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Van de hoofdredacteur
Wanneer er slechts éé n waarheid is, is er weinig tot geen ruimte voor beweging en nuan ce. In zo' n sfeer ontstaat het losmazig weefsel van roddels en
verzinsels, die als een bloeduitstorting in het losmazig weefsel van ons
lichaam het laagste niveau zoeken. Niet alleen ontstaat er dan een onderstroom van onbevestigde geruchten die als waarheid gaan figureren, ze
hinderen ook de bovendrijvende waarheid, vertragen die en trekken die
naar beneden. Ogenschi jnlijk is er een stevige structuur, die geen twijfel
toelaat. De deuken en breuken blijven lang onzichtbaar, maar op een lager
niveau worden de blauwe plekken zichtbaar. De pijn echter zit hoger, daar
waar de scheuren zitten. Wanneer er dan mensen zi jn die de deuken onderkennen en die ook zichtbaar maken, kan er met restauratie en herstel
begonnen worden waar het nodig is. Het oude gebouw van de waarheid
kan dan met vereende krach ten in ere hersteld worden . Ik schrijf met opze t
lin ere', want - u begrijpt dat ik het over de haptonomie heb - we leven
nog niet in het posthaptonomische tijdperk waarin een nieuw concept
moet gaan leven. De oude waarheden zi jn nog geldig en kunnen tegen een
stootje. Die 'stootjes' vind ik recentelijk bijvoorbeeld in:
• Het boekje van Dorus Gerritse Ide Termen . .', maar ook in de kritiek erop die ik reeds hoorde.
Het kritische artikel van van de Brink in dit nummer.
• De manier waarop de Vereniging van Haptotherapeuten bezig is eigen
formuleringen te vinden naast de o pleidingen.
Het kan geen toeval zijn dat tegelijkertijd het losmazig weefsel, dat in zi jn
aard vrij structuurloos is, vervangen wordt door een meer gestructureerde
samenhang in onze gelederen. Om in die structuur te passen wordt geen
volgzaamheid vereist, maar juist ee n bezinnen op de eigen plaats in de
structuur. Er ontstaat dan veel minder een onderstroom op het laagste niveau. De pijn wordt duidelijk op de plaats waar zij zi t. Het is haast een therapeutisch proces wat ik beschrijf. Daar zijn we dagelijks mee bezig, of we
nu op haptonomische basis werken of een uit de haptonomie afgeleide
therapie toepassen. Altijd vragen we naar het ware verhaal, de echte pijn .
Immers, wanneer die aan het licht is gekomen, kan herstel begonnen worden. Dan is er geen gerommel in de marge maar wordt er wezenlijk gerestaureerd. Ik denk dat dat proces nu op gang komt. Als de tekenen mij niet
bedriegen, ontstaat er een golf van zelfreflectie binnen de kringen van de
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haptonomie. Allerwegen zijn groepen en individuen bezig hun eigen formuleringen te vinden, die in woorden trachten te vangen wat haptonomie
is.
Daar mogen we gelukkig mee zijn.
Wie mij nu verdenkt van kinnesinne en stiekempjes smiespelen, begrijpt
niet wat ik bedoel en is nog in het losmazig weefsel verstrikt. Wie met mij
in het geluk deelt, zal mee willen bouwen en herstellen, mee in beweging
willen blijven. Zoals zorgvuldige restaurateurs het prachtige werk van kathedralenbouwers weer tot leven brengen, zo kunnen positieve critici ons
allemaal inspireren tot het inzetten van onze beste krachten om ook buiten ons eigen leefwereldje het bouwwerk gezond te houden. Waar kritiek
mogelijk is, is beweging mogelijk en toegestaan.

Haptonomisch Contact, 7 jaargang 1996, m. 4
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Bewegen en bewogen worden

Ingrid R am

Frans van Nieuwmegen
(44) is va" origine fysio·
therapeut.
Hij volgde de opleidingen
kitlesiofJomie, alfa haptonomie en Ilaptotllerapie
aall de Academie voor
Haptofwmie en Killes;o-

tJomie te Doom.
Momenteel verzorgt lIi;
ouder-kind begeleidingen
bilmen een dagverblijf

voor kinderen met ee"
verstmule/ijke handicap.

Frans van N ieuwmegen beëindigde destijds zijn

fysiotherapieopleiding en dacht: "en nooit geen
fysiotherapie meer." Hij hoopte in de fysiotherapie-opleidingveel meer van zichzelf en zijn eigen
lijf te ontdekken, maar begreep dat hij werd opgeleid om een vak uit te gaan oefenen, waarbij
eigen ervaringen en wat hij bij zichze lf ontdekte

niet belangrijk waren. Het sleutelwoord was en is

'beweging.' Dat heeft hem altijd gefascineerd.
lk sprak met Frans voornamelijk over zijn werk
met kinderen , waarin haptonomie een grote rol
speelt en merkte hoe 'beweging', 'uit eigen beweging' en in 'beweging blijven' een rode draad
vormt in zijn verhaal.

Na de fysiotherapie -opleiding had Frans het gevoel dat hij 'eruit moest breken .' Hij wilde graag ie ts doen met kinderen, het maakte niet uit wat. Kinderen trekken hem aa n omdat "ze altijd in beweging zijn ./1 Zo vertrok hij

naar Belfast om een zomerkamp met kinderen te begeleiden. Na het kamp
wilde hi j nog wat blijve n in Ierland en ging voor de kost toch maar fysio-

therapie doen. In Ierland ging dat heel anders dan in Nederland. In een tot
'bodyclinic' omgebouwde synagoge werd hij een soort eigen baas en behandelde mensen met voornamelijk schotwonden en knieletsels. Het be-

handelen bestond uit het zelfstandig doen van oefenprogramma's. Frans
begeleidde deze mensen daarin en stemden deze programma's op een ieder

af. De mensen sti muleerden elkaar en wat de een al gedaan had vertelde hij
door aan de ander. Zo ontstond er een soort groepsgevoel. Mensen ont-

moetten elkaar in de pauze tussen de eerste groep en de tweede groep, ver-
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telden elkaar verhalen en dronken gezamenlijk koffie. De vrijheid, de eigen
activiteit van de mensen en de beweeglijke manier om met fysiotherapie
bezig te zijn maakten deze periode to t een plezierige herinnering voor
Frans.

Toen het in Belfast te gevaarlijk werd, was de tijd aangebroken om weer
terug naar Nederland te gaan. Frans wilde eigenlijk verder met kinderen
maar er moest brood op de plank komen en zo kwam hij als fysiotherapeut
in een verpleegtehuis voor bejaarden terecht, waar voornamelijk oudere
vrouwen zaten. /IVoor mij was het een ontdekking dat oude mensen toch
ontzettend open kunnen zijn. Als je een beetje tijd voor ze uittrok kwamen
ze met allerlei verhalen. Er kwam ook veel terug uit hun jeugd. Mensen
kwamen ook soms met hun dromen bij mij," vertelt Frans over die tijd.
"Dat geoefen geloof ik wel, ik ben geen techneut. Als iemands behoefte op
een geven moment e rgens anders ligt dan gaat dat voor. De beweging komt
dan vanzelf wel op gang."
Daarna dacht Frans erover om kinderfysiotherapie te gaan doen. Maar de
lange wachttijden om een cursus te kunnen volgen en de vraag of je dan
werk kon vinden deden hem aarzelen. Toen kwam hij een advertentie tegen waarin groepsleide rs werden gevraagd voor een nieuw op te richten
gezinsvervangend tehuis voor lichamelijk gehandicapten. Het ging om
jongeren van 10 tot 16 jaar. Een nieuwe wereld, een nieuwe uitdaging
vond Frans. "Als ik erop terugkijk dan ging het vooral om kinderen uitdagen. Heel veel van die kinderen zaten vast aan hun rolstoel. Ik deed met
hen dingen die eigenlijk niet mochten; andere groepsleiders hielden dan
hun hart vast. Maar het leuke met die pubers is dat wanneer je af en toe
dingen met ze doet die niet mogen, krijg je ze ook gemakkelijker weer terug
in het gareel. Door uit te dagen krijg je ze meer in beweging."

Die uitdaging vond Frans zelf in het doen van allerlei cursussen op het gebied van dansexpressie. Omdat zo'n cursus altijd weer ten einde liep, deed
Frans mee aan de selectie voor docent dansexpressie. Hi j werd geselecteerd
en ging de opleiding doen. Binnen die opleiding heeft hij veel over zichzelf
ontdekt, zoals de mogelijkheden va n zijn eigen lijf, eigen creativiteit en
ex pressiviteit en ook zijn eigen grenzen. Zijn blik op bewegen en alles wat
daar mee samen hangt is daar enorm verruimd. Alleen met het omgaan
met grenzen waren ze binnen de opleiding niet bezig. In die zi n was het
een ander vak wat hij daar leerde. Was de fysiotherapie beperkt in zijn opvattingen over bewegen, de dansexpressie opleiding bleef op een andere
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manier aan de buitenkant. De wisselwerking tussen het bewegen en wat
dat bij je oproept en hoe je daar vorm aan geeft kwam daar wel aan bod,
maar wat te doen als je tegen je eigen grenzen en beperkingen oploopt?
Om daar mee te leren omg<liln had Frans de haptonomie nodig.
Eerder had Frans al kennisgemaakt met haptonomie. Het verschil tussen de
haptonomie-opleiding in Overasselt - met Frans Veldman Sr. aan de zijlijn
- en de dansexpressie is, dat je in de haptonomie bij het ervaren meer stil
staat. Bij de dansexpressie kan het nog buiten jezelf blijven, omdat je gemakkelijker aan de ervaring voorbij kan gaan. "Ik ben er heel blij mee dat
de ervaring steeds dichter bij mezelf komt. Het lijkt wel of het steeds enger
wordt, maar de ervaring is juist andersom, het wordt steeds breder. Er ontstaat meer ruimte. De fysiotherapie heb ik als een vereniging ervaren: waar
blijf ikzelf."
Frans heeft een keer bij Frans Veldman Sr. op de tafel gelegen en is door
hem aangeraakt. "Toen ik terug op mij stoel ging zitten heb ik de hele dag
nog zijn hand op mijn lijf gevoeld. Dan is er wel wat gebeurd. Dat is een
ervaring die ik niet gauw zal vergeten." Een ervaring die de indruk achter
laat dat er bij het aanraken veel meer gebeurt.

Inmiddels heeft Frans naast de kinesionomie-opleiding ook de opleiding
haptotherapie gevolgd in Doorn. Voor hem is de essentie van de haptonomie opleidingen geweest dat hij steeds meer in zichzelf is gaan geloven,
waardoor hij voelt dat hij iets waardevols te bieden heeft. "Haptonomie is
meer dan een vak dat ik heb, het is ook een stukje van mezelf geworden. En
als je dat ook kan overdragen aan anderen ... Niet mijn stuk, maar iemand
zi jn eigen stuk laten voelen. Aan de ene kant is het de waarde van mezelf
voelen en kennen waardoor ik de ander zijn eigen waarde kan laten voelen." Op mijn vraag hoe hij dat doet, zegt Frans dat het veel luisteren is en
waarnemen, kijken.
Op het moment dat we hierover praten, wordt Frans geroepen door zijn
zoontje Olivier. Als ter illustratie reageert hij niet meteen, maar luistert met
één oor naar Olivier of hij echt moet komen of dat hij nog moet wachten.
Na 5 minuten gaat Frans toch even naar hem toe. Wanneer hij terugkomt,
is hij even helemaal uit het gesprek en dus praten we verder over zijn werkzaamheden van dit moment.

De laatste acht jaar heeft Frans in een dagverblijf voor verstandelijk gehandicapte kinderen gewerkt. Hij is aangenomen voor 18 uur fysiotherapie
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en 10 uur bewegingstherapie. Toen hij daar kwam we rken had het dagverblijf een directeur die bekend was met haptonomie en Frans in de gelege nheid stelde om een haptotherapie opleiding te volgen. Die directeur is echter al weer vertrokken en si ndsdien zijn er al weer twee opvolgers geweest
die niet zo betrokken waren bij de haptonomie.

