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Namens de redactie
De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie heeft dit jaar agressie als
jaarthema gekozen. Deze Haptonomisch Contact is geheel aan dit begrip
gewijd: het wordt uit verschillende invalshoeken belicht. Wat onder agressie verstaan wordt en hoe het gewaardeerd wordt, kan sterk uiteenlopen. Ik
denk dat mensen in het algemeen agressie vooral associëren met (zinloos)

geweld en het dus als iets negatiefs ervaren. Zo niet in de (opleiding voor)
haptonomie: volgens Frans Veldman is agressiviteit naar haar oorspronkelijke betekenis een wezenlijke, positieve, eigenschap voor het binnentreden in de
wereld, een aanzijn aan de wereld. Ik herinner me nog de verwarring die op-

trad toen ik dit tijdens de opleiding voor het eerst hoorde. Voor mij (en
vele anderen) was tot die tijd agressiviteit verkeerd, negatief.
In dit nummer van Haptonomisch Contact staan drie bijdragen over het
werk van haptotherapeuten met betrekking tot agressiviteit: Esther Snijder
werkt in een 'gewone' praktijk, Mart Blokland werkt met cliënten uit de
psychiatrie en Trees Bijvoet werkt met TBS-gedetineerden in de Pompekliniek in Nijmegen.
Esther sluit in haar definiëring van het begrip agressiviteit geheel aan bij
Frans Veldman, maar ze heeft haar vragen bij de door h em onderscheiden
basisattituden. In de door haar beschreven casussen komt vooral het positieve van agressiviteit naar voren.
Bij de cliënten waar Mart mee werkt is de (onderdrukte) agressiviteit heviger. Bij beide beschreven casussen is sprake van automutilatie en bij één
van dreiging met geweld (tegen een voormalige begeleider). Marts overtuiging bij beide personen was dat h ij de 'blinde woede' niet moest onderdrukken, maar moest leren zien; hij vertrouwde er daarbij op dat de eH·
enten van zichzelf voldoende remmingen en begrenzingen hadden. Hij
eindigt z'n bijdrage met een aantal vragen over wat agressie nu eigenlijk is.
De patiënten waar Trees Bijvoet mee werkt zijn allen door hun agressie
zwaar in de problemen gekomen: ze hebben een geweldsdelict gepleegd en
ze hebben TBS gekregen. Haar therapie is erop gericht de patiënten te leren
hun agressie te reguleren. Deze agressieregulatie bestaat uit vijf fasen en is
voor een groot deel op de psychomotorische therapie gebaseerd. Ze maakt
hierbij waar mogelijk gebruik van haptotherapeutische inzichten.
In deze Haptonomisch Contact staat ook het eerste deel van de lezing van
dr De Graaf, psychiater. Hij vat agressie op als een psychofysiologische reactie op een van buiten komende of in de buitenwereld geprojecteerde
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dreiging. Bij zi jn verdere uitleg hiervan, het gaat erom gevoelens van onlust en angst te verdrijven, lijkt hij het over hetzelfde te hebben als Frans
Veldman, zij het dat hi j het van de andere kant benadert. Bij Veldman gaat
het om de verwerving van een goed, bij De Graaf om de verdrijving van
angst en onlust. Beiden zien agressie als een voor het leven noodzakelijk
principe. Volgens De Graaf worden door projectie buiten jezelf 'monsters'
gecreëerd die je kunt bevechten om zodoende het gevoel van onmacht te
verdri jven. Als deze monsters ('bad objects') te bedreigend worden, kunnen
ze weer opgenomen worden binnen het lichaams-zelf, wat dan leidt tot
(psycho)somatische of psychiatrische (ook wel te noemen psychobiologischel klachten.
Volgens hem liggen aan een psychobiologisch ziekteproces altijd meerdere
oorzakelijke factoren ten grondslag en hij ageert dan ook tegen een te sterk
vereenvoudigde verklaring voor deze ziekteprocessen.
Al met al een mijns inziens zeer lezenswaardig blad, die stof tot nadenken
levert over het begrip agressie en hoe we ermee werken binnen de haptonomie. Een ieder die hierover iets kwijt wil, nodigen wij van harte uit te
schrijven.
Gon Ferdinandus

Haptonomisch Contact, 10' jaargang 2000, nr. 2
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Haptonomie en agressiviteit

Gon Ferdinandus

Esther Snijder heeft ter afronding van haar opleiding tot haptotherapeut
een scriptie geschreven, waarmee zi j wil aantonen dat haptonomie een
waardevolle bijdrage kan leveren aan het goed en zorgvuldig omgaan met

agressie.
Zij begint haar scriptie met wat zij onder agressie verstaat. Ze beschouwt
agressie als een e nergie die ons voortbeweegt om ons te ontwikkelen tot de
mens die we werkelijk zijn. Volgens haar kunnen zonder agressie vitale

behoeften en verlangens niet worden nagestreefd. Devitale intentionaliteit
geeft richting aan de agressiviteit en maakt het doelgericht. (Dit anes aansluitend bij de terminologie en denkwij ze van Frans Veldman in Haptonomie~ wetenschap van de affectiviteit.) Van de vele kanten die er aan agressie
zitten , beperkt zij zich in deze scriptie tot de aspecten beweging en verbondenheid, o mdat dit de invalshoeken zijn waarin zij met haptonomie dienten op een voelbare wijze iets kan bieden .

Vervolgens staat zij stil bij de drie door Frans Veldman onderscheiden
basisattituden, te weten: de directe agressiviteit, de indi recte agressiviteit
en de onderdrukte agressiviteit.

Volgens hem zijn de eerste twee basisattituden genetisch bepaald en de
derde niet: deze is niet authentiek maar aa ngeleerd. Iemand met een on-

derdrukte agressiviteit lijdt daaronder en heeft hulp nodig.
Esther heeft hier zo haar vragen bij :
• Hoe kun je weten of iets genetisch bepaald is? Er zijn vanaf de zwangerschap zoveel andere invloeden, hoe kun je dat van elkaar onderschei-

den?
•
•
•

Hoe kun je een aangeleerde attitude onderscheiden van een genetische?
Mag ik iemand wel naar z'n basisattitude indelen?
Als de onderdrukte agressivi teit aangeleerd is, hoe kun je dit dan een
basisattitude noemen? lets wat aangeleerd is komt niet uit de basis.

4
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Ze is het er mee eens dat iemand met een onderdrukte agressiviteit hulp

nodig heeft, maar vindt dat mensen met een directe of indirecte agressiviteit hier ook last van kunnen hebben. Als deze attitudes zijn ontstaan om
te overleven en blijven bestaan terwijl het niet meer nodig is, worden ze

ook pathologisch.
Ieder patroon wordt pathologisch, wanneer iemand niet anders meer kan reageren
en daar last van ondervindt. Er is dan geen sprake meer van een keuze. Een gezond, affectiefbevestigd mens is mijns inziens flexibel om per situatie aan te voelen hoe direct, indirect ofhelemaal niet gereageerd moet worden.
Zij beschrijft twee casussen. Aan de hand van de casus van Jan wil zij het
proces beschrijven van het weer in beweging komen vanuit de verstilling

