soms 
heftige conflicten - en/of belangentegenstellingen vormden telkens de 
basis voor de oprichting van een nieuwe opleiding. 

Het begon allemaal met een cursus psychotactiele therapie waarmee Frans 
Veldman senior de grondslag legde voor wat hij later de haptonomie zou 
noemen. De cursus trok langzaam maar zeker steeds meer belangstelling. 
Naast gastdocenten werden ook oud-cursisten als docent aangesteld en in 
de zeventiger jaren groeide de cursus uit tot een aantal opleidingen in de 
Haptonomie en Kinesionomie. 

Begin tachtiger jaren deed Veldman het geheel over aan Ted Troost en 
Anne-]an van Minnen. De opleiding verhuisde, eerst naar Krimpen aan de 
Ijssel en later naar Rotterdam. Veldman zou als docent nog aan de oplei
ding verbonden blijven. Na een conflict met Troost en Van Minnen ver
dween hij echter al spoedig uit het beeld en heeft hij zich verder vooral 
beijverd om de haptonomie als wetenschap neer te zetten. 

Dit conflict heeft grote gevolgen gehad. Niet alleen wilde Veldman niets 
meer weten van wat intussen de Academie voor Haptonomie en Kinesiono
mie was gaan heten, maar ook zette hij zich af tegen de in 1985 opgerichte 
Nederlandse Vereniging voor Haptonomie. Verenigen was volgens Veld
man in tegenspraak met haptonomie. Helaas sneed de grondlegger van de 
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haptonomie daarmee ook alle contacten af met een groeiende groep hapto
nomen die werden opgeleid aan de Academie en waarvan een groot aantal 
lid werd van de vereniging. 

Binnen de Academie verliep alles echter ook niet even voorspoedig. Halver
wege de jaren tachtig werd Anne-]an van Minnen geveld door een ernstige 
ziekte en zag hij zich genoodzaakt de Academie te verlaten. De Academie 
werd in 1984 ondergebracht in een zelfstandige stichting. Ted Troost bleef 
daar nog een aantal jaren bij betrokken, maar zei toen ook de opleiding 
vaarwel. 

Eind jaren tachtig en de eerste helft van de jaren negentig kenmerkt zich 
wat betreft de haptonomie door de oprichting van een groot aantal oplei
dingen. Anne Jan van Minnen richtte een eigen Instituut voor Toegepaste 
Haptonomie op (ITH in Berg en Dal), Otto Huizinga begon in Enschede 
een opleiding haptonDmie en Peter Zwiers verliet in 1993 de Academie in 
Doorn - waar hij als docent werkzaam was - en begon eveneens een eigen 
opleiding. Daarnaast is nog kortstondig sprake geweest van Haptein, een 
opleidingsinitiatief van Eric Zwiers en Cor KooLhaas, dat door een ernstige 
ziekte van de laatste in 1993 vroegtijdig moest worden beëindigd. 

Naast dit alles waart ook de geest van Frans Veldman senior - die zelf al 
vele jaren in Frankrijk woont en werkt - nog door Nederland, in de vorm 
van het Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie in Overasselt. Geleid 
door Frans Veldman junior weigert dit instituut echter alle contacten met 
mensen die ook maar iets met de NVH of een willekeurige andere haptono
mie-opleiding te maken hebben. Over wat daar precies gaande is, zijn daar
om alleen gegevens uit het geruchten- en roddelcircuit bekend en die laten 
we liever daar. 

Versnippering 
Voor een relatief jong en betrekkelijk klein vakgebied als de haptonomie is 
de versnippering van opleidingen bepaald geen voordeel. Iemand die is 
geïnteresseerd in een opleiding haptonomie en een gefundeerde keuze 
voor opleiding wil maken, zal zich door de informatie van verschillende 
opleidingsinstituten moeten worstelen. En dan nog is het de vraag of hij of 
zij een beeld krijgt van de verschillen. 

Ook voor de beeldvorming rond de haptonomie werkt het bestaan van al 
deze opleidingen bepaald niet positief. Iemand die behoefte heeft aan hap-
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tonomische begeleiding of haptotherapie en specifieke ideeën heeft over 
wat hij of zij daarvan verwacht, doet er goed aan te vragen waar de betref
fende begeleider of therapeut zijn of haar opleiding heeft gevolgd. Want 
één ding is wel duidelijk: De wijze waarop het gedachtengoed van Veld
man nog wordt gebruikt, verschilt per opleiding. 

Het zou goed zijn als er op één of andere manier een overleg - of op zijn 
minst een contact - tussen de verschillende opleidingen zou ontstaan, 
waarin men vrij en open ideeën en ervaringen over haptonomie en de 
noodzakeli jke opleidingen kan uitwisselen . Het zou nog beter zijn als deze 
uitwisselingen openbaar werden, zodat kandidaat-cursisten op basis daar
van een gefundeerde keuze kunnen maken en de potentiële cliënten een 
duidelijk beeld krijgen van wat haptonomie en haptotherapie nu eigenlijk 
inhouden. Alleen via openheid en contact krijgt haptonomie de kans zich 
daadwerkelijk te ontwikkelen. 