Destijds is Frans begonnen om zijn fysiotherapie uren steeds meer op haptonomische basis in te vullen en later op haptotherapeutische wijze. Zi jn
standpunt is dat als je met kinderen iets wilt bereiken, je op het affectieve

vlak moet beginnen en wel in samenwerking met ouders. "Haptotherapeutische begeleidi ng is geen oefenen. Er bestaan ook geen oefeningen. Binnen de begel eiding probeer ik met de ouder(s) in te spelen op wat er is. Afstemmen op dit kind met deze ouder(s). Voor ouders betekent dit vaak dat
ze opnieuw of anders leren luisteren naar de behoeften en mogelijkheden
van hun kind. Wat betekent bijvoorbeeld ve ili gheid of bescherming voor
dit kind? Stap voor stap bewandelen we de weg naar het affectieve contact,
lij fel ijke contact. Soms van heel dichtbij naar steeds meer ruimte, soms van
heel ver weg naar steeds meer nabi jheid," schrijft Frans in een stuk dat hij

voor het dagverblijf heeft gemaakt.
In de uren die hij besteedt aan bewegingstherapie maakt hij regelmatig
video-opnamen van een kind, die hij samen met de groepsleiding en/of de

ouders bekijkt. Op deze manier probeert hij ouders en ook de groepsleiding
bij zij n werk te betrekken. "Ik vraag een leidster weleens om aanwezig te

zi jn bij een begeleiding van het kind met de ouders. Soms zeggen ze dan
dat ze daar geen tijd voor hebben. Dan maak ik duidelijk dat ze voor zichzelf ook keuzes moeten maken. Ik vraag ze bijvoorbeeld: wat vind je nou

belangrijk in je we rk, wat geeft je voldoening? Dan blijkt dat het dikwijls
gaat om die korte momenten dat ze even contact hebben met een kind. Als
dat contact niet on tstaat en je blijft maar zoeken, kom je in dezelfde machteloze patronen terecht als die je zo vaak bij deze ouders ziet/' zegt Frans.

Bij veel kinderen op h et dagverblijf zijn al op jonge leeftijd allerlei ve rdedigingspatronen ontstaan. Patronen waarbij het kind zich heeft ingedekt
tegen verdere affectieve kwetsuren. Het ene kind verstilt, terwijl het andere

expandeert, doch beiden hebben zich gevoelsmatig teruggetrokken. Deze
patronen worden vaak onbewust in stand gehouden door ouders e n door
de groepsleiding in de instelling. Ouders zijn daardoor het z icht op hun
kind verloren. 11Kinderen van 2'h jaar hebben meestal al een heel verh aal

ach ter zich . Met behulp va n video-opnamen die ik tijdens het bewegings-

Haptonomisch Contact, '7 jaargmlg 1996, nr. 4
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groepje heb gemaakt, kom ik met de ouders in gesprek. Gezamenlijk bekijken we de video. Wat zien de ouders zelf gebeuren herkennen ze hun kind
j

in deze situatie en welke vragen leven er bij hen. Zo komen we onder andere in gesprek over hoe hun kind zich gedraagt in dit groepje, maar ook wat
zie je in zijn manier van bewegen . Dan valt bijvoorbeeld op dat het ene

kind niet van zijn plek komt, terwijl je een ander continue kwijt bent,"
vertelt Frans.

Hij koppelt dat aan ervaringen van de ouders met hun kind thuis en hoe
het vanaf de geboorte met het kind is gegaan. Daarmee ontstaat voor de
ouders een vollediger beeld van hun kind . "Door wat de ouders weten en

ik weet, krijgen we samen meer zicht op het kind. Soms laat ik het ouders
ook aan den lijve voelen. Deze aanpak motiveert ouders vaak om de draad

met hun kind weer op te pakken." In sommige situatie's vraagt hij de ouders om thuis ee ns na te denken over wat ze nu gezien en gehoord hebben
en hem te laten weten en of ze met een begeleiding willen beginnen. Tenslotte zijn de ouders de eerste verantwoordelijke en dragen zij de zorg voor
hun kind en dat wil hij niet van ze afnemen.
In tegenstelling tot de orthopedagogiek, die in Frans' ervaring een metho-

diek is die vooral aan de buitenkant van het kind werkt door systematisch
dingen aan te bieden en de buitenwereld rondom het kind te structureren,
staat de haptonomische begeleiding veel dichter bij het kind. "Ik wil echter

het kind op zichzelf aanspreken en zoek de structuur in het kind zelf. Het
gaat er eigenlijk om dat het kind zich in een relatie veilig kan voelen. Dan
komt het tot zichzel f. Ik vind het fascinere nd om te zien hoe snel deze ver-

andering bij kinderen kan plaats vinden. Daar heb je geen ellenlange behandelingsreeksen voor nodig," zegt Frans.
Frans hoopte dat de resultaten die hij met kinderen boekte vanzelf duidelijk en zichtbaar zouden worden en dat men er binnen de instelling dan
niet meer omheen kon. Het probleem is echter dat deze aanpak nooit een

duidelijke plaats heeft gekregen binnen de instelling. Hij is weliswaar aangenomen als fysiotherapeut, maar houdt zich voornamelijk bezig met het
affectieve contact. Wanneer een kind binnen komt in het dagverblijf is er
een observatieperiode van drie maanden waarin er van alle therapeuten
wordt verwacht dat ze het kind zien en er een verslag over schrijven. Die
verslagen worden in het multidisciplinair overleg besproken en voor het

maken van een behandelplan wordt er gekeken naar wat dit kind nodig
heeft. Frans schrijft zijn verslag altijd vanuit de affectieve invalshoek: hoe

8
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beweegt het kind zich, hoe reageert het op aanrakend contact. Dan hangt

het ervan af wat de visie is binnen het overlegorgaan en welk belang men
stelt in het affectieve contact. In een psychologisch verslag wordt bijvoor-

beeld wel vermeld dat een kind meer veiligheid nodig heeft, of bescherming en een veilige h erken bare omgeving en in welke leeftijdsfase het kind
zit, maar op het affectieve deel wordt geen plan gemaakt. "Ik neem het
affectieve deel voor mijn rekening. Met mijn achtergrond heb ik daar wat

over te zeggen en dat doe ik ook. Maar het hangt van mijzelf af wat ik
schrijf, wat ik vertel, wat ik laat zien, wat ik met de ouders doe; dat zi jn nog

steeds persoonlijke stappen van mij die niet ingebed zijn in het geheel van
het dagverblijf. Ik heb het wel voorgelegd aan het team, maar het wordt
nog steeds niet op waarde geschat en door meerdere gedragen."
Twee jaar geleden h eeft Frans ex pl iciet toestemming gevraagd aan het
team om met een aantal kinderen en hun ouders haptotherapie te doen.

Vorig jaar heeft hij een stuk geschreven waarin hij duidelijk uitlegt wat hij
doet en heeft tevens een aantal behandelingen beschreven. De psycholoog
en orthopedagoog waren daarin zeer geïnteresseerd en vroegen om op de
hoogte gehouden te worden . Frans nodigde ze uit om de video's te bekijken of eens bij een behandeling aanwezig te zi jn, maar hij kreeg h et gevoel
dat de interesse zo ver niet ging.
Op dit moment moet er binnen de instelling fors bezuinigd wo rden en is er
iemand aangesteld om naar de minimale eisen te kijken. Frans is bang dat

zijn benaderingswijze dan wegbezuinigd wordt. Voor het dagverblijf zou
het heel jammer zijn. Volgens hem kunnen met zijn werkwijze veel problemen omzeild worden, zowel binnen de groepen als bij kinderen onderling.
Voor veel kinderen die moeilijker worden in hun gedrag bestaat er dan

uitsluitend een nog strakkere structurering.
Frans is nu met alle geledingen in gesprek om zijn aanpak nog duidelijker
te maken. Hij w il geen concessies doen. Vooral van de groepsleidsters krijgt

hij nu duidelijke reacties omdat die de problemen de hele dag in hun werk
tegenkomen en veel duidelijker de effecten zie n van wat hij met kinderen
bereikt. Ook ouders benaderen hem steeds meer met vragen om begeleiding. "Ik zie gewoon dat er meer moet gebeuren. Wat doe je met een kind

dat de hele dag staat te hangen en niet reageert? Liedjes tegenaan blijven
zingen? Als je patronen kunt openleggen en je hebt een aantal stappen
gezet met de ouders en de groepsleiding dan kunnen ze zelf weer verder.
Dat betekent voor de groepsleiding ook met meer bevrediging werken, "
zegt Frans.

Haptonomisch Con tact, '7 jaargang 1996, nr. 4
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Voor hemzelf betekent het dat hij nieuwe keuzes moet gaan maken als hij
op het dagverblijf niet meer kan werken zoals hij wil. Zijn eigen praktijk
verder uitbouwen bijvoorbeeld. Momenteel geeft hij daar haptonomische
zwa ngerschapsbegeleiding en enkele haptotherapiebehandelingen. Daarnaast heeft hij, vanuit de instelling, contact met een kinderarts die veel

waarde hecht aan zijn manier van werken en die ook af en toe ouders met
hun kind naar hem doorstuurt.
Het zou Frans zeer ter harte gaan als er op grond van bezuinigingen niet
wordt gekozen voor de mogelijkheid om ook een affectieve benadering van
kinderen en hun problemen aan te bieden vanuit de instelli ng. Hij heeft
daar jaren gewerkt om iets in beweging te zetten wat naar zi jn mening heel
basaal is en wat de kwaliteit van het aanbod van de instelling ten goede

zou komen. Maar als de beweging geen reactie meer oproept, of sterker nog
njet als waardevol (h)erkend wordt, dan houdt het op. Dat is een beetje
doodgaan.

Praktijkvoorbeeld
Frans van Nieuwmegen beschrijft;n onderstaand verhaal illl1et kort een begeleidil/g.

Inleiding
D. is een jongetje van 3 jaar bij wie je in eerste instantie denkt: die

redt het wel, ondanks dat hij niet kan praten. D. is heel ondernemend,
maar ook een manneke, die je constant kwijt bent. Even de deur op een

kier en weg is hij. De hele dag moet je hem in de gaten houden. De groepsleiding herkent dit probleem: 'We kunnen hem geen moment alleen laten.
De hele dag loop je achter hem aan en kom je ogen tekort.'
Als moeder D. komt ophalen, loopt hij straal langs haar heen. Moeder
verkrampt even, maar herstelt zich snel: ze moet verder. Stevig pakt ze hem
vast om hem niet weer kwijt te zijn. Je mag hem wel even oppakken, maar

hij wurmt zich snel los of laat zich onderuit zakken .
Jn de speelzaal ontstond eens een moment waarop D. zich wat meer over·
gaf en wel bij het 'jonassen' in een laken. Dit zou een manier zijn om D. te
bereiken . Met behulp van videobeelden kom ik met moeder in gesprek. Ze

herkent de vluchtigheid en het chaotische gedrag bij haar zoontje en stemt
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in om samen met mij te kijken naar mogelijkheden om hier iets aan te
doen.