door angst:
UHij kwam bij me met het verhaal dat hij zich zwaar en lusteloos voelde.
Alles kostte hem moeite. Uit zijn verhaal kwam naar voren, dat hij dominante ouders had en dat hij vanaf dat hij zich kon herinneren heeft moeten ge11oorzamen. Z ijll gevoelens werden de kop ingedrukt. Uiteindelijk
was er van deze sterk gebouwde man niet veel meer over; hij toonde depressief en initiatief/oos.
Wat mij het meeste raakte, was dat Jan tijdens de sessies absoluut niet in
beweging kon komen; iedere vonn van agressie, van ontmoeten ontbrak.
In de aanraking kon hij geen contact met me maken. Wanneer ik naast
hem op de bank za t, korz ik hem zonder weerstand te ondervinden omduwen.
Hij had z jjn agressie zo leren orzderdrokkl!1J, dat hij werkelijk in existentiele nood verkeerde. De enige beweging, die hij nog maakte was die naar
mijn praktijk toe. In de aanraking voelde "ij aan als eell gesloten omhulsel. Met de toets werd ik door zijn lichaam geen millimeter toegelaten; hij
voelde mijn handen amper. Ik kon Jan bereiken, wanneer ik hem met rost
liet, wel aanwezig bleef en uitnodigend was om contact te maken. Ik
wachtte op zijn beweging. Ik liet hem iedere sessie opnieuw voelen zowel
met aanraken als met oefeningen in de ruimte, dat ik er was en dat ik zijn
grenzen respecteerde. Langzamerhand begon hij zich veiliger te voelen. Hij
begon voorzichtig zijn grenzen te verkennen door meer te bewegen in de
ruimte en mij dicllter te (laten) naderen. Ook met 11et aanraken werd 11ij
toegankelijker, zachter en liet mij meer toe; hij begon meer te voelen.
Vanuit zijn donkere kamer (zo duidde 11ij zijn gevoelstoestand) vatte hij
steeds meer moed om zijn gevoel naar buiten te richten. Zo kwamen we
steeds een kleine stap dichter bij zijn diepere gevoelsleven.
Vooral het verwoorden van zijn gevoelens was voor hem erg moeilijk en
angstig. Hij had heel wat angstige, verdrietige en kwade gevoelens te doorleven I!1J te overwinnen voor hij zich durfde te uiten. Er waren veel grenzen
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en weerstanden te verkennen om bij zijn eigen oorspronkelijkheid te komen en om te delen. Maar langzamerhand begon de benzine weer te stromen en zijn motor te starten. Met al zjjn angst, kwaadheid, verdriet, denkbeelden en grenzen was fan bezig om zijn agressie weer te voelen, erop te
vertrouwen en te gebruiken; Jiij kwam in beweging. De boze en verdrietige
gevoelens, die naar boven kwamen, heeft hij beetje bij beetje toegelaten en
geuit. Hij /Jeeft met kussens gesmeten en ballonnen stukgeslagen om zijn
kwaadheid te laten zijn. Onder de kwaadheid bleek veel verdriet en eenzaamheid te zitten, wat hem bittere tranen gaf. Hij gebruikte het kussen
nu om beschennend voor zijn buik te houden ofer zijn gezicht in te verbergen. Zijn agressiviteit bracht dus niet alleen zijn kwaad/leid aan het Iicllt,
maar ook zjjn verdriet.
Door het aanraken, het voelen en ervaren van zijn lijf had hij het gevoel
om eindelijk van alle brokstukken weer een geheel te maken en een deel
van zijn eigenheid weer terug te krijgen.

Jan heeft mij laten zien en voelen hoe gevaarlijk het is om agressiviteit niet
te gebruiken en /Joe groot /Jet verdriet, de eenzaamheid en de fTustratie
daarvan is. Tevens heb ik ervaren hoeveel een haptotherapeutische begeleiding kan doen. Tijdens het gesprek kon Jan in zijn hoofd, in zijn donkere kamer eenzaam opgesloten blijven, met aanraken kon dat niet meer.
Het was juist het aanraken, de gevoelde bevestiging en ruimte, het gevoelde respect, die hem uiteindelijk uitnodigden om uit z ijn angst en eenzaamheid te komen. Hij kreeg weer voeling met zijn verlangens en de moed om
te streven naar concretisering ervan.
Als therapeut moest ik wel doortastend zijn, veel geduld hebben en zelf in
mijn basis blijven; anders raakte ik hem kwijt. u
In de begeleiding van Ans ging het erom de verbinding te herstellen tussen
haar (directe) agressiviteit en haar verborgen verdriet en angst:
IIAns is een jonge vrouwen heeft in haar ouderlijk gezin geleerd continu op
haar hoede en slagvaardig te zijn. Op een dag besloot zij de pijn en /Jet
gekwetst zijn niet meer te wUien voelen. Zij verbrak de verbinding met
haar lichaam en de pijn die zij erin ervoer. Haar agressiviteit stond niet
meer in verbinding met haar verdriet en pijn; het bracht alleen de kwaadheid aan het licht. Ze was continu in beweging, maar het bracht haar
niets.
De begeleiding was er op gericht om Am tot rust te brengen, zodat zij gevoelsmatig verbinding kon maken met haar bodem, verborgen verdriet en
angst. Om dit te bewerkstelligen heb ik haar onder andere op een grote
skippybal laten zitten; zo'n ronde wiebelige bal dwong Ans om haar intentionaliteit ell agressiviteit meer naar binnen te richten.

6
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Met aanraken op de bank nodigde ik haar uit om verbinding te maken met
haar buik. Het werd voelbaar, dat haar lichaam behalve hard ook zacht
kon zijn. Ans kon afweerspanning loslaten en verbinding maken met de
zachtheid van haar buik en met de zachtheid van haar lichaam. Er kwam
ruimte voor angst en verdriet. Na een tijd kon ze het pantser van kwaadheid en afweer afleggen en als een gekwetst kind op schoot de besclllltting

zoeken, waar zij zo naar verlangde. Haar agressie kwam nu voort vanuit
een diep verlangen, kon zich adequaat richten en bracht haar eindelijk
wat ze nodig had. Zij voelde zich bevestigd en dat is helend.

Zij heeft eens voor me opgeschreven hoe ze dit proces heeft ervaren.
Ans: 'Door het aanraken en voelen heb ik geleerd te luisteren naar de signalen van mijn lichaam en deze te respecteren. Opgehoopte spanning van
jaren heb ik kunnellloslaten. Ik heb dat ervaren als puin niÎmen en letterlijk mimte maken. Zo kwam ik in verbinding met mijn kwetsbaarheid en
dat is het grootste geschenk dat ik heb gekregen. Ik heb iets teruggevonden

wat ik lang geleden verloren ben. Het voelt heerlijk om niet meer bang te
zijn voor mijn kwetsbare kant, mijn tranen'. 11
Esthers conclusie is dat haptonomie ten aanzien van agressiviteit veel te
bieden heeft, doordat de gevoelsmatige verbinding met het lichaam geheeld kan worden en de cliënt door de gevoelde veiligheid en bevestiging
van het contact zijn gevoelens kan laten zi jn; ook gevoelens die hem belemmeren om te zijn die hij in wezen is.
Ze ervaart agressiviteit in principe als positief, maar of het ook goed gebruikt wordt hangt af van de intentionaliteit en oprechtheid van het verlangen en de beweging. Als agressie voortkomt uit gefrustreerdheid en
kwaadheid, is er geen sprake van openheid en verbondenheid en kan het
geweld worden dat niet meer adequaat is, noch voor de persoon zelf noch
voor z'n omgeving.

Geïnteresseerden kunnen de scriptie bij Esther bestellen: tel. nr. 0206710761 (f17,SO incl. verzendkosten).
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Zinvol geweld

Mart Blokland

Geweld naar anderen is zinloos, wie durft dat nog te ontkennen heden ten

dage. Maar betekent dat, omgekeerd, dat geweld naar jezelf zinvol is ofwellicht kan zijn? Mag, of moet, een mens zichzelf soms geweld aandoen?
Heb ik mezelf soms geweld aangedaan en hoe ik dat? Geweldig? Of gewelddadig? Onzinnige gedachten, zo lijkt het. Maar achter dat soort gedachten
gaat soms meer gevoel schuil dan we (willen) denken!
En wat is geweld? Is geweld agressie? Of is agressie soms geweld? Is geweld
het voorstadium van geweldig ... of de aanloop tot gewelddadig.
11

Agressie is een gezonde kracht in de mens/' legde ik een cliënt uit. Ik zag

hem schrikken! Zich nog meer inhouden, zoals hij al een groot deel van
zi jn leven had gedaan als reactie op pesterijen. "Vechtlust dan ... " en ik
zag dat de schrik afnam en plaats begon te maken voor veilige herkenning.
Deze man had er moeite mee dat hij, na opbouw in de therapie. uiteinde-

lijk thu is regelmatig op zijn met trots aangeschafte boksbal stond te 'rammen' waardoor hij zich eindeli jk los voelde komen uit z'n hoofd en de
spanning die hem al een groot deel van zi jn leven 'beheerste' verminderde.
"Ik schaam me", zei hij, "ik heb altijd gezegd dat ik niet agressief ben en
moet je me daar dan eens bezig zien".