Ruud Overdi jk 
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Haptonomisch Woordenboek (13) 

Aanraken 4: een bevestigend gebeuren 
Het begrip bevestiging blijft nog altijd omgeven door misverstanden. 
Daarom is hier een korte formulering van het wezen van de bevestiging op 
haar plaats . De bevestiging is niet minder en niet meer dan de ervaring Idat 
je mag zijn zoals je bent, met al je goede en kwade eigenschappen'. Die 
ervaring kan je overkomen door een blik van de ander, door een woord, 
door een gebaar, door de openheid van de ander tegenover juist jou, door 
een aanraking. Je kunt zo'n gedrag van de ander ook als bevestiging erva
ren als de ander helemaal niet de bedoeling heeft om jou te bevestigen. 
Sterker nog: als de ander bedoelt jou te bevestigen ervaar je zijn gedrag 
gemakkelijk als opzettelijk, als op effect gericht, en dan werkt het ave
rechts. De echte bevestiging krijg je doorgaans door argeloos gedrag van de 
ander: de ander veert op als hij jou ziet; je ziet het aan zijn blik; en je lijf 
ervaart dan: ik ben een goed voor hem, precies zoals ik ben! 

Bevestigd-zijn sluit ook in dat alle slechte eigenschappen Ier mogen zi jn' 
en geen rol spelen in de waardering die de ander voor jou heeft. Het is dus 
onjuist om te menen dat bevestigen uitsluitend het 'bevestigen van het 
goede' is. Het gaat evenmin om louter afzonderlijke kwaliteiten, om de 
goede cijfers op school, om maatschappelijke prestaties, om de goede 
smaak voor kleding, etcetera. Het gaat om de persoon in zijn totaliteit. 
Daarom werken complimenten voor bepaalde goede eigenschappen ('wat 
kun jij goed zingen', 'wat heb je dat goed gezegd', etcetera) niet per se 
bevestigend. Die werking is er alleen als door dat compliment heenklinkt: 
ik mag jou zoals je bent. 

Niet elke blik en elk gebaar die waardering voor de persoon uitdrukken 
werken bevestigend, want bevestigend zijn blik en gebaar pas als degene 
tot wie de waarderende blik en het waarderende gebaar zijn gericht de 
affectieve lading van die blik en van dat gebaar ook in zichzelf toelaat. 
Wanneer iemand verlegen wordt onder zo'n blik - a fortiori zich verhardt 
of agressief wordt - is er natuurlijk geen bevestiging. Vooral kwetsbare 
mensen - die juist grote behoefte hebben aan bevestiging - kunnen zeer 
sceptisch staan tegenover complimenten. Zi j vertrouwen die niet. Vaak 
moet er dan eerst gedurende een lange tijd vertrouwen groeien. Doorgaans 
groeit dat niet met complimenten maar door een eerli jke en open omgang 
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waarbinnen alleen de blik de waardering uitdrukt. De mond kan liegen; de 
blik liegt nooit. 

Het effect van het bevestigd-worden is de acceptatie van jezeJr, precies zo
als je bent. In de mate waarin je bevestigd bent speel je geen komedie meer. 

De haptonomische aanraking is een bevestiging. Je zou zelfs kunnen zeg
gen dat die per definitie bevestigend is want zi j is een gestalte van een 
waarderende affectiviteit (Haptonomisch Woordenboek 10) en perfect ge
adapteerd aan de ander (Haptonomisch Woordenboek 11 en 12). Beide 
elementen brengen, zonder woorden, de waardering voor de ander in diens 
lijf. De hand zelf doet het; woorden en expliciete bedoelingen zij n overbo
dig. 

Niets laat ons zozeer voelen dat we mogen zi jn wie we zijn als deze hapto
nomische aanraking. Ons menselijk wezen weet dit ook al hebben we geen 
letter over haptonomie gelezen. Deze bevestiging aan het lijf reikt diep. Zij 
deelt zich mee aan ons levende, voelende lichaam; nog onder het niveau 
waarop de woorden ontstaan. De aanraking reikt dieper. Op geen wijze 
worden we zo fundamenteel verlost uit eenzaamheid dan met de 
(haptonomische) aanraking. 

Zo weet iedereen dat je de ander moet omhelzen als groot leed hem heeft 
getroffen. De lichamelijke nabijheid en innigheid zegt dan: blijf wie je 
bent; blijf ook bij je leed dat het jouwe is; wuif je leed niet weg en negeer 
het niet; blijf bij je leed en schrei je tranen. 'Troosten is niet: de tranen 
wegnemen, maar troosten is juist het tegendeel daarvan: de tranen laten 
bestaan en oproepen. ('77 Prof. Com. Verhoeven .) 