Eerste consult
Als D. 's morgens op het dagverblijf aankomt, loopt hij meteen door naar
zijn groep. In het groepslokaal haal ik moeder en D. op. D. is geobsedeerd
door treinspeeltjes en vooral door wielen. Hij ziet daarbij niemand: noch
de andere kinderen die binnenkomen, noch de groepsleiding, moeder of
mij . Pas als ik recht voor hem ga zitten, merkt hij me op. Zonder moeite
kan ik hem aan een vinger meenemen naar de speelzaal.
In de speelzaal gaat hij direct achter een bal aa n . D. is kort met dingen in
de weer. Hij stiefelt de hele zaal door zonder oog te hebben voor zijn moe·
der of mij. Voordat we ergens aan beginnen, schiet moeder vol. "Hoe vind
je het met D. gaan ?" vraag ik haar. "Waardeloos. Hij komt alleen maar als
hij iets van me nodig heeft," zegt ze. Moeder kan het niet meer opbrengen.
Ze heeft er geen energie meer voor. Ze zoekt oplossingen door hem bi jvoor·
beeld steeds ander speelgoed aan te bieden.
Al is D. aan de andere kant van de speelzaal, wanneer ik een doek op een
zacht matras neerleg, komt hij ui t zichzelf er naar toe. Het lijkt wel of hij
dit herkent van de vorige keer. Zonder iets te vragen rolt hij zich op zijn
rug en gaat op het doek liggen. Terwij l zi jn moeder en ik elk een kant van
het doek vasthouden, zetten we het 'jonassen' in.
Bij de eerste keer 'jonassen' wordt D. rustiger. Maar voordat het doek op
het matras ligt, zit hij alweer overeind en is hij weg. Als ik hem roep komt
hij terug, gaat weer liggen en tijdens het 'jonassen' zakt hi j meer en meer
in het doek, onderwijl spelend met zi jn handjes. De buitenwereld valt als
het ware van hem af. Bij het neerleggen blijft hij nog even bij deze ervaring, rolt dan van het doek af, blijft op de mat liggen en rolt weer terug in
het doek. Als ik hem vraag of hij nog een keer wil, begint hij te glimmen.
Zijn moeder blijft daa rbij heel strak en gespannen. Ik vraag haar of ze haar
armen langer kan maken en D. ook even kan vergeten (alhoewel dat na·
tuurlijk niet kan). Moeder ziet D. nu veranderen. Hij gaat echt liggen, krijgt
een zachter gezicht e n komt tot rust.
Dan gaan we over naar de hangmat, zodat we onze handen wat meer vri j
krijgen. Niet als een nieuwe oefening, maar om te kijken of ik met hem en
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moeder nog een stap verder kan zetten. Ook in de hangmat gaat D. gemakkelijk liggen. Hij laat zich heen en weer duwen en zich door het doek heen
aanraken. Moeder legt een hand op zijn hoofd en hij geniet ervan. Het
over en weer duwen wordt steeds meer hem in je armen nemen. Hem even
bij je houden en dan weer laten gaan . Moeder geniet er nu zelf ook van. Ze
mag hem aanraken en D. steekt zelf ook een hand naar haar uit om haar in
haar gezicht te aaien. Zijn gezicht wordt daarbij opener en warmer en zijn
stem zachter.
Tweede consult
Ik vraag moeder wat ze er de vorige keer aan heeft gehad. Het heeft haar
aan het denken gezet, zegt ze en ze zou er wel wat over willen lezen. Thuis
is ze er mee verder gegaan. Ze vertelt dat ze onlangs met het hele gezin uit
eten zijn geweest en dat dat nu heel anders was. D. bleef nu veel meer bij
hen, waardoor het etentje veel gezelliger was. Na dit gesprekje pakken we
de draad van de vorige keer weer op.
We gaan opnieuw Ijonassen /. D. is nu heel vluchtig. Dan stappen we over
naar de hangmat. Hij vindt dit wel prettig, maar laat het minder toe dan de
vorige keer. Ook hier haakt hij af. Ik vraag moeder om zelf in de hangmat
te gaan liggen, waarna ik D. bij haar leg. Omdat moeder hem vast houdt,
wil hij weg. Ik geef moeder aan eerst zelf lekker te gaan liggen en hem nog
even los te laten, zodat hij op zijn eigen manier kan gaan liggen. D. gaat
vervolgens dwars over moeder liggen. Hij laat toe dat ik zijn voetjes in mijn
handen neem en ook een hand op zijn buik mag leggen. Moeder geeft aan:
"Het lijkt wel of D. angstig is, alsof hij niet bij zichzelf durft te komen. Hij
komt even bij me liggen en gaat dan weer van me af. Dit schommelt voortdurend heen en weer./I Ik beaam dit.
Uiteindelijk wil hij toch uit de hangmat. Ik neem hem nog even in mijn
armen en D. begint zachtjes te huilen, echter zonder tegen te stribbelen.
Moeder zegt hierop: "Het lijkt wel of hij verdrietig is. Thuis kan hij ook als
hij aan het spelen is, plotseling gaan huilen." Meer en meer ligt D. nu in
mijn armen en komt tot rust. Even later zit hij heel rustig op de bank en
laat mij zijn sokken en schoenen aandoen. Samen met moeder en D. lopen
we terug naar de groep.
Het verloop
In de loop van een half jaar is D. ontzettend veranderd. Als moeder hem
nu komt halen, komt hij direct op haar af en vliegt haar om haar nek. Een
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ontroerend gebeuren, als je weet hoe veel verdriet er is (geweest) om het
gemis van een dergelijk contact.
D. is niet geheel vrij van ontwi jkend gedrag. Je moet hem nog vaak naar je
toe halen. Er zi jn echter openingen waar moeder en D. mee verder kunnen.
Ze komen nog regelmatig bij me.

Zijn moeder schrijft op mijn verzoek het volgende:
"Omstreeks november '95 benaderde Frans mij om D. wat rustiger en opener te krijgen met behulp van haptonomie. Ik had daar wel behoefte aan
daar D. zeer vluchtig was en bijzonder chaotisch kon zijn. We zijn begonnen met een laken waar D. in gejonast werd en daar ontspande hij behoorlijk in, wat best bijzonder is voor zijn doen.
Een aantal sessies later zag ik hoe D. zich ontspa nde door middel van lichamelijke aanraking van Frans. Hierbij moest hij dan echt door een soort
barrière breken, wat D. ook enorm veel energie kostte, omdat hij het eigenlijk moeilijk vindt om zich over te geven aan ontspanning. Ik zag dan ook
de tweestrijd van D.: Moet ik nu wegwezen of het maar over me heen laten
komen? D. koos toch voor het laatste, omdat hij inmiddels weet, dat het
eindresultaat toch wel lekker is. Hierbij werd/wordt zijn stemgeluid zachter, wat met name voor mij heel prettig is, daar D. behoorlijk tekeer kan
gaan.
Ik ervaar deze behandeling voor D. als zeer positief, omdat hij veel ontvankelijker is geworden voor lichamelijk contact. D. is veel meer gericht op
zi jn omgeving en zoekt je op. Ik heb veel van Frans geleerd en pas het regelmatig toe in de dagelijkse omgang met zowel D. als mijn andere zoon N.
van 6 jaar, met wie ik we l kan praten. Hij vertelt hier ook over en dan merk
je dus dat het echt werkt."
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Denken over voelen

Jody van de Brink

Inleiding
Twee jaar geleden beschreef ik in dit blad hoe ik ertoe gekomen was me in
te schrijven voor de Alfa-opleiding aan de Academie voor Haptonomie en
Kinesionomie in Doorn. Tevens maakte ik u deelgenoot van mijn eerste
ervaringen binnen deze opleiding. Inmiddels heb ik mijn akte behaald en
heb ik de vele ervaringen en indrukken voor mezelf wat geordend. Graag
wil ik in het volgende artikel enkele persoonlijke visies neerleggen over
diverse aspecten binnen de haptonomie en de opleiding, die mij aan het
denken hebben gezet. Ik wil dit doen omdat het algemene kwesties betreft;
bovendien vermoed ik dat ook binnen andere opleidingen deze kwesties
een rol spelen, al zal iedere opleiding er op een eigen manier mee om gaan.
Het is niet mijn bedoeling antwoorden te geven. Het gaat er mijns inziens
juist om dat we ons als haptonomisch werkenden vragen du rven te stellen.
Waar ik persoonlijke visies naar voren breng hoop ik anderen uit te dagen
er afwijkende visies naast te zetten. Het gaat er niet om wie gelijk heeft,
maar wel om gezamenlijk dichter te komen bij de kern van de haptonomie.
Wat is haptonomisch bezig zijn? Is dat 'voelend' bezig zijn, of denken
vanuit het gevoel, hetgeen Veldman de 'van gevoel doorstraalde rede'
noemt? (Merleau Panty, red.) -Om u in de discussie mee te nemen wil ik beginnen met het beschrijven
van enkele ervaringen die ik in de opleiding heb opgedaan en die mijn
gedachten over dit onderwerp in gang hebben gezet en beïnvloed hebben.

Enkele ervaringen
rk ben me ervan bewust dat een persoonlijke mening altijd een achter·
grond heeft. Als ik deze achtergrond onbenoemd laat zal ik moeilijk kun-
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nen aangeven hoe ik tot bepaalde vragen en inzichten ben gekomen. Om

een indruk te krijgen van mijn weg tot de haptonomie verwi js ik u naar

mijn eerdere artikel van december 1994. Hier wil ik enkele gebeurtenissen
tijdens de opleiding beschrijven die de achtergrond verder hebben inge.

kleurd.
Respect voor eigen mogelijkheden
Zoa ls sommigen van u inmiddels weten ben ik blind. Eén van de eerste,
voor mij indrukwek.kende ervaringen vond ik het fei t dat er niet voor mij

werd ingevu ld waar ik dat eerder wel gewend was. Zo deden we eens een

oefening, staande op een stoel. De opdracht was om afwisselend op de linker en de rechter twee poten te balanceren. Ik h ad zoiets nog nooit geprobeerd en het leek me een beetje eng. In dis soort situaties ben ik gewend
dat anderen direct op me toe snellen en me overdadig helpen, waardoor ik

nog geen kans kri jg mijn eigen mogelijkheden te ontdekken. Hier gebeurde
er, tot mijn verbazing, niets. Ik ging dus voorzichtig op de stoel staan en
verwachtte nu toch wel wat angstige reacties om me heen. Ze bleven uit.
Wel voelde ik dat de docenten me in de gaten hielden. Dit gaf me zowel
ve iligheid als vrijheid om te experimenteren, mijn eigen grenzen op te
zoeken .

Aanraken
In mijn eindscriptie beschreef ik wat de directe aanraking miî deed. Heel
vaak, als we aan de tafels bezig waren, beving mij een grote ontroering,
gecombineerd met verdriet. Ik laat hier een stukje van mijn scriptie volgen:
"Ik heb voor mezelf wel eens bedacht dat dit directe, affectieve contact vergelijkbaar zou kunnen zi jn met het elkaar heel lang en in-

tiem aankijken. Maar waarom wil ik het voelen nu weer met het
zien vergelijken? Het aanraken spreekt voor zichzelf: als ik er met
mijn lijf en wezen bij ben ontstaat er werkeli jk con tact, waarb ij even
geen woorden nodig zijn. We gaan in elkaar op en wie wie aanraakt

is niet meer belangrij k. Of, zoals Veldman het zegt: ik dépasseer
mijn lichaam, het lichamelijke. u
In mijn aantekeningen beschrijf ik een heel diepe ervaring met aanraken:
"Ik raakte haar aan, en dat was zo mooi en intiem, ik stond er helemaal van te stral en en een overweldigend gevoel van geluk en opwinding overspoeld e mij. Het was net alsof ik zo maar ogen had

gekregen . Het troostte me en ik was even heel gelukkig.
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Maar toen het voorbij was ging het gordijn weer dicht, ik moest de
ogen weer inleveren, en daarvan werd ik heel verdrietig."