Hij kon het niet plaatsen binnen de verdraagzame ideeën die hij gekozen
had als reactie op de vroegere pesterijen! IIJe bent niet agressief", zei ik
hem, "maar je hebt nog veel agressie in je, opgebouwd als reactie op al die
keren dat mensen jouw grenzen hebben overschreden en jouw kwetsbaar-

heid hebben betreden". Die oude ladingen, die je ver weggestopt hebt in
een donkere, zorgvuldig vermeden hoek in jezelf, die mag je eruit gooien,
om die ruimte terug te winnen ," Dit hielp hem om er anders tegen aan te
gaan kijken en opende de weg naar acceptatie.

8
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Agressie
Hoe geaccepteerd is agressie? Binnen mezelf, maar ook ... binnen de haptonomie? Agressie, ik voel het, zij is er, zij wordt niet ontkend, ook niet binnen de haptonomie, máár ... mag zij er ook zijn?
Mag ik met mijn agressie doen wat ik wil, zo lang ik e r anderen niet mee
beschadig of lastig val? Mag ik haar gebruiken zoals ik wil, mag ik haar zelfs
op mezelf richten als ik ctat wil? Zoals ik ook met bijvoorbeeld mijn eigen
fiets mag doen wat ik wil. Wordt dat geaccepteerd, getolereerd, niet veroordeeld?

Ik kan mij er soms zo kwaad over maken hoe weinig geaccepteerd ik mij in
deze emotie gevoeld heb. Zelfs binnen de haptonomie. Verdriet mocht,
bijna onvoorwaardelijk, van schreien tot hartverscheurend janken. Angst
werd aangemoedigd om tevoorschijn te komen en omarmd. Maar kwaadheid werd soms al bij de eerste stemverheffing onderschept en afgekeurd ...
laat staan aangemoedigd. Het leek soms een negatieve emotie ... maar
bestaan die wel? Of ligt het negatieve slechts in de angst voor de richting
en het doel dat getroffen kan worden? De catharsis lijkt taboe en agressie,
als hij al mag, moet keurig afgepast, in een misschien iets groter keurslijf
dan rationalisme en calvinisme toelichten.
Althans, zo heb ik het in mijn eerste ervaringen met de haptonomie spontaan beleefd.
Ik weet nog dat ik bij een van mijn eerste oefeningen in het naderen, waarbij ik flink mijn best deed, te horen kreeg: "Wees eens niet agressief in je
nadering."
Ik was me daarvan in mijn bijzonder goede bedoelingen, absoluut niet van
bewust en werd daarna aan mijn lot over gelaten met een zeer afkeurend
oordeel over mijn onbewuste agressie. Die ervaring heeft me wel flink aan
het denken gezet, maar voelen .. .. . ho maar!
Deze en nog enke le andere ervaringen, gaven mij de indruk dat agressie
minder Igeliefd' was binnen de haptonomie dan andere emoties!
Maar ook andere ervaringen in de hulpverlening hebben mij h et idee
gegeven dat agressie nogal eens ee n ondergeschoven kindje is. Het lijkt wel
of het de emotie is die therapeuten het snelst op zichzelf betrekken, het
snelst naar zich toe ha len en zich er dan persoonlijk door aangesproken of
aangevallen voelen. En natuurlijk dat mag ... als het zo voelt ... want dan is
het ook zo .... en zegt h et iets over de therapeut! Prima, maar haal het niet
eerst actief naar je toe, terwijl de cli~nt het in het midden laat en betrek het
op jezelf om het daarna terug te werpen (projecteren) op de cli~nt in een
zoge naamde zinvolle en uiterst leerzame verpakking. En als de cliënt het

Haptonomisch Corltact,

J{J' jaargang 2000, nr.

2

9

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

'toevallig' wel direct op jou als therapeut richt ... heb dan ook de eerli jkheid en het lef om het onverpakt/onverbloemd terug te geven op een voor
de cliënt zinvolle wijze. Maar agressie lijkt zich uitermate goed te lenen
voor de meest creatieve verpakkingen. Ook ikzelf ben me daar (soms pijn-

lijk) bewust van geworden.
Laat ik eens naar mezelf kijken wat agressie betreft. Ik moet zeggen dat ik er
van jongs af aan niet ontevreden over mag zijn: ik ben altijd ruimschoots
bedeeld geweest. Soms zelfs tot het driftige aan toe! En ik had er aanvankelijk als kind geen moeite mee, tot de omgeving het begon in te perken
(deels terecht) en af te keuren (daar heb ik tot op heden m'n vraagtekens
bij). Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat ik in mijn ideële periode kwam
tot een zéér verstandelijke beslissing: ik wordt verdraagzaam, vanaf nu! Ik
zie mijzelf nog staan op die zomeravond na een zoveelste ruzie met mijn
vriendin.

En het lukte! En mijn agressie? Weg! Weggeredeneerd, weggestopt, ontkend, verdrongen, omgevormd. Er zi jn vele mogelijkheden. Keuzes te over,
maar ik hoefde niet eens te kiezen want dat werd onbewust wel voor me
gedaan. Maar, mijn agressie liet zich niet zomaar om de tuin leiden.

Naar ik later begreep (en nog later ook voelde) is hij onderhuids gegaan,
zoals meestal bij onderdrukking. Zij vond zo haar sluipwegen in de sport
en in hard en fanatiek werken.

In de afgelopen 19 jaar ben ik mij geleidelijk bewust geworden van de gevolgen van mijn verdraagzame beslissing: ik heb mijn agressie er flink mee

tekort gedaan en geleideli jk durfde ik haar in ere te herstellen. Ik schrok
nog weleens van haar heftigheid maar leerde haar ruimte te geven en toch
af te bakenen . Ik leerde haar in haar ontremming te begrenzen en in haar

felheid en spontaniteit van haar te genieten. Het ging niet altijd zonder
slag of stoot, zonder pijn of moeite, maar het was het waard.
Heel dit proces heeft me geholpen in het herkennen van veel onderdrukte
agressie bij mijn cliënten in de psychiatrie. Het heeft me gestimuleerd in
het samen zoeken naar een weg om deze agressie te bevrijden. Een weg die

bepaald niet altijd gemakkelijk en risicoloos was en waarop ik nogal eens te
zeer alleen ... heb moeten zoeken .

Zo herinner ik mij een begeleiding van een man die weg moest uit een therapeutische gemeenschap omdat hij een paar keer te spontaan agressief was
geworden . MedecJiënten waren daarvan geschrokken terwij l hij nooit één