Dorus Genitse 

28 Haptonomisch Contact, 7 jaargang 1996, nr. 2 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



DE VERG ISSING VAN DESCARTf5 (Df5CARTf5 ERROR) 

Antonio R. Damasio 
1995 Wereldbibliotheek, Amsterdam. 

ISBN 90 284 1701 x/elP 

Hoe kwetsbaar ben ik in mijn opvattingen? Hoe soepel in het loslaten van 
gevestigde ideeën? Ik werd er weer eens mee geconfronteerd bij het lezen 
van Damasio's boek. Hij leek me iets af te pakken wat me dierbaar is, wat 
kennelijk tot in mijn vezels ingebed is. Zulke gevoelens bekropen me, een 
lichte weerstand deed me aarzelen om verder te lezen, een lijfelijk gevoel 
van onbehagen kondigde zich aan. Het was de sti jl van de schrijver en de 
meestal goede vertaling, die me uitnodigde verder te lezen. Uiteindelijk 
bleken mijn gevoelens een ondersteuning van wat de schrijver beweerde: 
de geest kan niet zonder het lichaam, komt voort uit het lichaam en zon
der dit lichaam kan deze geest niet bestaan. Zonder emoties geen rede. Laat 
ik voorop stellen, dat Damasio een eerlijk schrijver is. Waar hij het (nog) 
niet weet, geeft hij duidelijk aan, dat nader onderzoek nodig is; waar hij 
vermoedens uit, ondersteunt hij zijn ideeën met met name genoemde au
teurs, die zi jn vermoeden richting geven. Zijn hele werk is gebaseerd op de 
huidige stand van zaken in het onderzoek naar de functie en het functio
neren van de hersenen. Zonder diepgaande kennis van dat onderzoek is 
voor de geïnteresseerde lezer de draad van het verhaal goed te volgen, een 
compliment voor de helderheid van zijn betoog. Het beroemde 'cogito, ergo 
sum' van Descartes wordt bij hem berucht, omdat - zo toont hij aan - de 
invloed van de scheiding van lichaam en geest tot in onze tijd merkbaar is 
en helaas grotendeels nog het medisch denken bepaalt. Overduidelijk voor 
mij althans leidt hij de lezer naar het aanvaarden van het feit, dat grotere 
kennis van de techniek van de hersenen geen afbreuk doet aan de vaak 
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onderhuids ervaren betekenis van emoties en gevoelens. Voor mensen die 
zich bezig houden met de emotionele kant van de lijfelijke tast is het een 
opluchtende openbaring te lezen dat het ook neurofysiologisch aantoon
baar is dat er gebeurt wat zij denken, dat er gebeurt: heel de mens wordt 
aangesproken. Boeiend is zijn uitleg dat van buiten naar binnen twee spo
ren leiden: als we wat voelen, constateert ons lijf niet alleen wat we voelen, 
maar ook dat we dat voelen en waar we dat voelen, lijfeigen dus. Het fasci
nerende van de koppeling in de hersenen (het orgaan, red .) en de terug
koppeling in ervaring en reactie werd mij veel duidelijker. 
Het valt te begrijpen dat ik het boek iedereen aanraad, die zich met licha
melijkheid bezig houdt. De terughoudendheid die de schrijver betracht op 
het punt van absolute bewijsvoering is een verademing. Te vaak werden we 
in het verleden overspoeld met stel ligheid. Naar mijn gevoel prikt de 
schrijver met gemak door alle opvattingen heen, dat de geest los van het 
lichaam zou bestaan en houdt hij een hartstochtelijk pleidooi voor de op
vatting dat het lichaam de bron van de geest is. 
[n den beginne was de tast, dit ooit door Veldman geïntroduceerde idee, 
krijgt bevestiging in Damasio's opvatting. Vasalis' ode aan een boom in het 
Vondel park (elders in dit nummer opgenomen) is voor mij altijd een ont
roerende mengeling van visuele waarneming, emotionele beweging en 
gekoppelde herinnering geweest. Ze krijgt als het ware gelijk van Damasio. 
Wie aan het bezig zijn met lichamelijkheid een nieuwe theoretische onder
steuning wil geven, mag dit boek niet missen. 