Mijn beleving van 'opeens ogen hebben' is frappant. Nu denk ik dat
wat ik beleefde niet met zien of niet zien te maken heeft, maar met
het wegvallen van een door mij beleefd gevoel van onzekerheid en
ongelijkheid.
Ogen geven een extra mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Natuurlijk
zijn er gelukkig ook andere mogelijkheden, waa ronder de directe aanraking. Helaas is er nog zo'n groot taboe op aanraken, het is zo direct dat
het soms beangstigend kan zijn, zowel voor een ander als voor mezelf.
Met kijken kun je op een wat grotere afstand toch diep geraakt worden,
en ik ervaar het als een groot gemis dat ik dat niet kan.
Wat met de ogen kan worden waargenomen wordt bovendien vaak tot
norm verheven, althans dat is mijn ervaring, en daarin voel ik me tekort schieten . Pas de laatste tijd heb ik werkelijk durven treuren om
mijn handicap. Door de directe, affectieve aanraking voel ik het verdriet om het gemis, maar direct ook een verbinding die hoop geeft."

Oordelen
Tijdens de evaluatie, aan het eind van het eerste jaar, had ik het gevoel dat
er iets niet goed was. Veel mensen, inclusief ikzelf, waren in tranen. één
van de cursisten kreeg te horen dat (het allemaal zo zuinig en zo klein was.'
Ik vond het een weinig zeggende opmerking, die eigenlijk alleen aangaf dat
het te weinig en niet goed was. Maar wat kan iemand daar nu mee beginnen? Ik kreeg te horen dat de docenten wel tegen mijn komst hadden opgezien, maar dat ze het heel bijzonder vonden en er veel van leerden. Ik
dacht: dit zegt meer over de docenten dan over mij. Daarna kwamen er
enkele positieve opmerki ngen, en aan het eind werd me de volgende vraag
gesteld: "Weet je dat je slecht in je lijf zit?" Ik voelde me onderuit gehaald,
veroordeeld, en niet gezien in mijn eigenheid. De opmerking is later, door
mijn toedoen, teruggedraaid, maar ik was diep teleurgesteld.
Op het gevoel vertrouwen
Herhaaldelijk is het me duidelijk geworden dat ik mijn gevoel echt als leidraad kan nemen. Bij een naderingsoefening heeft een docent mij dat een
keer duidelijk laten ervaren. Ik had A., een manneli jke cursist, genaderd en
zou dat nog een keer doen. Ik ging er dus van uit dat hij nog steeds tegenover me stond en naderde hem. De docent had echter stiekem A. laten vervangen door B, een vrouwelijke cursist. Terwijl ik dichterbij kwam zei ik
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dat het opeens anders aanvoelde. Ik begree p dat niet goed. Toen alles me
d uideli jk we rd gemaakt was ik verrast over het feit dat ik die andere signalen via het ruimtelijk voelen had opgevangen.

Is voelen voldoende?
Er za t een vro uwelijke cursist naast me te huilen. Een docent kwam erbij.
Die docent kende de cursist goed. "Je kunt voelen wat voor soort verdriet
h et is, he," zei de docent tegen mij. Ik ging eens voor mezelf na wat ik voelde en zei: " ja, ik merk wel dat het met .. . te maken heeft, maar er kan wel
veel meer achter zitten. Ik zou dus niet durve n zeggen dat ik precies voel
waar dit verdriet over gaat." De docent zei dat ik te veel aan het denken
was. Vervolgens vroeg de docent aa n de cursist: "Gaat het verdri et over
.... ?" De cursist beaamde dit en voegde eraan toe dat de docent haar zo
goed aanvoelde. Ik bleef in verwarring achter.

Manipulatie
Het liep niet goed in onze cursusgroep, het tweede jaa r. Er was kri tiek op de
docenten, en met elkaa r kwamen we er niet uit. Een docent-bemiddelaar
werd erbij geroepen . Nadat er heel wat op tafel was gekomen viel er een
stilte. "Ik voel dat er nog meer ligt, en als jullie daarmee niet naar voren
komen zal dat in de weg blijven zitten," zei de bemiddelaar. Er kwam ni ets.
Hij sloot af met een oefening: we kregen de opd rach t na te denken over iets
wat we nog tegen iemand wilden zeggen. Hij zei erbij d at we het voor o nszelf mochten houden . Toen we enkele minuten hadden nagedacht zei de
bemiddelaar: ga het nu maa r tegen die ander zeggen. Iedereen deed dat. Ik
voelde me bedrogen, maar ik had de moed niet dat te zeggen. Ik had al
moed genoeg n odig o m te blijven zitten, mijn gedachten voo r mezelf te
houden en m e daarmee eigenlijk een beetje buiten het gebeuren te plaatsen .

Structuur of geen structuur?
Aan het eind van de cursus zei ik dat ik vond dat er soms zo weinig structuur in de opleiding zat. " Deze opleiding gaat over voelen en voelen heeft
geen structuur," antwoordde de docent. Hij had gelijk, en toch ook weer
niet.

Aanvullingen op de achtergrond
De haptonomie heeft voor mij een grote waarde, en eigenlijk zou ik h et
iedereen die in de hulpverlening werkt gunnen met het gedachtengoed
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van de haptonomie kennis te maken en iets daarvan aan den lijve te ervaren. Door de opleiding is mijn belangstelling voor de h aptonomie gegroeid; ik ben erdoor gevormd en zal vanaf nu haptonomisch we rken, of ik
dat nu wil of niet. Inmiddels ben ik gestart met de opleiding tot psychotherapeut, hoofdrichting Psychoanalytische Psychotherapie. In deze opleiding
ontmoet ik gelukkig ook gevoelige mensen, die bereid zijn naar hun gevoel
te kijken. Er wordt wel belang gehecht aa n de onderbouwing van het gevoel: Wat zou de oorzaak kunnen zij n dat je bij een ander een bepaald gevoel krijgt?
De psychoanalytische theorie heeft ook zijn weerslag op mijn denken. Zo
ben ik ervan overtuigd dat gevoelens en gedachten zowel een uiterlijke als
innerlijke bron kunnen hebben. Een ontmoeting met iemand kan associaties oproepen met andere belangrijke personen uit ons verleden. La ng niet
alti jd zij n we ons van die associaties bewust, en dat kan het moeilijk maken
de herkomst van gevoelens te begrijpen. Zo kunnen gevoelens veel heftiger
zij n dan bij de uiterlijke situatie past. Tegen deze achtergrond wil ik nu
enkele ideeën naa r voren brengen over denken, voelen en de haptonomische opleiding.

Discussie
Lijfelijk contact en grenzen
Haptonomie is de wetenschap van de tast, dat was één van de eerste dingen
die we in de opleiding leerden. Behalve de directe aanraking is ook het "op
afstand voelen" een heel belangrijk aspect, en naar mijn mening de basis
voor empathie. Aanrakingen kunnen bevestigend zijn, maa r ook beangstigend. Zo vond ik zelf de ervarin g 'ogen te hebben' heel ontroerend, maar
het verdriet daarna was heel diep en even intens. (zie onder kopje' Aanraken') Met aanraking kun je helend werk doen, maar ook heel veel schade
aanrichten. " Door middel van haptonomie kom je door de achterde ur bij
iemand binnen," zei één van de docenten eens. Ik denk dat dat heel juist
gezegd is en precies aangeeft wat er aan de hand is. Door aanraking kunnen
cliënten hun normale controles loslaten . Dat lijkt heel goed, want we zijn
geneigd met ons hoofd te controleren, waardoor we weinig contact hebben
met ons eige n lijf. Controle is er echter nooit voor niets. Sommige mensen
hebben die controle hard nodig om in balans te blijven. Al gaat dit ten
koste van de lichaa msbalans, er zou veel schade kunnen ontstaan als zo'n
cliënt 'via de achterdeur benaderd werd' door aanraking.
Daarom vind ik het van essentieel belang dat er in de opleiding aandacht
zou komen voor diagnos tiek. In het eerste ges prek zo u naar mijn mening
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moeten worden nagegaan wat iemand aan kan en of haptonomisch werken met deze persoon wel aangewezen is. Dat kun je niet zo maar aanvoelen, al is het gevoel zeker een belangrijk diagnostisch instrument. Daarnaast is het echter belangrijk dat een therapeut door gerichte vragen een
beeld krijgt van de cliënt. Wat dit betreft zou de haptonomie veel kunnen
hebben aan het vakgebied van de psychotherapie.

De veiligheid en vrijheid die ik onder het kopje 'Respect voo r eigen mogelijkheden' beschreef, nodigde mij uit mijn eigen grenzen op te zoeken. In
de opleiding werd herhaaldelijk naar voren gebracht dat cliënten een eigen
verantwoordelijkheid hebben in het aangeven van hun grenzen. Hoewel
dit op zich juist is, kan niet elke cliënt die verantwoordelijkheid direct aan.
Ik ben ervan overtuigd dat een therapeut bij sommige cliënten eerst zelf
grenzen aan moet geven, zoals een moeder dat bij een kind doet. Binnen
die grenzen kan het kind dan veilig spelen en vanuit die veiligheid zijn
eigen grenzen gaan zoeken. Het vereist een goede intuïtie en diagnostische
vaardigheden om na te gaan in hoeverre de cliënt voldoende is afgegrensd.
Denken en voelen
"We denken te vee l en voelen te weinig, ons hoofd zit ons in de weg,"
werd ons vaak in de opleiding gezegd en ik denk dat dit op zich juist is.
Maar met alleen op het gevoel af gaan zijn we er niet, al is h et een uiterst
waardevolle bron. Als gevoelens zo nder zelfreflectie geuit worden kan dat
vertekenend werken . We kunnen zelf problem en ondervinden als we regelmatig impulsief onze gevoelens uiten. Anderen kunn en we daarmee te kort
doen of erger nog: schade toebrengen .
Hoe komt het toch dat ik zo vaak verhalen hoor over haptonomisch werkenden, die me de schrik op het lijf jagen? Een voorbeeld: een c\iëntvertelde dat hij met zijn haptonomisch werkende fys iotherapeut over zijn relatie
had gepraat. Hij had wel wat twijfels bij die relatie maar vond de basis stevig genoeg om te gaan samen wonen . De fysiotherapeut vond het verstan dig dat de cliënt en z ijn partner in therapie gingen, bij een haptotherapeut.
De cliënt kwam met dit verhaal bij mij en was nogal ontdaan. Hij wilde
helemaal niet in therapie, maar begon te twijfelen door de stelligheid waarmee dit hem door d e therapeut was aangeraden. Toen ik verder vroeg,
bleek dat de cl iënt e n zi jn partner samen bezig waren om belemmeringen
op te lossen en de cliënt had daar vertrouwen in. Bovendien bleek dat de
fysio therapeut hem verteld had zelf met zi jn partn er in therapie te zijn
geweest, iets waar hij veel baat bij gehad had.
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In dit voorbeeld vind ikdat de haptonomisch werkende fysiotherapeut zijn
eigen gevoel als leidraad nam, en niet naging waar de cliënt was. Was voor

hem de haptotherapie steunend geweest, voor een cliënt hoeft dat nog
helemaal niet zo te zi jn . En al zou relatietherapie objectief gezien een goede mogelijkheid lijken, dan is het belangri jk eerst na te gaan of de cliënt
eraan toe is zoiets te horen. Ten slotte geeft het advies o m in relatietherapie

te gaan een cliënt ook de boodschap dat hij het kennelijk zelf niet kan
oplossen. Dit druist in tegen één van de principes in de haptonomie: Als

iemand zichzelf voor 50% kan helpen, dan help je hem voor 48%, zodat
hij zijn eigen mogelijkheden voe lt en gestimu leerd wordt om nieuwe te
ontdekken.
Het verhaal deed me den ken aan vee l momenten in de opleiding, zoals de
ervaring met de verdrietige cursist (zie onder kopje: lIs voelen voldoende').
Mede door mijn psychoanalytische inslag ga ik ervan uit dat je meestal niet
zo maar kunt aanvoelen waar een ander verd riet over heeft. Vaak weet de

persoon het zelf ook niet precies. In sommige gevalJen, zeker als je iemand
beter kent, kun je hem wat beter aanvoelen, maar ook dan kun je samen
ineens ontdekkingen doen die voor beiden nieuw z ijn. In d it geva l zei de

cursist dat de docent gelijk had en dat deze haar heel goed aanvoelde. Dit
kan natuurlijk gewoon waar zijn. Het is echter ook niet ondenkbaar dat
heel andere motieven een rol spelen. Stel nu dat de cursist heel graag aardig gevonden wil worden door de docent, of bang is de docent teleur te
stellen of om in de steek te worden gelaten. Misschien voelden ze zich bei-

den wel door mij bedreigd. In elk geval kon ik niet zeggen wat er aa n de
hand was en kon ik het voor meze lf alleen maar doen met deze hypothesen. Wel merkte ik dat er voor mij geen ruimte was om met deze overdenkingen te komen: dat was te vee l denken en te weinig voelen.