van hen iets had aangedaan en volgens eigen zeggen ook nooit zou doen.
Hij had wel veel agressie in zich, maar voelde toch een veiligheidsdrempel
naar mensen toe die hij niet zomaar zou overschrijden, zeker niet als ze
hem niet zouden uitdagen. Ik vertrouwde hem daar behoorlijk ver in (wat
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is absoluut?) Vanuit dat vertrouwen ben ik, na zijn wegsturen, met hem
verdergegaan. Het wegsturen had hij als zeer ten onrechte ervaren en had
nog meer agressie opgeroepen. Maar het bleek dat de meeste agressie was
geboren in een verwarrend contact met één van de begeleiders. De cl iënt
mocht deze begeleider niet, vond hem onecht en had het gevoel dat hij
bang voor hem was. Toen hij dat een keer zei tegen die begeleider ontkende deze dat hartgrondig en bij het afscheid beweerde deze begeleider tegenover de cliënt dat hij vond dat ze toch wel een goed contact met elkaar
hadden gehad en gaf hem een hand. Dit anes veroorzaakte vreselijk veel
verwarring bij de cliënt: Klopte zijn eigen gevoel niet? Had hij geen angst
gevoeld bij de therapeut? Was er een goed contact geweest, maar had hij
dat verkeerd gevoeld? Kortom: kon hij zijn gevoel wel vertrouwen? Een
therapeut zou zich toch niet zomaar vergissen? Zijn denken hierover isoleerde hem en dreigde hem gek te maken. In de loop van maanden verdween echter in de begeleiding de verwarring en ontdekte hij dat hij zijn
gevoel toch kon vertrouwen! En toen brak de agressie door naar de betreffende begeleider: hij voelde zich vreselijk belazerd en hij zei dat hij hem af
zou maken als hij hem tegenkwam. Wekenlang kwamen er ladingen agressie naar boven waarin de begeleider centraal stond en de begeleider in
kwestie is, zonder dat hij het wist, wel duizend doden gestorven.
Wat moest ik er mee?
Ik koos ervoor om het te laten gaan, om zijn gevoel, geboren uit de verwarring, niet af te keuren en ik koos er vaak voor, gevoelsmatig, om met hem
dat gevoel op te zoeken. Natuurlijk was ik wel eens bang: is dit de goede
weg, zal er niets mis gaan en ben ik dan niet medeverantwoordelijk? Toch
heb ik al die tijd gevoeld, juist door in zijn buurt te blijven en hem aan te
raken, dat zijn agressie eruit wilde, dat hij zijn gevoel erkend wilde hebben,
maar dat zijn agressie niet aanvallend was. Ondanks dat hij groot en imposant is en er dreiging van hem uitging, waardoor veel mensen hem uit de
weg gingen, wilde zijn dreiging alleen maar zeggen: blijf uit mijn ruimte!
Hij had een ruimte om zich heen nodig die ongeveer een straal had van
ruim driekwart meter en die hij haarscherp kon aangeven. Als mensen
maar buiten die ruimte bleven vond hij het prima. Ze konden dan doen en
laten wat ze wilden en wat hem betrof bij wijze van spreke dood vallen
zonder dat hij er last van had. Het was een messcherpe grens die hij feilloos
kon uittekenen en waar niet mee te sjoemelen viel. Dat was zijn zekerheid.
Hij leefde binnen die grens en wilde in die ruimte met rust gelaten worden.
Als mensen in die ruimte kwamen was zijn agressie er alleen op gericht om
ze er uit te jagen.
Door zijn agressie in die periode nooit af te keuren, nooit te sussen of af te
rem.men, door hem te laten voelen dat zijn agressie er mocht zijn met zijn
eigen heftigheid en in zijn eigen vorm, is hij uiteindelijk meer en meer bij
zijn andere gevoelens gekomen. In stilte heb ik er op vertrouwd dat mét de
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agressie toch ook voldoende remmingen en begrenzingen boven zouden
komen en de agressie nooit in de aanval zou gaan naar een medemens. Ik
ben ervan uitgegaan, soms best weleens met mijn twijfels, dat door de agressie te laten komen en uit te nodigen, de gevaren minder waren en zouden verdwijnen, dan wanneer ik de agressie probeerde te sussen of af te
leiden, laat staan af te keuren!
Het was een moeilijke weg, waarbij ik weinig kon terugvallen op ervaringen uit de alfa- en bèta-opleiding, maar wel een leerzame. Ik zag hoe de
cliënt het geweld naar zichzelf toe in de vorm van automutileren langzaam
omboog naar het uiten van zi jn agressie waardoor een wankele brug werd
geslagen naar andere gevoelens en waarbij hij met mij in contact bleef. Ik
ben er van overtuigd dat als ik op een of andere uitstekende, professionele
manier had geprobeerd óm zijn agressie heen te gaan, het contact zeker
verloren zou zi jn gegaan.

Blinde woede! Ik zag en hoorde hem onlangs bij een cliënte, een jonge
vrouw uit een strenge geloofsgemeenschap, die zich haar hele leven al
heeft aangepast en zich nu steeds meer klem voelt zitten. Ze woont sinds
kort in een beschermde woonvorm en belde mij onlangs in nood. In de
verbetenheid van haar stem klonk door hoe de spanning om te snijden
was. En dát wilde ze nu juist eigenlijk weer niet. "Ik kan niet meer, ik snij
mezelf helemaal aan flarden. Ik hou het niet meer uit! Ik wil mezelf heel
diep opensnijden want ik ben een slecht mens." In de scherpte van haar
stem kon ik bijna de schaar voelen die zij daar al meermalen voor had gebruikt.
Ze zat klem , hopeloos klem in haar gevoel.
Ze was verliefd geraakt op haar therapeute, had daar met haar over gesproken en was daarin goed opgevangen. Maar nu had ze te horen gekregen dat
de therapeute ziek was en ze de volgende dag geen gesprek zou hebben.
Tegen haar altijd zo sterke en overheersende verstand in voelde ze zich
kwaad en in de steek gelaten, als een klein kind, zoals vroeger toen ze naar
het schippersinternaat moest. Ze schaamde zich hiervoor. Ze za t kl em. Ze
wilde zich opensnijden, de slechte gevoelens eruit snijden! Maar links van
haar stond haar moeder die vreselijk teleurgesteld zou zijn en het zou afkeuren . Rechts voelde ze haar vader staan, die onredelijk kwaad zou worden. Hij wel. Vóór zich zag ze het voor haar zwaarste gebod van de tien
geboden opdoemen: eert u vader en uw moeder, en bovendien kwamen er
een heleboel bijbelteksten op haar af die begeerte en homofilie afkeurden.
Achter zich voelde ze Sofie, haar therapeute, staan die ze zo was gaan vertrouwen, maar die ze nu niet meer mocht/durfde aanraken uit angst dat
allerlei verboden lusten zouden losbreken. Boven zich voelde ze de onderdrukkende macht van het redelijke verstand die toch niet meer in staat
bleek de opkomende gevoelens te sussen en voelde ze de dreigende blik
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van de Heer, die homofilie verbood en haar zeker een slecht mens zou vinden als zij in het vlees des Here zou snijden. Om dit alles heen voelde ze de
beklemmende sfeer van hel en verdoemenis. Ze had de neiging om al haar
pillen in te nemen en eruit te stappen maar ook dan zou ze voor eeuwig
verdoemd zijn. Al pratende kwam er meer beweging in haar kwaadheid en
kwam de behoefte los om stevig vastgehouden te worden en flink door
elkaar gerarn.meld te worden om weer tot zichzelf te komen op een minder
desastreuze manier. Uiteindelijk vonden we een uitweg doordat ze beloofde mij een brief te schrijven waarin ze haar kwaadheid naar Sofie zou uiten
en haar angsten rond haar verliefde gevoelens en gedachten zou proberen
te verwoorden. Ik beloofde haar dat ik haar de volgende dag zou bellen.
Het bleek afdoende en het is haar gelukt om zonder 'lijfscheuren' uit haar
beklemming te komen. Haar vertrouwen in mij had redding geboden. Dat
vertrouwen was onder andere gebaseerd op de wetenschap dat ik haar agressie en de richting die hij uit wilde niet zou afkeuren. Dat ik het geweld
naar haarzelf nooit heb afgekeurd, maar daarin altijd gezien en vooropgesteld heb hoe radeloos en angstig ze op die momenten was.
Zomaar twee ervaringen die ik laat terugkomen in mijn beleving en die mij
weer doen stilstaan bij agressie. Er zijn er nog veel meer, die ik hard nodig
heb om een weg te vinden voor mezelf en voor mijn cl iënten in het omgaan met deze zo vaak miskende emotie.
De Dalai Lama schrijft in zijn boek 'De kracht van het mededogen': uWoe_
de en haat zijn twee van onze trouwste vrienden. In mijn jonge jaren onderhield ik een vrij nauwe band met woede." Deze zinsnede trof mij: juist
uit die hoek had ik niet zoln openlijke erkenning verwacht.