Ton Bergman 
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Kort nieuws 

Afscheid Dieneke Naeyé 
Slechts 4'; jaar was Dieneke Nae
yé directeur van de Academie 
voor Haptonomie en Kinesiono
mie te Doorn. Dat lijkt kort, te 
kort om iets tot stand te brengen. 
Toch werd op 15 maart j.1. duide
lijk dat er veel tot stand gebracht 
was. Terecht zwaaiden alle spre
kers lof toe aan de scheidende 
directeur. De Academie is profes
sioneler geworden, inhoudelijk 
verdiept en beter gestructureerd. 
Dat ze niet beladen was met een 
haptonomisch verleden bleek een 
voordeel te zijn . Hierdoor konden 
tegenstellingen overbrugd wor
den en moesten opvattingen 
scherper geformuleerd worden. 
Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat door de diverse woordvoer
ders alle fasen van een rouwpro
ces beschreven werden, van ont
kenn ing, woede, berusting tot 
aanvaarding. Respect voor de ge
nomen beslissing was de grond
toon van de toespraken van Be
stuUf, docenten, cursisten, Vere
niging van Haptotherapeuten, 
Nederlandse Vereniging voor 
Haptonomie en de redactie van 
Haptonomisch Contact. Haar 
energieke inzet werd geprezen, 
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haar integriteit, presentie, trans
parantie en prudentie geloofd. 
Hoewel deze uit de haptonomie 
stammende termen haar in het 
begin vreemd waren, bleek ze ze 
natuurlijkerwijze in huis te heb
ben (het kan dus ook zonder kost
bare cursussen!). Veel cadeau's, 
waaronder boeken, bloemen, een 
vulpen set met witgouden pen 
werden haar deel. Met een aange
paste tekst van het lied 'Daar gaat 
ze' werd ze ten slotte door de do
centen uitgezongen. Het slot
woord was aan de directeur zelf. 
De 4'; jaar dienstverband bleken 
niet ongebruikelijk voor directeu
ren en rectoren van de Academie. 
In een nieuwe interpretatie van 
oude haptonomische begrippen 
legde ze uit hoe ze tot het besluit 
van afscheid nemen gekomen 
was. Wellicht heeft zij, door wat 
haar aangereikt was aan opvattin
gen binnen haptonomische 
kring, haar grenzen leren kennen 
en bewaken en haar plan getrok
ken. De Academie heeft nu be
hoefte aan een nieuw soort direc
teur, die samen met bestuur en 
docenten de nieuwe hoog inge
zette koers moet voortzetten. Van 
haar kant waren er dankwoorden 
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voor bestuur, docenten en vaste 
medewerkers; voor de interim
directeur een fraai e schaal ter 
opluistering van de bestuurska
mer. 

Voor u gelezen 

Het afscheid werd besloten met 
een gezellige borrel. Het is te ho
pen dat het contact met Dieneke 
Naeyé, hoewel beroepsmatig afge
sloten, niet definitief verbroken 
is. 

Ton Bergman 

Overgenomen uit het Algemeen Dagblad van 10 mei 1996 

Ruik en voel de wereld van blinden 
Naar knoflook en alcohol stonk haar metgezel. " Normaal zeg ik bah. Het 
zijn geuren waar ik mijn hoofd van afwend, maar die dag waren ze een 
houvast om me te kunnen oriënteren./I Antje Dekker van Visio Rotterdam 
weet zich een eerdere (Franse) versie van Dialoog in het d01lker nog uitste
kend te herinneren. In navolging van het buitenland gaat ook in ons land 
op 15 mei deze manifestatie van start. Ruim een jaar lang keren een blinde 
begeleider en ziende bezoekers de rollen om en volgen zij in de duistere 
ruimten van een binnenvaartschip een uitgezet parcours. Dekker: /l De 
situatie wordt dus volkomen omgedraaid. Doordat er geen streepje licht 
doordringt, ervaar je wat het is om je als een blinde in het leven te bege
ven. Je komt bijvoorbeeld in een rustig park en belandt later op een druk 
kruispunt. Van de rust in een geweldige herrie. Dan merk je pas werkelijk 
wat het is om niet te kunnen zien en afhankelijk te zi jn van je begeleider." 
Volgens Dekker realiseren vele bezoekers zich achteraf ook dat zij leven op 
basis van beelden en vormen. "Tijdens het verblij f in het donker word je al 
gauw vertrouwelijk met je groepsgenoten . In het duister bouw je een beeld 
van hen op en pas na afloop ontdek je hoe de anderen er in werkelijkheid 
uitzien." 
Dialoog in het donker is een initiatief van het Rotterdamse Dagziekenhuis. 
Het binnenvaartschip ligt van 15 mei tot 1 juli aan de Coolhaven (Noord
zijde) en eindigt volgend jaar juni in Utrecht. In de tussentijd meert de 
expositie in nog zestien andere steden aan. 
Dm wachttijden te voorkomen is alleen telefonische reservering mogelijk 
op nummer 06-53369199. 
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Ingezonden brieven 

Beleidsnotitie 
Een antwoord op de adviesvraag van 
het bestuur aan haar leden 

Inleiding 
De (her)ontdekking en benoe
ming van de zogenoemde hapto
nomische fenomenologie en de 
toepassing hiervan in de manier 
waarop een willekeurig beroep 
ui tgeoefend kan worden, liggen 
ten grondslag aan de ontwikke
ling van de haptotherapie als 
beroep. Een grondslag die gewor
teld is in het leven zelf. Immers 
ieder mens kan vanuit zichzelf 
het leven voelend leven en de 
mens kan vanuit zichzelf een 
beroep voelend uitoefenen. 