Ik heb het al gezegd: ik vind het gevoel een heel waardevolle bron. Vaak
voel ik eerst iets, voordat de gedachten komen, en zoa ls uit de paragraaf:

'Op het gevoel vertrouwen' bleek, heb ik in de opleiding geleerd daarop te
vertrouwen. Maar vertrouwen op het gevoel betekent voor mij niet: alleen
vanuit he t gevoel handelen. Dat zou veel wisselvalligheid, structuurloos-

heid en respectloosheid met zich mee kunnen brengen. In de opleiding
signaleerde ik in dit opzicht een dubbelheid, die ik in de paragraaf: 'manipulatie' illustreer: met woorden wordt beleden dat er een reden kan zijn
om gevoelens terug te houden, maar in de praktijk is er een 'stille norm'
om alle gevoelens maar op tafel te brengen. Met deze norm kan ik me niet
veren igen .

20

Haptonomisch Contact, r jaargang 1996, IIr. 4

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

Wat is de taak van de opleidingen?
Omdat voelen geen structuur heeft (en zelfs daarvan ben ik niet geheel
zeker) hebben we ook ons denken ter beschikking om nuancering en struc-

tuur aan te brengen. Ik vind dat het een misvatting is een opleiding over
voelen te ontslaan van het hebben van structuur. Dit kan mijns inziens
leiden tot schadelijke confrontaties, een voornamelijk subjectieve beoordeling van cursisten en ethische problemen.
In mijn evaluatieformulier, dat aan het eind van het tweede opleidingsjaar
werd uitgereikt, schreef ik het volgende:
• Het is me opgevallen dat in de opleiding op belangrijke punten criteria
ontbreken of niet helder zijn . Zo zijn met betrekking tot de vaardig·
heidsproefwel enkele algemene criteria geformuleerd, maar hoe precies
getoetst wordt is niet duidelijk. Daardoor hebben sommige cursisten nu
een 'makkelijke' en anderen een 'moeilijke' proef gedaan . Ik krijg de
indruk dat niet op grond van objectieve maatstaven wordt geoordeeld.
Nu is 'voelen' natuurlijk heel moeilijk objectief te beoordelen, maar

•

•

toch lijkt het me van belang dit dilemma op een gestructureerde ma·
nier intern nog eens te bespreken.
Tijdens de opleiding waren er enkele evaluatiemomenten. Ook hierbij
miste ik objectieve criteria, evenals een zekere structuur in de beoordeling. Nu kon het gebeuren dat de ene persoon alleen of voornamelijk
kritiek te horen kreeg, terwijl een ander bijna alleen positieve feedback
ontving. De methode van evalueren heb ik als onprettig en aJs enigszins 'uit de tijd' ervaren. Korte individuele beoordelingsgesprekken lijken mij veel zinniger, constructiever en minder nodeloos confronterend.
Sommige cursisten ontvingen leerbehandelingen van aan de opleiding
verbonden docenten. Ik vind dat een dergelijke constructie de integri·
teit van studenten kan schaden. Het is gebeurd dat een docent tegen
iemand ten overstaan van de groep iets over zijn persoonlijke leerbehandeling zei. Toen kreeg ik een onbehaaglijk gevoel.

Ik had graag nog eens met enkele docenten van de opleiding van gedachten willen wisselen over deze aspecten en heb dat ook aangegeven. Helaas
heb ik niets meer vernomen. Als ik zou weten dat de discussie intern gevoerd zou worden zou ik daar vrede mee hebben. Het is er mij niet om te
doen mijn eigen ideeën ingang te doen vinden . Ik vrees echter dat er helemaal geen discussie komt en binnen de opleiding gewoon wordt doorgegaan op de oude voet. Waar blijft dan het in beweging zijn? Wat weer·
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houdt docenten en andere verantwoordelijken om iets te doen met reacties
van cursisten? Wat staat een open contact in de weg?

Elk opleidingsinstituut dat zich met haptonomie bezig houdt zou er goed
aan doen zich af te vragen of er een open contact is met buiten, met cursisten, andere disciplines en dergelijke.
Mijn eerste kennismaking met de Academie in Doorn was gelukkig heel
prettig en open. Tot een ande re opleidi ng werd ik bij voorbaat al niet toegelaten, vanwege mijn visuele handicap. Ik vind het jammer dat ik tot de
conclusie moet komen dat binnen een denkrichting die openheid propageert, die openheid nog een utopie is. Maar ik zal de hoop niet opgeven. Er
kan altijd weer nieuwe beweging komen, zeker als we de moed hebben stil
te staan en met een van gevoel doorstraalde rede na te gaan waar we mee
bezig zi jn.

Uit andere tijdschriften
Bewegen en Hulpverlenen, 1996, nr. 2
Frans Veldman, Haptonomie, voorstelling ell werkelijkheid.

Kinderopvang, 1996, 6 juni
Leidy jelsema, Haptollomie help t je beter contact te maken met ki"derell
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Is haptotherapie toegankelijk voor
wetenschappelijk onderzoek?

Het probleem van therapievormen zoals haptoth erapie is dat het effect van
de behandeling m oeili jk aan te tonen is. Hoewel zowel d e cliënt als de
therapeut overtuigd kunnen zijn van h et effect van de behandeling, is dit
moeilijk aan een meetbare parameter te koppelen. De laatste jaren wordt in
de medisch wetenschappelijke wereld steeds m eer gebruik gemaakt van
kwaliteit van leven studies. Aan deze studies wo rdt momenteel veel waarde
gehecht, omdat ze een subj ectief doch goed onderbouwd beeld geve n van
hoe iemand zich voelt en wat voor invloed eventuele interventies hebben
op de kwaliteit van leven van de patiënt/cliënt. Kwaliteit van leven omvat
naast fysieke en functionele status de psychologische of mentale status
(o.a. spanningen, depressie, welbevinden) en het sociale functioneren. Met
behulp van speciaal ontwikkelde vragenlijsten is h et mogelijk om de
gevolgen van een aandoening voor het dagelijks functioneren in de meest
brede zin te analyseren. Echter ook het belang van de beleving van de
patiënt bij de evaluatie van interventies wordt in toenemende mate onderkend. Een mogelijkheid om het effect van haptotherapie te evalueren is het
meten van de invloed van de behandeling op de kwaliteit van leve n van de
betreffende cliënt. Om een dergelijke studie mogelijk te m aken, zoeken we
haptotherapeuten die bereid zi jn nieuwe cliënten te vragen of ze mee
willen werken .

Studie opzet
In principe komen alle nieuwe cliënten vanaf 18 jaar, die in staat worden
geacht de vragenlijsten zelfstandig te kunnen invullen, in aa nmerking. In
het kort bestaat de procedure uit het volgende. Allereerst zal de betreffende
cliënt een schriftelijke u itleg krijgen . De introductie zal tevens een verklaring bevatten dat d e gegevens anoniem verwerkt zullen word en en de
privacy gega randeerd wordt. Vervolgens zal de cliënt gevraagd worden een
aan tal van belang zi jnde algemene vragen te beantwoorden. De voor deze
studie gehanteerde kwaliteit van leven vragenlijst is een Nederlandse versie
van een lijst ontwikkeld door de wereld gezondheidsorganisatie (WHO) .
De Nede rl andse ver sie is ontwikkeld door Dr. Jo landa de Vries, die als
psycholoog ve rbonden is aan de Katholieke Universiteit Braban t te Tilburg.
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Zij houdt zich al jaren bezig met kwaliteit van leven studies en promoveer
de onlangs op dit onderwerp.
Het volgende meetpunt zal zijn na het afsluiten van de behandeling of na
een half jaar behandeling en nogmaals, indien van toepassing, na een jaar
behandeling. De distributie van de vragenlijsten en verwerking van de resultaten zal verzorgd worden door de afdeling psychologie van de KUB
onder leiding van Dr. Jolanda de Vries. Belangstellenden kunnen zich,
liefst schriftelijk, aanmelden bij onderstaand adres.

KUB/ Vakgroep Psychologie
T.a.v. mw. Dr.J. de Vries
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
Tel.: 013 - 4662705; Fax: 013 - 4662370
Marjon Elfferich

(Advertelltie)

Academie voor Haptonomie en Kinesionomie
Jan ligthartlaan 1,3941 BG Doorn

f!:!)

Wegens succes herhaalt de Academie dit jaar de:
3-daagse workshop Water

De bedoeling van de workshop is om de mogelijkheden van water in
begeleiding of behandeling te ontdekken via de weg van de eigen ervaring. Hierin worden de eigenschappen van water gerelateerd aan bepaalde haptonomische thema's. U zult 3 avonden praktisch met water bezig
zijn in een zwembad. Om u optimaal te kunnen begeleiden, wordt een
maximum gesteld aan het aantal deelnemers en wordt het zwembad
alleen voor de deelnemers aan deze workshop opengesteld.
Deze workshop wordt georganiseerd voor hen die beschikken over een
afgeronde basisopleiding in de haptonom.ie en zal gegeven worden op 5
februari 1997, 12 februari 1997 en 19 februari 1997 van 19.00 - 22.00
uur. De kosten voor deze workshop bedragen t 280,-.
Meer weten? Vanwege het maximum aan het aantal deelnemers verzoeken wij u dan zo snel mogelijk contact op te nemen met het secretariaat
van de Academie op tel.: 0343-532244.
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Boos

Joost Leonhard

Het boekje 'De termen Haptonomie en Haptotherapie' van Dorus Gerritse

heb ik met plezier gelezen. Hommage aan Dorus Gerritse en tevens (de zoveelste) bijdrage van deze schrijver op het gebied van fenomenen en begrippen zoa ls die in de haptonomie vigeren.
Een alinea op pagina 8 wekte echter wrevel in mij op. In eerste instantie las
ik eroverheen. Wellicht in een gevoel van herkenning van de bezorgdheid
die in de tekst doorklinkt ten aanzien van de miskenning van de reikwijdte

van de theorie die haptonomie heet. Maar toch ..
Ik irriteer mij aan een zinsnede waar Dorus Gerritse op mijns inziens ongenuanceerde wijze een verenigi ngsactiviteit in een begrensd en beperkt dag-

licht stelt. Louter gebaseerd op de schriftelijke aankondiging en niet gevoed door de concrete beleving van het gebodene op die avond.
Bovendien, ik heb inhoudelijk vraagtekens bij de onderstaande alinea uit
het boekje: "Wie geïrriteerd wordt door de cliënt is onvoldoende in zijn

basis om deze cliënt te behandelen. Deze therapeut zou dieper in zi jn basis
moeten geraken, bijvoorbeeld door zichzelf haptotherapeutisch te laten
behandelen. "
In het woordenboek vind ik onder 'irriteren': 'prikkelen, boos maken.' Dus

in de interactie met die cliënt prikkelt hij mij. Kenneli jk spreekt hij mij aan
in mijn gevoel. Wellicht getuigt het van aanwezige therapeutische vaardigheden als ik bij mijzelf herken in hoeverre deze boosheid relatie heeft met
oude, niet voldoende verwerkte en doorleefde emoties. Wellicht herken ik

(tegen-)overdrachtfenomenen. Oké, toch wordt ik aangesproken in het
hier en nu in mijn gevoel!
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Ik beschouw boosheid als een gevoelsaspect van intermenselijke affectieve
relaties. Boosheid is een gevoelsmodaliteit en haptonomie is 'de theorie

van het gevoel en het gevoelsleven ....... .'(pagina 11).
"Met boosheid kun je bergen verzetten, I! heb ik wel eens ergens gehoord
en dat sprak mij wel aani iets doen met je boosheid en deze gebruiken als
een positieve energie die je in beweging brengt.