Het onderwerp blijft mij voorlopig nog bezighouden en boeien en ... vragen oproepen.
Agressie, wat is het ... als het er mag zijn?
- is het de achterkant van mijn depressie?
- is het de bodem onder mijn spontaniteit?
- is het de ziel van mijn eigenzinnigheid?
- is het de snedigheid in mijn humor?
- is het de onbegrensdheid in mijn werkdrift?
- is het een hoeksteen van mijn echtheid?
- is het de valkuil voor mijn wraak?
- of is het de voeder van mijn levenskracht?
Ik moet haar tevoorschijn laten komen, anders zal ik het nooit weten. En
die gedachte alleen al maakt me kwaad.
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Omgaan met agressie bij
delinquenten

He i ko Jessayan

Trees Bijvoet, psychomotorisch therapeut bij de prof. mr. w.P.]. Pompekliniek in Nijmegen, was op woensdag 10 mei te gast bij de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie in Stadskasteel Oudaen in Utrecht. Een verslag
van haar lezing over agressieregulatie in vijf stappen.
Toen Trees Bijvoet zeven jaar geleden als psychomotorisch therapeut werd

aangesteld bij de Pompekliniek, was zij net bezig in het tweede jaar van de
alfa-opleiding in Doorn. Binnen de Pompekliniek was er op dat moment
juist een vraag naar een haptotherapeut, in het kader van een meer affectieve benadering van patiënten. Om meer kennis daaromtrent zelf in huis
te halen kreeg zij de opleiding voor 75 procent in tijd en geld vergoed.
Daarna was zij door praktische problemen niet in staat de opleiding tot
haptotherapeut in Doorn te volgen en is ze overgestapt naar de ITH in Berg
en Dal. In 1998 is zij daar afgestudeerd. Op de Pompekliniek heeft zij sinds
kort twee patiënten met een specifieke vraag voor haptotherap ie.

Iedereen beeft met agressie te maken
Om te illustreren dat agressie niet alleen een zaak is van TBS-klinieken,
maar iets waar we dagelijks allemaal mee te maken hebben, haalt Trees
Bijvoet een krantenartikel aan. Computeragressie lijkt een serieus probleem
in Nederland. Falende apparatuur levert veel stress op, leidt tot een verhoogde werkdruk, een verpeste werksfeer en kost miljoenen aan tijd en
geld. Af en toe worden mensen ronduit agressief en gaan smijten met
toetsenborden. Ernstiger is het nog dat helpdeskmedewerkers en systeembeheerders agressief worden bejegend, veelal verbaal, maar voor de sfeer op
hun werk is dat funest, zegt Trees Bijvoet. "Ik had net een nieuwe computer aangeschaft en het is mij ook overkomen. Het computerprobleem is
voor velen h ee l erg herke nbaar."
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De Pompekliniek

Zo'n 9S procent van de mensen die in de Pompekliniek verblijven, zitten
daar wegens een agressief of geweldsmisdrijf. Het doel van de Pompekliniek is een adequate opvang en behandeling bieden aan diegenen die een
gevaar vormen voor de maatschappij. Hun behandeling moet het recidiverisico verminderen en zo de maatschappij veilig houden. Bij TBS-patiënten
gaat het om een geweldsmisdrijf jegens mensen, al dan niet sexueel van
aard, al dan niet met dodelijke afloop. Uitgangspunt is in aUe gevaUen
agressie. De visie van de Pompekliniek bestond erin de patiënt vanuit het
relationele aspect te behandelen. De patiënt werd vanuit de zogeheten
gehechtheidstheorie (zie onder) benaderd. Het doel was om de patiënt een
'veilige basis' te laten beleven, zodat veiligheid als positief kan worden
ervaren, met als uiteindelijk resultaat dat bepaalde ongewenste gedragingen in de toekomst kunnen worden voorkomen.
De laatste tijd is die visie bij de Pompekliniek aan het veranderen. De TBS is
veelal in het nieuws vanwege onder andere de wachtHjstproblematiek. De
politiek wil namelijk sneller en meer resultaten zien. Dat heeft natuurlijk
alles met financiën te maken. Het moet allemaal efficiënter en effectiever.
Daar is op zich niets op tegen. Meer planmatig en meer resultaatgericht
werken is op zich een positieve ontwikkeling. Trees Bijvoet: "Wij merken
dat zeer sterk. We moeten meer gaan produceren. Dus is er sprake van een
verschuiving: van het werken met Iholding environment' dat vaak meer
tijd vraagt - en dat erin bestaat een patiënt terug te laten keren naar een
veilige basissituatie ('holding' = van Engels vasthouden, hechting) - naar
een werkwijze waarin het allemaal korter moet, met minder geld en met
aantoonbaar meer resultaat. Het gevolg is dat eerder voor gedrags-, cogni·
tieve en directieve therapieën wordt gekozen ."
Als psychomotorisch therapeut werkt Trees Bijvoet in een multidisciplinair
behandel team. Zo'n team wordt geleid door een behandelcoördinator, die
verslag doet van de vorderingen bij de verlengingszittingen van de pati.
enten. Als team heb je een gezamenlijk doel. Zo kan het zijn dat je je specifiek op een bepaald onderdeel van de doelstelling nl. het verminderen of
beheersbaar maken van het recidivegevaar richt. In een team werken is
anders dan wanneer je eigen praktijk hebt. Voordeel is dat je kunt terugvallen op andere disciplines, kunt overleggen en zaken op elkaar kunt afstem·
men.

Psychomotorische therapie (PMT)
Bewegen en lichamelijkheid vormen het uitgangspunt bij de PMT. Het
doel van de PMT is gedragsverandering tot stand te brengen of tenminste
daaraan een bijdrage te leveren en daarmee psychosociale of psychiatrische
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problematiek weg te nemen of te verminderen. Bij TBS-patiënten heeft
deze problematiek geleid tot het plegen van geweldsdelicten. De beleving
van

bewegings~

en lichaamservaringen worden tot thema gemaakt. Waar

het om gaat is: wat de patiënt doet, hoe hij erover denkt en wat hij erbij
voelt. Is er een gezonde balans wat dit betreft in relatie tot zichzelf en in
relatie tot anderen? Veel patiënten zijn met name in hun detentietijd ver-

baal benaderd. De beleving van hun problematiek is dus vnl. gerationaliseerd. Voelen, denken en handelen stroken niet met elkaar. Je kunt tegen
iemand zeggen: ik ervaar dat jij spanning hebt, en die kan dan reageren:
hoe kom je daarbij, maar je kunt ook iemand laten voelen dat die spanning

heeft. Die ervaring maak je dan bespreekbaar. Wat je ziet en voelt als therapeut koppel je terug in de therapie. Herkenning op ervaringsniveau bij de
patiënt kan leiden tot verandering in het handelen en tot verandering van

de eigen overtuiging (het denken). En dit kan uiteindelijk leiden tot gedragsverandering. Binnen de PMT wordt enerzijds gebruik gemaakt van
lichaamsgeoriënteerde methoden (bijvoorbeeld bio-energetica, focussing,

sensorelaxatie, ontspanningstechnieken) en anderzijds van bewegingsgeoriënteerde methoden (aan sport en spel gerelateerde activiteiten) .

Het begrip 'agressie'
Binnen de psychodynamische leertheorie wordt het begrip agressie zowel
benaderd in positief-constructieve zin als in een negatief-destructief kader.

Synoniem aan agressie wordt vaak geweld als term genoemd. Geweld heeft
over het algemeen een negatieve lading. Binnen de therapie die Trees
toepast is er zowel aandacht voor de negatieve als voor de positieve kanten
van agressie. In het kader van deze lezing heeft zi i het met name over de
negatief-destructieve uiting van agressie. Er is een onderscheid tussen
externaliserende agressie (naar buiten gericht) en internaliserende agressie

(naar zichzelf gericht: depressie, suïcidaal gedrag, automutilatie). Grofweg
kun je patiënten ook in twee groepen indelen: patiënten die bij het minste
of geringste impulsief naar buiten ageren (erop los slaan) en patiënten die
alles opzouten tot de maat vol is, waarna de bom barst.