Marketing 
Stel (en vooralsnog ontbreekt 
hiervan een objectieve inventari
satie), dat er concreet vragen van 
mensen zijn aan de Nederlandse 
Vereniging voor Haptonomie of 
een willekeurig hulpverlener 
haptonomisch werkt en/ofbetref
fende hulpverlener een basis
opleiding haptonomie gevolgd 
heeft. Wat wordt er dan eigenlijk 
gevraagd van de vereniging? 
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Feitelijk wordt er om een garant
stelling gevraagd! Oefent een wil
lekeurig fysiotherapeut, logope
dist, maatschappelijk werkende, 
psycholoog, e.a. het oorspronke
lijke beroep 'haptonomisch' uit? 
Het beantwoorden van deze vraag 
is een belangrijk marketingprinci
pe. Luister naar wat de Imarke 
van je vraagt en ga daar op in. 
Voor het effect maakt het niet uit 
of dit belangenbehartiging of ser
viceverlening genoemd wordt. 
Het feit blijft hetzelfde. 
Voor de Nederlandse Vereniging 
voor Haptonomie als organisatie 
zijn de volgende vragen van be
lang: 
1. Gelden deze marketingprinci

pes ook voor de Nederlandse 
Vereniging voor Haptonomie? 

2. Kan de Nederlandse Vereni
ging voor Haptonomie hier
van de mogelijke consequen
ties op korte en middellange 
en lange termijn, overzien? 

Stel da t beide bovenstaande vra
gen niet overtuigend bevestigend 
beantwoord kunnen worden, dan 
is wellicht een onderzoek op zijn 
plaats naar wat de meest klant 

33 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



vriendelijke manier is om aan de 
mensen die vragen te stellen, dui
delijk te maken wat de grenzen 
van de vereniging zijn. 

Mond tot mond reclame 
Anders dan een ledenlijst wordt 
de mond tot mond reclame, van
uit de eigen ervaring gedragen 
door de verteller. 

Visie 
Een goed alternatief voor ledenlij
sten, folders, etcetera en tevens 
een belangrijke ontwikkeling van 
de Nederlandse Vereniging voor 
Hapto nomie zou kunnen zijn: 
een onderzoek naar de fenomeno
logie van de mond tot mond re
clame en het organiseren van trai
ningen waarin de rol van de indi
viduele attitude bestudeerd kan 
worden . Deze visie is conform het 
doel van de Nederlandse Vereni
ging voor Haptonomie (arti kel 3), 
biedt mogelijkh eden voor een 
langdurige en vruchtbare samen
werking met de Vereniging van 
Haptotherapeuten en kan waar
schi jnlijk rekenen op ondersteu
ning van de opleidingen. 

Nieuw beleid 
Er zijn leden die wel een basis
opleiding haptonomie hebben 
gevolgd, maa r (nog) ni et een 
opleidin g voor haptotherapie . 
Sommigen vallen naar verloop 
van tijd in een gat. Zi j passen niet 
in de vakgroep haptotherapeuten 

34 

en door de ontwikkeling van hun 
eigen gevoel, voelen ze zich wel
licht niet meer thuis in hun oor
spron kelijke beroepsgroep. 

Een inventarisatie van deze doel
groep zou het volgende duidelijk 
kunnen maken: 
1. Om hoeveel mensen gaat het 

nu precies. 
2. Zijn er mensen die alsnog de 

opleiding voor haptotherapie 
zouden willen volgen. Wat is 
hiervoor nodig en kan de vere
niging hierin een rol spelen. 

3. Zijn er mensen die zich weer 
willen thuisvoelen in hun oor
spronkeli jke beroepsgroep. 
Wat is hiervoor nodig en kan 
de vereniging hierin een rol 
spelen. 

4. Voor de mensen van deze 
groep die dan overblijven ko
men er een aantal in de pro
blemen. Wat zijn die proble
men en kunnen de opleidin
gen aangesproken worden 
door de vereniging tot het 
bieden van nazorg. 

(Helpen) opzetten van regionale 
inhoudelijke activiteiten 
Om deze activiteiten beheersbaar 
te houden, in die zin dat ze deel 
blijven uitmaken van de vereni
ging is professionalisering van de 
organisatie onontbeerlijk. Ont
wikkelen van een protocol waarin 
communicati elij nen besproken 
worden, duidelijke afspraken over 
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onkostenvergoedingen etcetera 
moeten als voorwaardescheppen
de factoren niet achteraf geregeld 
worden. In deze visie ligt een uit
breiding van het middenkader 
voor de hand. Een raad van toe
zicht haalt het platte ka rakter van 
de organisatie weg en daardoor 
zou de slagvaardigheid van de 
organisatie afnemen en dat is nou 
net de kwaliteit die je voor boven
genoemde activi tei ten zo hard 
nodig hebt. 

Valkuilen van de macht 
Een groep kan kracht uitstralen, 
respect afdwingen. In de groep 
kun je draagkracht ontwikkelen 
voor een juiste attitude. 