Dorus Gerritse schrijft dat een therapeut die zich aan een cliënt irriteert
nog wat dieper in zijn basis zou moeten geraken. De therapeut is nog niet
voldoende in zijn basis. Deze uitspraak veronderstelt mijns inziens 'ont-

wikkelingsfasen: zi j suggereert een groei in diepgang volgens stadia.
Echter lees ik op pagina 39/40/41 het volgende: "ik zou vrede hebben met
de Extentus-sen als zi j bedoeld waren als aspecten van de wijze van le-

ven ..... " Blijkbaar kunnen volgens Dorus Genitse begrensde en onbegrensde zijnswi jzen elkaar afwisselen en is de Extentus Concentus geen eindsta-

dium van de volledig in zijn basis geraakte mens.
Dan nog dit: dieper in je basis geraken door jezelf haptotherapeutisch te
laten behandelen (pagina 11):
Het aangaan van haptotherapeutische leerbehandelingen leerde mij:
-

irritatie en boosheid als gevoel te herkennen

-

boosheid los te koppelen van negatieve lading
boosheid niet te laten ondersneeuwen door aardigheid, waarbi j aardigheid wellicht een effectieve vorm is van het ontwijken van wezenlijke

gevoelens zolang deze gevoelens als negatief bestempeld worden
-

dat het nfet herkennen en toestaan van aanwezigheid van boosheid

behoort tot een begrensde zijnswijze
-

gevoelens die ontstaan in intermenselijk contact te honoreren door ze

te 'horen: te erkennen en kenbaar te maken (te delen met die ander)
Overtuigd was ik al dat boosheid op geen enkele manier onbaatzuchtige
vriendschapsliefde in de weg hoeft te staan . Momenten van boosheid op
mijn dochter zullen op geen enkele wijze mijn gevoel van diepe liefde voor
haar ondermijnen.

Dat geldt ook voor jou, Dorus!
rk voel voor jou een diep respect. Soms wordt ik boos om je uitspraken.

Bovenal waardeer ik in jou je spontaan-kwetsbare opstelling. Je kenbaar
maken. Je geeft mjj de gelegenheid om me aan je te ergeren zonder mijn
basale mensenliefde te verliezen!
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Haptonomisch woordenboek (14)

Aanraken (5): de afkeer voor het aangeraakt worden
1. De vraag
Nog steeds kun je horen dat menigeen haptotherapie maar een vreemde
zaak vindt omdat je daarbij wordt aangeraakt door een vreemde, op je
blootje nog wel. Insiders binnen de wereld van haptonomen kijken daar
misschien van op, want naar hun ervaring is dat aangeraakt worden zo
weldadig. Juist diegenen die de grootste aversie koesteren hebben de
aanraking het meest nodig, wordt daar zelfs gedacht. Waar komt die aver-

sie vandaan? Wat is precies de aard van die aversie? Op die vraag willen we

in deze aflevering van het Haptonomisch Woordenboek een antwoord
geven. De beschouwingen over 'aanraken' zijn niet rond als deze kant van
de zaak ook niet is belicht.

2. Een les uit de dokterskamer
Vrijwel niemand in onze cultuur heeft er onoverkomelijke bezwaren tegen
dat de dokter hem aanraakt op zijn blootje. Maar evenmin ben ik ooit
iemand tegen gekomen die het leuk vindt, ofschoon ik in de achterkamer
van mijn denken die mogelijkheid niet uitsluit want ik ben niet van gisteren. Vrijwel niemand heeft bezwaar tegen de aanrakingen door de dokter.
Sterker nog, hij mag zijn gehandschoende hand zelfs in je lichaam steken
om daarbinnen te zoeken naar verklevingen en andere ongerechtigheden,
waarmee hij het toch beduidend bonter maakt dan de haptotherapeut.
Waarvandaan dat grote verschil in bejegening? Waarom die tolerantie van
dokter's grove penetratie van je intimiteit en de afkeer van het daarbij
vergeleken minuscule gebaar van de haptotherapeut?
Talrijk zijn de verklaringen die je kunt bedenken voor dit verschil in bejegening. Zo zou iemand kunnen opperen dat het optreden van de dokter nu
eenmaal geaccepteerd is in onze cultuur en de haptotherapie een nog wat
vreemde eend is. Een ander zou kunnen opmerken dat het bij het bezoek
aan de dokter gaat om ernstige, beangstigende en soms levens bedreigende
zaken, waardoor je dokter's optreden voor lief neemt. Weer een ander weet
misschien te zeggen dat je bij de dokter veronderstelt dat zijn optreden
wetenschappelijk verantwoord is en dat het gebeuren bij de haptotherapeut slechts op een soort geloof berust. Het waarheidsgehalte van al deze
verklaringen wordt hier niet bediscussieerd omdat ik deze verklaringen als
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slechts marginaal beschouw. Er is namelijk een veel duidelijker verklaring
en die ligt in de aard van de benadering.
Laten we eens gaan kijken in de onderzoekkamer van de dokter. Daar lig ik
naakt op de onderzoektafel en de dokter doet wat aan mijn buik. Eerst
drukt hij diep in mijn buik op zoek naar verklevingen of ophopingen, denk
ik. Dan trekt hi j de handschoenen aan en gaat met zijn hand mijn lichaam
in. Ondertussen kijk ik naar het plafond. Dat wil zeggen, dat mijn blik die
kant uit kijkt. Het plafond interesseert mij geen zier maar ik kijk slechts die
kant uit om de blik van de dokter te ontwijken tijdens dit gebeuren. Ik zeg
geen woord, hoewel ik in andere omstandigheden graag een babbel produceer, al is het maar over het weer. Nu echter geen enkel woord over het
weer of over de politiek. Evenmin vraag ik hem dan hoe het met vrouwen
kinderen gaat. Evenmin of zi jn hand op het goede spoor is. Zo zal ik beslist
niet zoiets zeggen als: 'Gaat het, dokter?' Ik zwijg als het graf. Ook de dokter zwijgt. Zou ik hem op dat moment persoonlijk aanspreken door, bij voorbee ld, te vragen of hij ook van Beethoven houdt, dan zou ik niet
slechts zi jn aandacht afleiden van zijn onder-zoekende hand, maar dan
zou ik hem ook in een andere rol plaatsen dan die waarin hij nu verkeert.
Wellicht zou mijn vraag hem in verwarring brengen. Kortom, wij zijn op
dit moment noch gesprekspartner, noch aan-kijk-partner. Alle persoonlijke
benadering lijkt op dit moment taboe, over en weer.
Wat gebeurt er wel? Zonder het te beseffen reik ik hem mijn lichaam als
een ding, als puur een ding waarmee de dokter mag doen wat hij wil. Op
dit moment presenteer ik mij niet als persoon die praat en aankijkt. En de
dokter van zijn kant betast mijn lichaam ook als een ding. Als persoon ben
ik er op dit moment niet voor hem. Er is dus sprake van een heel mooie
concordantie: de dokter benadert mijn lichaam als een ding en ik presenteer hem mijn lichaam als een ding.
Nu krijgt mijn fantasie even de overhand. Stel dat de intentie van dokters
hand verandert. Stel dat hij mij aardig vindt en zijn hand dit even op mijn
blootje laat voelen. Hoe zou ik dan reageren? Doe ik dan of ik niets in de
gaten heb? Breekt dan mijn angstzweet uit? Schrik ik me dan rot? Roep ik
dat ik daarvoor niet gekomen ben? Begin ik dan te schaterlachen? Zeg ik
dan dat ik het wel fijn vind? Hoe ik zal reageren weet ik niet, maar wel is
het mij heel duidelijk dat er dan benaderd wordt op een wijze die niet bij
des dokters professionele bezigheden hoort en waarvoor ik niet gekomen
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ben . Heel duidelijk is het ook dat dokters tweede benadering door mij on

middellijk als een heel andere wordt ervaren dan de eerste.

Waarom accepteren wij het aangeraakt worden op ons blootje bij de dokter? Is het niet daarom, omdat bij de benadering door de dokter niet de
persoon, niet de in timiteit van de persoon in het geding is, maar louter het

lichaam als ding?
3. Drie gronden voor aversie
De haptotherapeut wil anders aanraken . Zijn aanraken is geen willen-weten, geen betasten van een ding. Als hij mij aanraakt raakt hij niet alleen
mijn huid aan, niet louter mi jn lichaam als ding, maar mijn lichaam als
het aanraakbare van mijn persoon . Hij raakt 'mij' aan . Hij raakt mij in mijn

intimiteit en veronderstelt dat ik mij daarin laat aanraken. En dat is het
cruciale punt. Aan wie en wanneer lever ik in het dagelijks leven mijn blote
intimiteit uit? Wanneer doet U dat, leze r? Wanneer laat u zich op Uw
blootje aanraken .. ... en laat u die aanraking ook toe in uzelf, in uw gemoed?

Anders gevraagd: door wie en in welke omstandigheden is de aanraking
authentiek: authentiek gegeven en authentiek ontvangen? Wordt dan niet

duidelijk dat er een minimale voorwaarde is: dat je je alleen maar laat aanraken als je ervan overtuigd bent- als je levende lichaam ervan overtuigd is
- dat de ander jou aanraakt vanuit een oprechte, authentieke waardering
voor jou? Klemt dan bij u ook niet de vraag hoe je als normaal mens je intimiteit prijs kunt geven aan een wildvreemde tegen betaling? Vraagt u zich

dan ook niet af of je dan niet een beetje of heel erg van lotje getikt moet
zij n? Ligt aversie tegen de haptotherapie dan niet voor de hand? Moeten
we ons niet eerder zorgen maken over degenen die wèl naar de haptothera-

peut gaan? Tenzij. Tenzij de aspirant-cliënt ervan uitgaat dat de haptotherapeut je slechts aanraakt zoals de dokter je aanraakt; tenzij hij veronderstelt dat het aanraken van de haptotherapeut maar een quasi-aanraken is
dat niets van doen heeft met de intimiteit van jouw persoon. Is het mis-

schien zo, dat de haptotherapeut wordt bezocht door mensen die inderdaad menen dat het gaat om een aanraken zoals de dokter je aanraakt?
Angst voor ongewenste benadering van je intimiteit lijkt mij een zeer verbreide grond voor aversie tegen de haptotherapie.

Er zijn ook mensen die afkerig zijn van elke aanraking. Met een beetje 'haptonomen-blik' herken je ze al op afstand. je ziet het dan aan hun blik, aan
hun hele lichaamshouding, aan hun motoriek, aan de wijze waarop ze om-

gaan met mensen en dingen. je ziet dat hun lijf gepantserd is. j e voelt dat
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het 'neen' zegt tegen een te grote nabijheid. Je voelt hun vitale eenzaamheid. Soms hoor je het ook aan hun stemgeluid; aan hun te hoog spreken
of aan hun geknepen keel. Juist zij zouden zeer gebaat zi jn met een goede
haptotherapie maar juist zij komen moeilijk over de drempel. Je voelt hun
eenzaamheid. Kennelijk zijn zi j tijdens hun ontwikkeling niet of onvoldoende geopend door een waarachtige koestering. Misschien zijn zij daarin
ooit diep bedrogen of teleurgesteld. Zij zijn nu zozeer gesloten dat zi j hun
behoefte niet eens meer kunn en of willen her-kennen . Vaak zij n zij uiterst
kritisch inza ke de authenticiteit van de bejegening die hen ten deel valt.
Wantrouwen ten aanzien van andermans aardigheid is hun tweede natuur.
Ten slotte: vandaag de dag worden we geplaagd met rumoer rond de ongewenste intimiteiten, een rumoer dat epidem ische vormen aanneemt. Door
dat rumoer dreigt elke aanraking beschouwd te worden als een erotische
benadering. Laten we hopen dat de wijsheid spoedig doorbreekt.