Werkwijze bij agressieregulatie
Trees' werkwijze bij agressie regulatie bestaat uit vijf fasen. De eerste vier

zijn voorwaardenscheppend om tot de vijfde fase te kunnen komen. Er zijn
contra-indicaties, zoa ls acute psychose en verslavingen in de ontwenningsfase. Immers, als mensen verslaafd zijn, komen ze niet bij hun gevoel. Ze
zijn verdoofd, je hebt niet de persoon voor je die je voor je zou moeten
hebben. In die situaties werkt agressieregulatie dus niet. Het doel van agressieregulatie is de patiënt in de toekomst anders met zijn agressie om te
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laten gaan, en wel zo, dat harmonieuze interacties met anderen weer mogelijk zijn. Daarbij kan de gehechtheidstheorie van John Bowlby een rol
spelen.

Gehechtheidstheorie van Bowlby
Volgens Bowlby speelt gehechtheid een sleutelrol in de opvoeding en
ontwikkeling van jonge kinderen. Jongeren en volwassenen die in hun
vroege kinderjaren van hun ouders waren gescheiden, zouden een grotere
kans hebben op een verstoorde ontwikkeling en minder kans hebben op
een gelukkig bestaan. Onder Igehechtheid' wordt verstaan: een duurzame,
affectieve relatie tussen één persoon en een specifieke andere persoon,
veelal één van de ouders. Deze theorie is deels al weer achterhaald : het
hoeft niet specifiek één andere persoon te zijn, het kunnen ook meer mensen zijn. I). Criteria daarbij zijn in ieder geval responsiviteit en mate van
aanwezigheid. Er zijn drie typen van gehechtheid: veilig gehecht, angstigvermijdend en angstig-ambivalent (schema Walraven).
Gedrag opvoeder

Type gehechtheid kind

1. Sensitief-responsief

type b: veilig gehecht

IzeJfstandig'

2. On-responsief (consequent)

type a: angst ig-vermijdend

quasi-zelfstandig

3. On-respon sief (in consequent) type c: angstig-ambivalent

onzelfstandig

Ad 1: Het veilig gehechte kind gaat op onderzoek uit, houdt daarbij contact

en na een scheiding komt het weer even contact zoeken bij de vader, moeder of opvoeder. Het kind wordt gerustgesteld en gaat dan weer spelen . Het
op onderzoek uitgaan - explorerend gedrag - is belangrijk, want dat vergroot de kans dat h et kind later zelfstandig in leven kan blijven en op eigen
benen kan staan. Na een (tijdelijke) scheiding weer nabijheid zoeken is
eveneens van belang, want dat bevordert het gevoel van veiligheid, dat
nodig is om later - met vertrouwen - andere dingen te kunnen ondernemen. Het responsieve van de ouder(s) is ook belangrijk: wanneer de opvoeder oog heeft voor wat het kind nodig heeft en dat ook juist interpreteert,
is dat een adequate reactie. De spanning bij kind wordt dan verminderd,

I)

Over de gellechtheidstheorie, zie onder meer: M.H. van lfzendoom, Gehechtheid van
ouders en ki"deren. lntergeneratimieJe overdracht van gehechtheid in theorie, (klinisch)
onderzoek en gevalsbeschrijvingen, Bolm StafJeu Van Log/wm, HouteujZaventem,
1994/SBN90 3 13 18140.
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waardoor het kind later zelf problemen kan oplossen, alleen of met anderen.
Ad 2: Bij angstig-vermijdende kinderen is er sprake van weinig contact, het

spel is exploratief van weinig kwaliteit en na een scheiding vertoont het
kind vermijdend gedrag, het ki jkt bijvoorbeeld weg of het negeert bepaalde
situaties. Die kinderen vallen niet zo op, ze gaan gewoon hun eigen gang

en ze bezorgen daardoor niet zoveel last. Hun gedrag is dan ook niet zo
problematisch. Het gedrag van de opvoeder is afwijzend en houdt het kind
op een afstand. Er is sprake van weinig emotionele expressie en bij de opvoeder is er sprake van een rigide of on-responsief gedrag.
Ad 3: Anders is het gesteld met angstig-ambivalente kinderen . Dat gedrag is

wel problematisch en geeft daardoor vaker klachten. Angstig-ambivalente
kinderen zijn onzelfstandig en hebben weinig controle over hun gedrag,

hun emoties en impulsen. Het kind is broos en kan het vaak niet alleen af.
Bij de opvoeder blijkt er sprake te zijn van onhandigheid: de ene keer
wordt het kind getroost, de andere keer kan het een mep krijgen. De opvoeder vertoont onregelmatig en inconsequent gedrag. Door de verschillende reacties, weet het kind niet goed waar het aan toe is. Gevolg van der-

gelijke situaties is dat kinderen angstvallig contact houden, nauwelijks
exploratie in het spel vertonen, na een scheiding sterk contact zoeken of
juist afweren en in bepaalde situaties zelfs reageren met slaan.

Delinquentie als onveilige gehechtheid
Bij beide typen onveilig gehechte kinderen - kinderen van type a en type c
- zie je dat ze op basisschoolleeftijd vaak teruggetrokken en agressief zijn.
Ze hebben weinig invoelingsvermogen in anderen, ze reageren inadequaat
op emoties van anderen en ze hebben moeite met het reguleren van hun
eigen emoties en impulsen. Onveilige gehechtheid begint al met name in

de eerste twee levensjaren en die periode wordt vaak uitgebreid tot vijf jaar,
omdat die periode heel essentieel is voor de latere ontwikkeling. Van de
patiënten van de l'ompekliniek heeft zo'n 9S procent een geweldsdelict
gepleegd. Je kunt eigenlijk ook zeggen dat 9S procent onveilig gehecht is.
Met andere woorden: bij delinquenten is veelal sprake van onveilige ge·

hechtheid. In de vroege jeugd van deze mensen is veel misgegaan. Het is
zeker niet zo dat als het in de eerste twee of vijf jaar slecht is gegaan, het tij
niet meer kan worden gekeerd. Iemand kan toch nog aardig op het rechte
pad blijven, dat heeft onder meer te maken met de 'draagkracht' van het
specifieke kind zelf en met z'n omgeving.
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Oorzaken van onveilige gehechtheid
Onveilige gehechtheid kan aangeboren zijn, bijvoorbeeld doordat een kind
doof en/ofblind is geboren, waardoor het al vanaf het beginstadium moeilijk is met zo'n kind te communiceren. Het is dan ook een immense opgave
- zowel voor opvoeder als voor kind - om de signalen goed te interpreteren

en daarop adequaat te reageren. Hetzelfde geldt min of meer voor zogeheten huilbaby's of overgevoelige, prikkelbare baby's: dat is veel ingewikkelder om ermee om te gaan. De ene keer haal je zo' n baby aan, de andere keer
kan je het kind niet meer zien.

Er kan ook sprake zijn van stressfactoren bij de opvoeder, bijvoorbeeld
wanneer een moeder erg jong is, wanneer een kind niet gepland is, wanneer er geen achterban is en de moeder er alleen voor staat.
Voorts kunnen emotionele problemen bij de opvoeder maken dat een kind

onveilig gehecht raakt. Zo kan een opvoeder zelf zijn misbruikt of mishandeld. Die ervaringen worden dan meegenomen in de opvoeding. Opvattingen en ideeën van de opvoeder zijn eveneens van invloed op het kind.
Heeft de opvoeder het idee dat er in de opvoeding sprake is van wederkerigheid dan zal het beter de signalen van het kind oppakken en daarop
reageren. Heeft de opvoeder daarentegen het idee dat het weinig invloed
kan uitoefenen op h et kind dan zal de grip op het kind afnemen.
Uitstel van het eerste contact met een kind na de geboorte, hoeft niet
direct van invloed te zijn. Het wordt pas problematisch als er nog andere
factoren, zoals hierboven genoemd, in het spel zijn. Uitbesteden van een
kind, bijvoorbeeld op een kinderdagverblijf, of aan grootouders, hoeft in
principe ook niet problematisch te zijn . Veel hangt af van hoe de opvoeder
zich erbij voelt, als het kind wordt uitbesteed. Heeft een moeder er moeite

mee en krijgt het schuldgevoelens, dan wordt het doorgaans ook voor het
kind een probleem.