Haptonomisch COlltact~ r jaargang 1996, m. 2 

Samen kun je dragen . Als we ge
bruik maken van de macht van 
het getal en daarmee kortingen 
afdwingen doet dat ernstig af
breuk aan genoemde kwaliteiten. 

Case-Ioad 
De vereniging als orga nisatie 
heeft een beperkte capaciteit. We 
moeten bereid zijn om hiervan de 
consequenties te aanvaarden. 

Gert Klabbers 

35 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



Verenigingsnieuws 

Bestuur 
De Algemene Leden Vergadering (ALV) heeft plaats gevonden op 9 maart 
'96. Zoals gebruikelijk kunnen de leden tezijnertijd het verslag van die ALV 
aanvragen samen met de stukken voor de ALV '97. Het bestuur heeft gepro
beerd om op deze ALV als inhoudelijk programma alle opleidingen hapto
nomie in een forumdiscussie bijeen te kri jgen gericht op essenties van 
haptonomie, haptotherapie, maatschappelijke inbedding van de haptono
mie, de beleving en de drijfveer van opleiders, de overeenkomsten en het 
eigen gezicht van de opleidingen. Helaas bleek het voor de opleidingen 
Doorn en Berg en Dal nog te vroeg in een dergelijke setting len publique' 
bijeen te zijn. Er is uiteindelijk door het bestuur voor gekozen om de indi
viduele opleidingen achtereenvolgens uit te nodigen op bijeenkomsten 
van de NVH, met de hoop om in de toekomst wél een bijeenkomst met alle 
opleiders te kunnen organiseren waarop opleiders en vereniging met elkaar 
in gesprek zijn. Op deze ALV '96 heeft Peter Zwiers (opleiding Amersfoort) 
acte de présence gegeven. 

Helaas bleek het bestuur de financiële stukken van '95 niet voldoende 
inzichtelijk te kunnen maken, zodat de kascommissie geen voorstel aan de 
ALV kon doen de penningmeester decharge te verlenen. Daarnaast bleek er 
betreffende de gehanteerde begrotingssystematiek voor '97 geen eendui
digheid te bestaan tussen bestuur en commissies. Dit alles heeft er toe 
geleid dat er een extra ALV georganiseerd moet worden. Deze extra-ALV'96 
vindt plaats op donderdagavond 20 juni 1996 in zalencentrum Hoog Bra
bant te Utrecht, aanvang 20.00 uur. Onderwerp is: financiël e stukken '95 
en begroting '96 inclusief hun beleidsmatige toelichting. Een convocatie 
volgt nog, waarin ook aangegeven is hoe U de stukken voor deze extra-ALV 
kunt aanvragen. 

Leni Gudde is officieel afgetreden als penningmeester, gezien de noodzaak 
voor een extra ALV blijft zij nog tot die tijd verantwoordelijk voor het 
financiële beleid zoals dat in '95 gevoerd is. Robert de Vos is als interim 
penningmeester van het bestuur aangesteld, wij hopen dat Robert vanaf 
20-6-'96 het penningmeesterschap met enthousiasme aan kan gaan. Leni 
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Gudde is bedankt voor haar enorme inbreng en betekenis voor het (finan
cieel gezond) voortbestaan van de NVH. 

De beleidsstukken van het bestuur zijn op deze ALV nauwelijks besproken 
door tijdgebrek. Het bestuur wil nu die beleidsstukken (inclusief de reacties 
daarop) regionaal bediscussiëren. U vindt die beleidsstukken en een schrif
telijke reactie daarop elders in dit blad. Het bestuur nodigt de leden uit om 
zich beschikbaar te stellen als organisatorisch steunpunt voor deze bijeen
komsten. De bedoeling is om in september/oktober '96 in de steden 
Utrecht/Amsterdam, Eindhoven, Zwolle deze bijeenkomsten te organise
ren. Graag zo spoedig mogelijk een telefoontje naar Irene Sibbles (0343-
S 16911) of Joost Leonhard (030-2895997)! 

Het bestuur heeft besloten om de redactie-commissie uit te breiden met 2 
leden en om de Contactcommissie te laten bestaan uit 4 leden. Deze uit
breiding is nodig gezien de taken van de diverse commissies nu en in de 
nabije toekomst. Deze uitbreiding kost uiteraard geld, zij zal verdisconteerd 
worden in de begrotingen '97 zoals besproken op de extra-ALV op 20-6-'96. 

Joost Leonhard, Voorzitter 

Contactcommissie 
Contactavond 
Onze contactavond van 17 februari had als thema 'Overdracht en tegen
overdracht.' Na een theoretische inleiding volgde een uitwisseling rond 
eigen ervaringen met overdracht en tegenoverdracht, in tweetallen en in 
de totale groep. Na een zeer boeiende avond bleek dat we behoefte hadden 
aan verder uitdiepen van dit thema. Dat zal gebeuren op de contactavond 
van 5 juni. 

Data contactavonden seizoen '96/'97 
Deze data zijn al bekend, dus noteert u ze vast in uw agenda. 