4. De authenticiteit van de haptotherapeut
De vraag naar de aard van de aversie tegen aangeraakt worden is nu beantwoord en dus zouden we nu een punt kunnen zetten. Maar het is mogelijk
dat de lezer-haptonoom nu kopschuw is geworden van het 'authentiek
aardig vinden' als voorwaarde voor het laten aanraken. Daarom willen we
hier enkele nuanceringen aanbrengen in die voorwaarde.
Altijd wordt van de haptotherapeut authenticiteit verwacht. Maar er zijn
gradaties in authenticiteit. Wie veel daarvan in huis heeft kan veel. Wie
minder in huis heeft zal met minder moeten aanvangen in de hoop dat de
authenticiteit binnen de relatie tot de cliënt groeit. Er zijn o mstandigheden die de therapeut als het ware te hulp komen om bij hem een authentieke bekommernis om de cliënt op te roepen. Zo is de cliënt een lijdende
die van zijn lijden en dus van kwetsbaarheid getuigt. Als hij ontkleed is
toont hij zich in een zekere kwetsbaarheid. Door op de behandelingtafel
een horizontale houding aan te nemen wordt die kwetsbaarheid nog eens
vergroot. Als de cliënt op zijn buik ligt en daarmee zijn rug aanbiedt kan
daardoor zijn kwetsbaarheid op dat moment nog sterker worden ervaren .
Door dat ervaren van andermans kwetsbaarheid is hij je 'nabij'. Altijd is de
ervaren kwetsbaarheid van de ander de poort waardoor hij ons nabij is,
onze 'naaste' wordt. Volmaaktheid van de ander schept affectieve afstandi
kwetsbaarheid brengt affectief nabij . "De volmaakte schoonheid wekt afstand, maar plotseling kan er nabijheid ontstaan als we in haar droefheid
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bespeuren of zien dat er aan een van haar tanden een hoekje afgebroken
is." (Cornelis Verhoeven)

Door de kwetsbaarheid van de cliënt te ervaren is hij niet 'je vriend', evenmin 'je geliefde', evenmin bejegen je hem dan als je kind of als je ouder,
maar dan is hij je naaste, iemand die laat ervaren dat hij is zoals ook jijzelf
bent lin de diepste grond van je bestaan'. Is het ook niet het ervaren van
kwetsbaarheid waardoor vertedering wordt opgeroepen? Echter: wanneer
we zo door de kwetsbaarheid van de ander worden aangesproken is meer in
het geding dan louter de kwetsbaarheid. Ervaren van kwetsbaarheid kan
ook anders uitpakken. Is de kwetsbaarheid van de man die stottert, van de
man met de hazelip, van de man die schuchter is, niet vaak een drijfveer
om hem te bespotten? Is de kwetsbare niet vaak het haasje omdat hij geen
Ineen' kan zeggen en dus alle rottige karweitjes mag opknappen? De kwetsbaarheid wordt pas als vertederend ervaren als doorheen die kwetsbaarheid
het Igoed zijn' van de ander ervaren wordt. Maar het ervaren van kwetsbaarheid is een gerede poort om diens goedheid te zien. Volmaaktheid
schept afstand, maar wanneer de volmaakte kwetsbaarheid toont is hij je
op slag dierbaar. Minimale voorwaarde is het dat de therapeut inderdaad,
echt of authentiek wordt aangesproken door de kwetsbaarheid van de dient waardoor hij diens goedheid ervaart. Als zijn aanraken daaruit voortkomt is het een authentiek aanraken. Op basis daarvan kan binnen het
verloop van de therapie de ontvankelijkheid voor die kwetsbaarheid groeien. Mits de therapeut trouw blijft aan eigen authenticiteit en geen glimlachje te veel geeft.
Steeds meer neig ik ertoe om dit ervaren van kwetsbaarheid te zien als het
enige spoor waarbinnen de haptotherapeut correct optreedt. 'Vriendschapsliefde voor iedereen' mag door Veldman het optimum van de affectieve ontwikkeling worden genoemd, maar de therapeut moet het mijns
inziens maar houden bij het ervaren van kwetsbaarheid, bij naastenliefde.
Dorus Gerritse
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Kort nieuws

Wisseling van de wacht
Enige tijd geleden bereikte ons het bericht dat bij het Instituut voor
Toegepaste Haptonomie te Berg en Dal Mevrouw Monique van Bilderdijk
de directie over de opleiding is gaan voeren. De terugtredende directeur,
Anne-)an van Minnen krijgt zo meer tijd beschikbaar om zich bezig te gaan

houden met meer inhoudelijke zaken.
Ook bij de Academie voor Haptoonmie en Kinesionomie te Doorn valt een

verandering te melden. Op de vrijgekomen plaats van Dineke Naeyé was
een interim directeur benoemd. Deze is nu vervangen door een nieuwe
directeur, de heer Jeroen Hendriksen. Hij komt oorrponkelijk uit de
fysiotherapeutische heok en heeft zich na een studie andragogiek onder
andere beziggehouden met het doceren van sociale vaardigheden, managementtraining, organisatie advisering, coaching en supervisie.
Te zijner tijd hopen we u iets uitgebreider met hen kennis te laten maken.
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Verenigingsnieuws
Bestuur
Inmiddels hebben de regionale bijeenkomsten plaatsgevonden, met als
onderwerp de beleidsplannen van het besruur voor de komende vijf jaar. U
vindt daarvan een verslag in het volgend Haptonomisch Contact. Het
bestuur hoopt er op dat deze bijeenkomsten een aanzet zijn geweest tot
structurele ontwikkeling van regionale bijeenkomsten.
Het bestuur heeft besloten om de Algemene Leden Vergadering (ALV)
vanaf nu weer in zijn oude vorm te gieten, dat wil zeggen een dagdeel waarschijnlijk zaterdagmiddag - besteden aan beleidstoetsing (verslagen
etc.) en beleidsvoorb€feiding (beleidsplannen).
De koppeling van dieALV aan een inhoudelijk thema wordt losgelaten. De
oorspronkelijke doelstelling van die koppeling, meer leden op de ALV
aanwezig te krijgen, is in de afgelopen 3 jaar niet gehaald.
Het bestuur gaat door met het organiseren van presentaties van opleidingen haptonomie in Nederland. Wij streven nog steeds naar een forumdiscussie waarin alle opleidingen vertegenwoordigd zijn. Indien en zolang
enkele opleidingen deze brede opzet (nog) niet wenselijk achten, zullen wij
individuele opleiders uitnodigen. Zoals gezegd: deze bijeenkomsten zullen
losgekoppeld worden van de ALV.

Het bestuur merkt op dit moment de gevolgen van de personele druk waaronder de commissies staan: door onderbezetting in de commissies is het
ook ondoenlijk de voltallige bezetting van de bestuursvergadering rond te
krijgen. Het gevaar dreigt dat het draagvlak van bestuursbesluiten kleiner
wordt.
Met vriendelijke groet,
Joost Leonhard,
voorzitter NVH
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Voorbereidingscommissie
Het thema dat de Voorbereidingscommissie voor dit seizoen (1996-1997)
gekozen heeft is: 'overdracht en tegenoverdracht.' Dit thema is ontstaan
naar aan leiding van de avonden die de Contactcommissie het afgelopen
seizoen georganiseerd heeft.
Het laatste halfjaar heeft het verschil in taakomschrijving tussen de Voorbereidingscommissie en de Contactcommissie zich uitgekristalliseerd. In

het kort komt het erop neer dat het de taak van de Voorbereidingscommissie is om voor de leden inspirerende conferentieavonden te organiseren en

de Contactcommissie geeft de leden de gelegenheid om aan de hand van
thema's ervaringen uit te wisselen.
In het bestuur is naar voren gekomen dat het goed is om overlapping te
voorkomen, maar dat het verdiepend kan werken als de Voorbereidings-

commissie en de Contactcommissie hetzelfde thema behandelen.

Het thema 'overdracht - tegenoverdracht' bleek op de contactavonden een
heel boeiend, maar veel vragen oproepend thema. Daarom leek het de
Voorbereidingscommissie zinvol- ook al loopt het dit keer niet synchroon

- dit thema op de agenda te zetten.
Opbouw conferentieavonden
Er zijn voor dit seizoen drie avonden en een workshop gepland. De eerste
avond zal het thema 'overdracht - tegenoverdracht' theoretisch belichten.

Op de tweede avond komt het haptonomisch perspectief van dit thema
aan bod. De derde avond wil de Voorbereidingscommissie een spreker uit
nodigen die de uitdaging wil aangaan om een koppeling te maken tussen
de theorie en de haptonomische praktijk. Uiteraard wordt de haptonomische traditie in ere gehouden om niet alleen te consumeren op deze avonden, maar ook zelf deel te nemen.
In de workshop tenslotte zal deze eigen deelname uitgediept worden en
wordt de gelegenheid geboden om dit thema naar onszelf en naar onze
cliënten meer handen en voeten te geven.
Data
De data voor de volgende conferentieavonden zijn achtereenvolgens: 20

november 1996, 22 januari 1997, met nieuwjaarsborrel!, 26 maart en op 24
mei 1997 de workshop.
lngrid Moonen
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Contactcommissie

Zoals u in het voorgaande nummer van dit blad heeft kunnen lezen, heb ik
de taken van Marli de jonge-Lindeboom overgenomen.
Mijn naam, Else Kei zer, zal u waarschijnlijk onbekend zijn, daar ik nog
maar kort lid ben vande vereniging. Ik heb een praktijk voor fysiotherapie
op haptonomische basis. Onlangs ben ik begonnen aan de haptotherapie
opleiding in Doorn, daa r ik behoefte voelde aan verdieping van mijn haptonomisch werken .
Daarnaast lijkt het mij leuk en zi nvol om via de Contactcommissie met
collega's van gedachte n te wisselen over alles wat met haptonomie te
maken heeft. Ik hoop dan ook veel mensen te ontmoeten op de avonden
van onze commissie en dat er goede gesprekken rond de haptonomische
thema's zullen ontstaan.
Else Keizer

Advertentiemogelijkheden in Haptonomisch Contact
h ele pagina: 10,6 cm breed en 16 cm hoog; kosten: f 120,halve pagina: IO,6 cm breed en 8 cm hoog; kosten: f 8S,Bovenstaande prijze n zi jn de plaatsingskosten en gelde n voor kant cn klare, op
het goede formaat gezette adve rtenties. Het kan ook zi jn dat u a lleen tekst
hebt en een tekening en/of logo, dan kan de advertentie door ons worden gezet
en betaalt u daarvoor 150,* zetkosten . (Deze prijs geldt voor eenvoudig zetwerk)
De redactie be houdt zich het recht voor adverte nties te weigeren.
Meer informati e omtrent advertenties is te verkrijgen bij:
Ingrid Ram
Jacob Catsstraat 40
12 15 EZ Hilversum tel.:035-6234355
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Overzicht van artikelen uit Haptonomisch
Contact 1)
1989
HC-l

Het Hoge Woord, W. Pollman-Wardenier; Over Vrijheid van Meningsuiting,
Mia EW. van Luttervelt.
1990
HC-2
Wie weet wat voelen is?, Els de Graaf; Over affectiviteit en effectiviteit, Mia van
Luttervelt.
HC-3
Le toucher fait la musique, Overwegingen over 'haptonomisch toetsen', Emiel
Vermeulen; Betekenis van de vrije wil bij Spinoza, Mia van Luttervelt.
HC-4
Filosofische aantekeningen bij de haptonomie (1), Douwe Tiemersma; We sJzall
Dvercome, Mia van Luttervelt.