Casuïstiek: Karel en Dick
Karel (27) is een voorbeeld van een angstig-ambivalente man. Zijn delict
betreft brandstichting in 1997. Hij steekt ee rst zijn eigen woning in brand
met het voornemen daarna de hand aan zichzelf te slaan. Dat laatste lukt
niet. Hij meldt zich bij de politie. Zelf noemt Karel het delict een 'suïcidepoging', een paniekopwelling onder invloed van drugs, hij had voor zijn
gevoel 'gefaald in alle opzichten.' In ieder geval ging het snel bergafwaarts
nadat hij een jaar onder behandeling was geweest in een centrum voor

verslavingszorg. Hij woonde slechts kort op zichzelf, maar hij betaalde zijn
huur niet, waarna hij het huis werd uitgezet.

Ook een eerdere behandeling was niet aangeslagen . Hij was aan de drugs
en kreeg 'verkeerde vrienden.' Tijdens die eerste behandeling zou er te
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weinig aandacht zijn geweest voor zijn verleden, met name de eerste tien
jaar. Karels levensgeschiedenis: vader is visser en vaak afwezig; moeder is
wel verzorgend, maar als Karel vier jaar is, wordt zij geopereerd aan een
hersentumor. De moeder houdt daar een hersenbeschadiging aan over en
lijkt geestelijk op het niveau van een klein kind te functioneren . Vanaf zijn
vierde jaar voelt Karel zich erg verantwoordelijk voor zijn moeder. Al snel
daarna gaan Karels ouders scheiden. Een stiefvader komt in huis die zowel
moeder als Karel ernstig fysiek mishandelt. Karel gaat zijn stiefvader haten.
Er ontstaat een enorme wrok. Op twaalfjarige leeftijd wordt hij seksueel
misbruikt door een oudere man, bij wie hij eindelijk liefde en veiligheid
denkt te kunnen vinden. Thuis wordt Karel nog eens helemaal door zijn
stiefvader in elkaar geslagen en het huis uitgestuurd, omdat die het idee
heeft dat Karel 'het deed' voor het geld en de drugs.
A! op zijn veertiende doet Karel een suïcidepoging, maar die mislukt. De
stiefvader zegt daarop: IIJammer, dat de suïcide is mislukt." De wrok van
Karel wordt alleen maar groter. Op een gegeven moment raakt Karel aan
lager wal. Hij gaat drugs gebruiken en komt in een internaat terecht, waar
hij drieënhalf jaar verblijft. Daar krijgt hij een kamertraining, maar wordt
er toch weer uitgezet. Hij gaat stelen en krijgt verkeerde vrienden. Wanneer
zijn moeder en stiefvader ook gaan scheiden, presteert Karel het om het
huis van zijn stiefvader in brand te steken. Hij komt daar met een berisping
van af, want de stiefvader doet geen aangifte, kennelijk bang dat hij daarmee zichzelf in de nesten zal werken.
Het verhaal van Karel is een verhaal van een jongen die al het nodige heeft
meegemaakt en op een gegeven moment het gasfornuis aanzet - met gevaar voor anderen - om zijn huis in brand te steken. Om die reden en gezien het verleden, krijgt Karel TBS opgelegd. De diagnose van de psychiater
van het Pieter-Baancentrum luidt als volgt: bij Karel is er sprake van een
borderlinepersoonlijkheidstructuur met antisociale trekken. Er is sprake
van een depressieve neurose, perioden van derealisatie meestal onder invloed van drugs en een bijzondere cynische en negatieve kijk op het leven
en mensen in het bijzonder. Er is sprake zeer gebrekkig identiteitsgevoel,
zijn stemming is mat en de affecten zijn vlak. Hij heeft suïcidale gedachten. Zijn agressieregulatie is ernstig gestoord en de agressieve impulsen en
gedragingen worden bij herhaling opgestapeld om vervolgens impulsief en
zonder controle los te barsten. Er moet aan identiteitsvorming worden gedaan. Aandachtspunten in de behandeling zijn: vergroten van de weerbaarheid, identiteitsvorming, verwerken van stresserende gebeurtenissen
uit het verleden, agressieregulatie, aanpakken van verslavingsproblematiek
en onderhouden van individuele relaties.

Dick (37) is een angstig-vermijdend type en zit voor moord. Hij heeft een
hem bekend iemand met een geweer om het leven gebracht. Die man had
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Dick een half jaar daarvoor in de buik geschoten. Na die gebeurtenis wordt
Dick zo paranoia, dat hij bang is dat hij nog een keer door die man zal wor-

den beschoten, omdat hij nog niet dood is. Dick komt in een cirkel terecht,
waarin hij zichzelf dwingt heel erg alert en oplettend te blijven, uit vrees
dat die man ooit weer zou kunnen opduiken. Om alert te blijven, gaat hij
drugs gebruiken (xtc, cocaïne). Het idee dag en nacht te worden achtervolgd, maakt hem behoorlijk gek. Dick draait daardoor helemaal door.
Wanneer Dick de man op een gegeven moment in een winkel ziet, haalt
hij zijn geweer en schiet in bijzijn van anderen zijn 'achtervolger' dood.
Dick weet over zijn jeugd te vertellen dat hij het aardig naar zijn zin heeft
gehad. Hij woont vlakbij zi jn oma, waar die het goed mee kan vinden. Als
hij vijf jaar is, verhuist het gezin, omdat vader terugwil naar de plek waar
hij ooit vandaan kwam. Maar op die plek geniet de familie een slechte reputatie. Het gezin wordt met de nek aangekeken, omdat het bekend staat
als een vechtersfamilie. Vader verdient zijn geld door op te treden als een
soort bokser op kermissen. Dick krijgt pas erkenning van zijn vader, als hij
iemand in elkaar slaat. Hoe meer, hoe beter. Als hij vier of vijf man van
zich weet af te weren, is hij pas iemand. Dan krijgt Dick pas de waardering
waarnaar hij zo hunkert. De moeder is wel aanwezig, maar de ene keer wel
en de andere keer niet. Hij wordt ook wel een beetje verwend door zi jn
moeder. Zijn vader is een keihard e man, stil, ongezellig en wordt snel ag-

ressief. Dick wordt dan ook geslagen. Vader gaat drinken en het alcoholisme wordt allengs erger als Dick negen jaar is. Vader wordt dan nog gewelddadiger en ook moeder krijgt nu slaag.
De psycholoog constateert een persoonlijkheid met eveneens borderlinekenmerken en paranoïde, asociale en narcistische trekken. Dick onder
drukt zijn ellende en hemelt zichzelf op in de trant van : "Ik ben goed en
geweldig en mij kan niets gebeuren." Dick is een grote, brede en imposante
man. Iemand, voor wie je snel aan de kant gaat. Hij staat zeer achterdochtig in de wereld. Als hij een relatie aangaat, dan hecht zich sterk aan deze
persoon. Hij is dan zeer loyaal aan die persoon, maar daarin ook zeer
kwetsbaar. Gaat dat kapot, dan is ook alles weg. Hij heeft een zwartwit-kijk
op mensen: hij mag je wel of hij mag je niet.
Dick heeft een posttraumatische stressstoornis (PTSS) opgelopen nadat hij
in zijn buik was geschoten. Ook al is het slachtoffer dood, de gevolgen ervan blijven onverminderd aanwezig. Hij heeft slaapproblemen, nachtmerries, hij heeft last van depressiviteit, extreme agressie en moordgevoelens.
Als Dick een conflict heeft met iemand, komt een enorme lading agressie
naar boven die niet met dat conflict te maken heeft, maar met wat er in het
verleden is gebeurd. Voor Dick zijn die gevoelens ook 'ik-vreemd'. Hij kan
er niet goed mee uit de voeten. De behandeling is gericht op de PTSS. Het
gaat erom Dick weer een veilig klimaat en rust te geven om van daaruit een
individuele benadering te kiezen, gericht op de agressieproblematiek. Dick
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is geplaatst op een extra beveiligde unit, die vooral individueel werkt aangezien het impulsieve karakter bij Diek nog steeds aanwezig is.