Woensdag 30 oktober 1996; woensdag 12 februari 1997 en woensdag 5 
juni 1997. Plaats: Oud,en te Utrecht. Aanvang 19.30 uur. 

Als thema voor de eerste avond wil de Contactcommissie verder gaan met 
de essentiële vragen rond de haptonomie. Enerzijds door het zoeken naar 
eigen antwoorden op de vraag: Iwat is het wezenlijke van de haptonomie' 
en anderzijds het komen tot heldere formulering van het antwoord op 
deze vraag, geschikt voor presentatie naar buiten. In het najaar van 1994 
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zijn we op de eerste contactavond hier al mee bezig geweest, maar het 
vraagt nog meer aandacht. 
De Contactcommissie vindt het belangrijk om bezig te blijven met thema's 
die rechtstreeks met haptonomie te maken hebben. 

Wisseling in de samenstell ing van de Contactcommissie. 
Robert de Vos heeft na 3 jaar besloten de Contactcommissie te verlaten en 
het penningmeesterschap van de Nederlandse Vereniging voor Haptono
mie op zich te nemen. Alhoewel het prettig is dat de vacature in het be
stuur nu is opgevuld, is het spijtig voor de Contactcommissie. 
Tevens hebben we als Contactcommissie regionaliseringsplannen hetgeen 
betekent dat we als commissie verder willen uitbreiden . 

38 

Marli de)onge-Lindeboom 

Gezocht: 
2 mensen die in de Contactcommissie 

willen plaatsnemen 

De Contactcommissie heeft een heel eigen gezicht en is uitgegroeid tot 
een volwassen en volwaardige commissie binnen de NVH. 

Informatie kunt u krijgen bij: 
Dieuwke Talrna: 030-2734563 en Marli Lindeboom: 010-4186342 
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JUNI 
5 

20 

20 

AGENDA 1996 

PLAATS 

Stadskasteel 
Oudaen 
te Utrecht 

Zalencentrum 
HoogBrabant te 
Utrecht 

Regentesselaan 
21, Amersfoort 

ACTIVITEIT 

conferentie-avond. The
ma: lOverdracht en tegen
overdracht (2)' 

TIJD 

19.30 uur 

Extra Algemene ledenver- 20.00 uur 
gadering 
(Zie Verenigingsnieuws) 

Informatieavond 20.00 uur 
Haptotherapieopleiding 
(zie adv. Peter Zwiers) 

N.B: De volgende conferentieavonden zijn gepland op woensdag 30 okto
ber 1996 en woensdag 12 februari 1997. (Voor info. zie Verenigingsnieuws 
bij de Contactcommissie.) 

Advertentiemogelijkheden in Haptonomisch Contact 
• hele pagina: 10,6 cm breed en 16 cm hoog; kosten: f 120,-
• halve pagina: 10,6 cm breed en 8 cm hoog; kosten; f 85,-

Bovenstaande prijzen zijn de plaatsingskosten en gelden voor kant en 
klare, op het goede formaat gezette advertenties. Het kan ook zijn 
dat u alleen tekst hebt en een tekening en/of logo, dan kan de adver
tentie door ons worden gezet en betaalt u daarvoor /50,- zetkosten. 
(Deze prijs geldt voor eenvoudig zetwerk en is excl. 18,5 % BTW)) 

De redactie behoudt zich het recht voor advertenties te weigeren. 

Meer informatie omtrent advertenties is te verkrijgen bij: 
Ingrid Ram, ]acob Catsstraat 40, 1215 EZ Hilversum, tel : 035-6234355 
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(advertel/tie) 

~ 
.. ~ ..•. . 

' -- .. , 
.. ,- -' ". Opfeitfil/9m Haptol/omie 

If1StÜ1I1I1 worj{aptotfiernpie 
CoachillJ1l'1I proctsDEptfeiáill1l 

Voorheen 'peter lwiers Haptonomie', organiseert op clonderctagavond 

20 juni 
een 

informatieavond 
overae 

Haptotherapieopleiding. 

tJelcmqstellencten zlln van harte welkom! 
Het programma bevat inhoudellïke en procedurele informatie over ae 
Haptotherapieopleieling en is gericht op mensen elie een lJasisopleieiing 

in ele Haptonomie hebben gevolgd 

Naast het programmatische geeleelte. worelt IA in ele gelegenheiel gestelel 

om met cursisten van ele lopenele Haplotherapieopleielingen te spreken. 

Mocht u zich vooraf willen ori~nteren. elan kunt IA ele brochure van ele 

Haptotherapieopleieling (schriftelijk of telefonisch) aanvragen bij het 
secretariaat: 

negentesselaan 21 
3818 HH ""mersfoort 
tel./fax: 033-463881;1 

We beginnen om 20.00 uur. De toegang voor ele avonel is vrij. 

plaats: Regentesselaan 21: I1mersfoort 

Çjraag even telefonisch ofschriftelijk bericht als u komt' 
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(advertentie) 

HAPTONOMrE ENSCHEDE 

De inschrijvin~ is geopend voor 
de vervolgopleiding ~ TheraPie) te enschede. 