HC-S
Terugblik, door de oud-voorzitter van de vereniging, ter ere van 5-jaar
NVv H; Filosofische aantekeningen bij de haptonomie (2), Douwe Tiemersma;
Over vrijheid van meningsuiting (2), Mia EW. van Luttervelt.

1991
HC-l
Lezingen gehouden op het Ie lustrum door: Dorus Gerritse, Anne-jan van
Minnen, Emiel Vermeulenj Belangenbehartiging en beroepsbelangenbehartiging, Mia van Luttervelt.
HC-2

Filosofische aantekeningen bij de haptonomie (3), Douwe Tiemersma; Gevoel en
Huid, LeD van Buchemi Adem - Emotie - Beweging, j.A. Noske-Fabius.

Indien 11 geïnteresseerd bmt in eet! artikel dan kunt u contact opnemen met Ingrid Ram, tel.
035-6234355. U krijgt dan liet tijdschrift enlof artikel tegen kostprijs toegstuurd.
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HC-3
Het aftasten van grenzen, Jan van de Broek en Maud lansen; Casusbeschrijving, Jan van de Broek.

HC-4
Grenzen aan de Haptonomie, Otto Huizingai De mens die ik ben, Hylkia Glassi
Sociale intimidatie, Mia F. W. van Luttervelt.
1992
HC-l
De hand geven, Dorus Gerritse; Mijn ervaringen met haptonomie, Joke
Heg-Hoogeboom; Professionalisering, Mia van Luttervelt.

HC-2
Haptonomie in Nederland, Een onderzoek naar verschilleude opleidingsmogelijk/leden, Ton Bergman.
HC-3
Het kind als heel-meester, Een artikel over zwangerschapsbegeleiding door
Willy Bakens;
HC-4
Gelieve aan te raken, Een onderzoek naar Haptonomie, door Manolya Aydagül; Meer licht op faalangst, Verslag van een lezing door Ton Bergman.
/ 1993

HC-!
Tederheid, Een artikel van Dorus Gerritse.
HC-2
Sporters zijn leuk om mee te werken, Ruud Overdijk interviewt Peter Zwiers;
Haptonomisch Woordenboek (1), Haptonomie, Dorus Gerritse.
HC-3 (themanummer)
Dissociatie en MPS, Een artikel van Otto Huizinga over dissociatie en
Multipel Persoonlijkheidssyndroom, en zi jn inzichten omtrent de hulpverlening hierbij; De behandeling van vaginisme, Achtergronden en behandelmethoden beschreven door Drs. P.LLM. Douquér psychologe en sexuologei
Het is gewoon gebeurd, Verhaal van een man die zijn dochter heeft misbruikt; Haptonomische begeleiding na sexueel misbruik, Het verhaal van een
cliënt en van haar therapeut; De grenzen van affectiviteitr illtimiteiten sexualiteit binnefl de beslotenheid van het gezin, Rob van Rees schrijft onder andere
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over de aanrakingsregels binnen zijn praktijk; Haptonomisch Woorden
boek (2), Het affect, Dorus Genitse.

HC-4
Ollt-dekken van angst, Een casusbespreking door Marga Nelis-Smal; Hou me
vast, Annemarie Kok schrijft over wat haptonomie voor haar heeft betekend; Haptonomisch Woordenboek (3), Bevestigi/lg, Dorus Ge nitse.
1994
HC-l
Mijn ervaringen met de haptonomische begeleiding van Annemarie Kok, Gila
Edler schrijft over haar ervaringen; Netwerken kWl je leren, Mia van Luttervelt schrijft over Netwerktraining en de Nederlandse Vereniging voor Hapto no mie; Haptonomisch Woordenboek (4), Tasten, Dorus Ge nitse.

HC-2
Omgaan met aanrakingsQllgst, Ton Bergman interviewt jas Veldman; Over de
afkeer van aangeraakt te worden, Dorus Gerritse bespreekt de fenomenologie
va n de afkeer voor aa nraking; Haptonomisch Woordenboek (5), Lust,
Dorus Gerritse.
HC-3 (themanummer IProfessionalisering')
De eerste lood;es, Mart Blokland; Professionalisering (2), Mia van LuItervel t; Wie bewaakt de haptonomie?, Dorus Gerritsei Professionalisering: op zoek
naar de harde kem, Dieneke Nayéi Over taligheid gesproken... met An1le-Jan van
Mimlell, Interview door Ton Bergman en Mart Blokland; Haptonomie en
religie, Peter Zandvliet; Haptonomisch Woordenboek (6), Liefde, Dorus
Gerritse.

HC-4
Heeft haptonomische z wangersdzapsbegeleiding effect? , Uitslag va n een onderzoek, Dympf van den Boom; Waarom de basis-opleiding ill de haptollomie?,
lody van den Brink; Haptonomisch Woordenboek (7), Effectiviteit, Dorus
Gerritse.
1995
HC-l
Haptonomisch woordenboek (8), rA an_' in aanraken, aanwezig zijn en aanzijn, Dorus Gerritsei Ervaringen uit de praktijk.

HC-2
De plaats vall haptotherapie i/l de gezondheidszorg, Catholijn te Wechel; verslag va n een beta-scri ptie; Wetenschappelijk denken, professionaliteit en diver-
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siteit, Otto Huizinga; Belevingen, Moene; ervaringen met haptotherapie; Op
eigen benen, Renske Althuisius; ervaringen met haptotherapie; Haptonomie
ondersteboven, Tejo van Schie; haptonomie in Australië; Haptonomisch
Woordenboek (9), Aan-zijn (2), Dorus Gerritse.

HC-3
Haptotherapie binnen de hartrevalidatie, Bart Smit vertelt over zi jn werkzaamheden in het Zeehopspitium te Katwijk aa n Zee; HeLp eLkáár, dat heLpt echtl,
Een interview met Colette Chardon door Patrice Molnári Ervaringen uit de
praktijk; Haptonomisch woordenboek (10), Aanraken, Dorus Gerritse.
HC-4 (Themanummer IHaptonomie en kinderen')
Mijn weg (naar Rome', Nel Bartlema schrij ft over haar motivatie voor dit
themanummer en over haar werk met gehandicapte kinderen. i Antze-Maaike en .... Florian, Inte rview met ouders over haptonomische zwangerschapsbegeleiding, door Ingrid Ram; Rustig welkom - welkome rust, Leona van Laak
beschri jft een haptonomische zwangerschapsbegeleiding; long geLeerd ... ,
Roos Ferdinandus schrijft o.a. over wat er zo moeilijk is aan het werken
met kinderen; (Zo, dus u komt voor de beentjes', Ethische vragen, kritische
opmerkingen bij het werken met kinderen van 0 tot 2 jaar, door Gert
Bouwman; En je blijft" zo jong bij, Interview met Saskia Taat door Nel Bartlema; Haptotherapie met zwakzinnige kinderen, Peter Wester, psycholoog,
probeert met zi jn werkwijze zwakzinnige kinderen weer het gevoel te geven dat ze er mogen zij n ; 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; Haptonomisch Woordenboek (11), Aanraken (2), een adapterend gebeuren, Dorus
Gerritse.
1996
HC-1
Haptotherapie bij Dissociatie probLematiek, Artikel van Otto Huizinga; Tnterview van Ton Bergman met Bouwman en Partners en een verslag van een deelnemer aan hun cursusweek; Haptonomisch Woordenboek (12), Aanraken
(3)', Dorus Gerritse.
HC-2
Academie herstructureert opleidingsprogramma, Een in terview met Els de Graaf
over de vernieuwingen binnen de Academie te Doorn; Professionalisering
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NVH periode 1995 - 1999, Joost Leonhard, voorzitter van NVH; Opinie,
Ruud Overdijk over IOpleidingen in de haptonomie'; Haptonomisch
woordenboek (13), Aanraken (4), een bevestigend gebeuren, Dorus Gerritse.
HC-3

Ik dacht dat het voorbij was, Een cliënt vertelt over haar begeleiding voor de
geboorte van haar doch ter; Terugblik op de begeleidillg, Mart Blokland.
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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 geïnteresseerd 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 werkzaamheden bestaan uit het deelnemen aan de vergaderingen
eens per maand en daarbij het maken van notulen en incidenteel het maken van brieven en versturen van een aantal tijdschriften.
De redactie stelt zich ten doel om de lezers op de hoogte te
houden van de ontwikkelingen in de haptonomie, in brede
zin. Ze is onafhankelijk van de verschillende opleidingen in
de haptonomie.

Informatie / inlichtingen zijn te verkrijgen bij:
Ton Bergman, tel. 026-3618117 of
Ingrid Ram tel. 035-6234355.
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AGENDA 1996

JANUARI
22

PLAATS

ACTIVITEIT

TIJD

Stadskasteel
Oudaen
te Utrecht

conferentie-avond, voorafgegaan door een:
Nieuwjaarsborrel

19.00 uur

Stadskasteel
Oudaen
te Utrecht

contactavond

19.30 uur

Stadskasteel
Oudaen
te Utrecht

conferentieavond
info volgt.

19.30 uur

Stads kasteel
Oudaen
te Utrecht

Workshop
Info. volgt.

FEBRUARI
12

MAART
26

MEI
24
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GELUKKIG

1997

vol
INSPIRATIE
ZELFVERTROUWEN
VITALE BEWEGING
ZINGEVING

en zonder
SCHRIJFKRAMP
LETTERANGST
WRITERS BLOCK
ZINLOOSHEID

voor alle lezers
voor alle schrijfsters
dat wenst U de redactie van
HAPTONOMISCH CONTACT
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De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie stelt zich ten doel de com·
municatie te bevorderen tussen hen die in de haptonomie zijn geïnte·
resseerd en l of opgeleid, en dat in de breedst mogelijke zin.

Zij is nadrukkelijk géén beroepsvereniging. Aan het lidmaatschap kunnen
geen rechten worden ontleend t.a.v. welke beroepsuitoefening dan ook op
het terrein van de haptonomie.
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het bevorderen van onderling contact tussen de leden middels samenkomst in het kader van lezingen, werk-, studie-, ervarings- en gegevensuitwisseling;
b. het bevorderen van de onderlinge communicatie middels woord, beeld
en geschrift;
c. het onderhouden van contacten met instellingen die van belang zijn
voor het bevorderen van de kennis van en de bekendheid met de
haptonomie.
De vereniging kent:
a. gewone leden, met tenminste een basisopleiding in de haptonomische
beginselen en fenomenen;
b. aspirant-leden, d.W.Z. mensen die als student zijn ingeschreven bij een
opleiding als hoven;
c. belangstellende leden, d.W.Z. mensen of rechtspersonen die zich als
zodanig aanmelden bij het bestuur.
De vereniging kent drie commissies:
a. De Voorbereidingscommissie organiseert lezingen en workshops in het
kader van uitwisseling en visie ontwikkeling. Contactpersoon: Noud
van Poppel: tel. 020-6730655 (privé) en 020-6624206 (werk).
b. De Contactcommissie wil randvoorwaarden scheppen ter bevordering
van de communicatie, zowel binnen als buiten de vereniging. Contactpersoon: Marli de Jonge-Lindeboom, tel. 010-4186342.
c. De Redactiecommissie stelt dit tijdschrift samen.
De vereniging kent een bestuursvorm met vertegenwoordigers uit de commissies als bestuursleden naast een dagelijks bestuur. Contactpersoon van
het bestuur is Irene Sibbles-Verbrugge, tel. 0343-51691 I. Voor financiële
zaken kunt u contact opnemen met de penningmeester Robert de Vos tel.
0294-412892.
De kosten van het lidmaatschap, (wijzigingen voorbehouden) inclusief de
toezending van Haptonomisch Contact bedragen [150,- per jaar. De toegang 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 van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie
De Otter 29; 7414 HZ Deventer; Tel. 0570-643875
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