Een substantieel deel van deze opleidin~ wordt gewijdt aan het therapeutisch 

handelen bij mensen met dissociatieve aandoeningen zoals rnps , nu DID geheten. 

Op grond van jarenlange ervaring in de behandeling van mensen met klachten 
gerelateerd aan dissociatieve ervaringswerelden en jarenlange ervaring in het 

trainingen geven in de haptotherapeutische behandeling van deze 
ervarin9gebonden klachten is het mogelijk geworden een gestructureerde en 

methodische aanpak binnen de haptotherapie aan te bieden die vanuit 

haptotherapeutisch perspectief een adequate benadering van mensen met klachten 
gerelateerd aan dissociatieve ervaringen waarborgt. 

Hiemaast ujt~ebreide aandacht voor: 
paniek- en an~stsyndromen 
de relatie identiteit en de ervarin~ van chaos 
de verbindin~ haptotherapie en het ~ebruik van het woord. 

Geïnteresseerd? NieuwS(Jierig? Schrijf. Bel. Fax of e-mail: 

o n o I IUIZINGA ~ ~ 
! I.B.BLUDENSTI;I NL/\l\N SJ 

7514 CA ~NSC l llDl' 

HC ar
ch

ief
 

Wim
 La

um
an

s



Nederlandse Vereniging voor Haptonomie 

~ 
Aanmeldingsformulier 

Naam Vrouw / man 

Adres Geb. datum: 

Postcode Plaats: 

Tel. werk Privé: 

Meld zich aan als: I) 

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 dit 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 zi jn inclusief toezending van het tijd
schrift en bedragen !150,- voor 1996. (Onder voorbehoud) Wilt u met be
talen wachten totdat u een acceptgiro toegestuurd krijgt. 

Datum: Handtekening: 

1) Aankruisen wat van toepass ing is 
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De Nederland~e Vereniging voor Haptonomie stelt zich ten doel de com
municatie te bevorderen tusse n hen die in de haptonomie zijn geïnte
resseerd en/of opgeleid, en dat in de breedst mogelijke zin. 

Zij is nadrukkelijk géén beroepsvereniging. Aan h et lidmaatsch ap kunnen 
geen rechten worden ontleend t.a.v. welke beroepsuitoefening dan ook op 
het terrein van de haptonomie. 

De veren iging tracht haar doel te bereiken door: 

a. het bevorderen van onderling contact tussen de leden middels samen
komst in het kader van lezingen. werk-, studie-, ervarings- en gegevens
uitwisseling; 

b. h et bevorderen van de onderlinge communicatie middels woord, beeld 
en geschrift; 

c. h et onderhouden van contacten met instel1ingen die van belang zi jn 
voor het bevorderen van de kennÎs van en de bekendheid met de 
h aptonomie. 

De vereniging kent: 

a. gewone leden, met tenminste een basisopleiding in de haptono misch e 
beginselen en fenomenen; 

b. asp irant-leden, d.w.z. mensen die als student zi jn ingeschreven bij een 
opleid ing als boven; 

c. belangstellende leden , d.w.z. mensen of rechtspersonen die zich als 
zodan ig aanmelden bij h et bestuur. 

De vereniging kent drie commissies: 

a . De Voorbereidingscommissie organi see rt lezingen en workshops in h et 
kader van uitwisseli ng en visie ontwikkelin g. Contactpersoon: Noud 
van Poppel: te l. 020-6730655 (privé) en 020-6624206 (werk). 

b. De Contactcommissie wil randvoorwaarden scheppen te r bevordering 
va n de commun icatie, zowel binnen als buiten de vereniging. Contact
persoon: Marli de Jonge-Lindeboom, tel. 010-4186342. 

c. De Redactiecommissie stelt dit tijdschrift samen. 

De vereniging kent een bestuursvorm met vertegenwoordigers uit de com
missies als bestuursleden naast een dagel ijks b estuur. Contactpersoon van 
het bestuu r is Irene Sibbles-Verbrugge, te l. 0343-5 169 11. Voor financiële 
zaken ku nt u contact opnemen met de penningmeester Robert de Vos te1. 
0294-4 12892. 

De kosten van het lidmaatschap, (wijzigingen voorbehouden) inclusief de 
toezending van Haptonomisch Contact bed ra gen f I50 ,- per jaar. De toe
gang tot de meeste activiteiten is voor leden gratis. Voor workshops e.d. 
wordt een aanvullende bijdrage gevraagd. 

Alle correspondentie die niet te maken heeft met het tijdschrift, w.o. 
adreswijzigingen en aanmeldingen voor het lidmaatschap, opsturen 
naar: Secretariaat va n de Nederlandse Vereni ging voor Haptonomie 

De Otter 29; 74 14 HZ Deventer; Tel. 0 570-643875 
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