Agressieregulatie in vijf fasen
Trees' werkwijze in de Pompekliniek om agressie te reguleren, bestaat uit
vijf fasen .
De eerste fase
In de eerste fase probeert zij aansluiting te vinden bij de lasten van iemand
in het hier en nu. Dat heeft te maken met het feit dat de meeste patiënten
helemaal niet gemotiveerd zijn om mee te werken aan de therapie. Immers, TBS is een dwangmaatregel en een TBS-kliniek is een dwanginstelling. Als je kunt aansluiten bij iemands hoofdpijn of spanningskIachten en
je gaat daarmee aan de slag en je hebt succes, dan kun je daarmee geleidelijk het vertrouwen van iemand winnen. Dick had last van slapeloosheid
en angsten . Hij was ook bang dat de familie van het slachtoffer hem wel
zouden weten te vinden en vreesde een wraakactie. Als therapeut probeer
je bij de actuele gevoelens aan te sluiten. De patiënt heeft de regie over wat
hij we) en niet aankan. Acute 'last' verminderen is veilig en het eventuele
resultaat staat op het eerste gezicht los van het delict.
De tweede fase
In de tweede fase komen o.a.ontspanningstechnieken aan de orde zoals
bio-energetische oefeningen (i.e. met beide benen op de grond staan,
'grounden'), oefeningen volgens de jacobson-methode (ontspannen door
aan te spannen om op die manier verschillende delen van het lichaam
langs te gaan: door de aanspanning, merk je al dat iemand als Dick zijn
overtollige energie kwijt kan raken), autogene training (ontspanningstechnieken, het lichaam zwaar laten maken), focussing (kijken waar het vastzit,
de blokkade lokaliseren en die buiten het lijf 'neerzetten' om zodoe nde
opnieuw ruimte te creëren in je eigen lichaa.m), ademhalingstechnieken en
vormen uit de tai chL
Het doel is leren voelen ('wat voel ik eigenlijk'), herkennen en benoemen
en vertrouwen krijgen in eigen lichaamssignalen, zoals pijn, vermoeidheid
en spanning. De succeservaringen zijn belangrijk om de motivatie van de
patiënt te verbeteren en voor een adequate voortgang van de therapieën
(opbouwen van het zelfvertrouwen en de vertrouwensrelatie) .
Dick is iemand die op afstand blijft. Hij wantrouwt mensen. De oefeningen
kunnen de betrokkenheid vergroten waardoor je uiteindelijk dichter bij
hem kunt komen. Bij Karel ligt het net andersom: dat is iemand die als het
ware eerder op schoot kruipt. De oefeningen bij Karel zi jn dan ook gericht
op losmaken. De patiënten krijgen huiswerkopdraehten mee, zodat ze ook
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buiten de therapie kunnen oefenen. Vervolgens wordt de agressie in kaart
gebracht aan de hand van een zogeheten spanningssignalenlijst, zodat de
patiënt zich bewust wordt van zijn eigen spanningsbronnen.
Bij Dick zijn dat externe spanningen: zo mag hij zijn dochtertje van zijn
ex-vrouw niet zien. Dick voelt zich gespannen over zijn gehele lijf. Hij balt
zijn vuisten, krijgt zweet in zijn handen en trekt zich terug op zijn kamer
om naar muziek te luisteren. Hij houdt erg veel van sporten, daarin kan die
veel kwijt en dat is voor hem een manier om zijn agressie te ventileren. Het
is belangrijk om de patiënt bewust te maken en uit te leggen dat agressie
niet alleen iets negatiefs hoeft te zijn maar dat agressie ook op een positieve en constructieve manier gebruikt kan worden.
Een vervolgdoeI van het in kaart brengen van de spanningen is de patiënt
meer inzicht te laten krijgen in hoe ze omgaan met zichzelf en anderen in
stresserende situaties. De eigen patronen en gedragingen worden zichtbaar
en verklaarbaar en dus worden ze zelf aan het denken gezet. Bovendien
krijgen ze inzicht in de (positieve) vaardigheden die iemand al heeft. Het is
van belang die aspecten positief te bevestigen, te Ilabelen' en de activiteiten die als positief worden ervaren, uit te breiden. Er ontstaan positieve
ervaringen met het anders doen en dus ook anders ervaren en benoemen.
De derde fase
De derde fase bestaat uit het contact maken met het lichaam en het herkennen van gevoelens. We hebben het hier over het bezielde lichaam vanuit de driehoek: voelen - denken - handelen. Het is eigenlijk een geheel.
Als een daarvan ontbreekt, gaat het eigenlijk al mis. Het gaat dus om de
totaliteit. De meeste patiënten zijn rationeel ingesteld, ze moeten negatieve gevoelens onderdrukken, want als daarvan iets doorkomt, kan de bom
barsten. Iets moet eronder worden gehouden l ze zijn dan ook zeer angstig
voor een uitbarsting. Om weer contact te maken met het lichaam en de
eigen gevoelens, is het van belang ervaringssituaties aan te bieden. Als iemand heel moeilijk kan voelen, kun je door het aanbieden van uitersten in
de ervaring een begin maken, bijv. door saunagebruik waarbij koud en
warm aan de orde is. Een ander voorbeeld is het springen op de trampoline. Karel ging hierbij alle kanten op. Er was totaal geen basis. De trampoline deed wat die met hem wilde. Heel leuk - en eng - is ook op een ballon
zitten. De kunst is om naar de ballon toe te voelen. Contact maken, je gevoel uitbreiden en je in de ballon laten zakken. Dick weegt 96 kilo, maar
het lukte hem wel om op de ballon te zitten. Het doel van deze oefeningen
is de patiënt sensitiever maken, de patiënt naar zijn gevoel laten komen,
zodat deze zijn lichamelijke gevoelens in relatie tot agressie kan gaan herkennen.
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De vierde fase
De vierde fase is het proberen de chaotische brij aan gevoelens te ontwarren, te herkennen en deze proberen te benoemen . Het gaat in deze fase om
betekenisverlening: wat zegt mijn lichaam nu over mij ? Wat heeft waarmee te maken? Ook kwesties van afstand en nabijheid worden besproken.
Wat merkt de patiënt als je naast hem gaat zitten, wat merkt of voelt die
dan? En wat betekent dat dan? Juist in deze fase kunnen haptotherapeutische inzichten en methoden van nut zi jn. Een manier om de patiënt meer
vertrouwen in zichzelf en de ander te laten hebben is de oefening waarbij
de patiënt gaat hardlopen door de gymzaal met zi jn ogen dicht. De therapeut staat aan de andere kant van de zaal en zorgt ervoor dat hij wordt opgevangen. Er gebeurt dan heel veel. Deze oefeningen worden zo vaak als
nodig herhaald, zodat het vertrouwen van de patiënt op basis van positieve
ervaringen kan groeien. Het gaat erom die grenzen steeds verder op te rekken, waardoor het veiligheidsgevoel groter wordt.
Het doel is dat de patiënt de gevoelens gaat herkennen, daarbij stil durft te
staan en die gevoelens relationeel kan maken. De patiënt durft daardoor
zichzelf te laten zien en bijvoorbeeld zi jn verdriet te laten gaan in de nabijheid van de therapeut of van een ander. In de wisselwerking met de ander,
ervaart de patiënt iets. Zo vertelt Dick op een gegeven moment: 'Als ik
nieuwe mensen ontmoet weet ik mij geen houding te geven. Ik word dan
angstig en weet niet hoe ik anders moet communiceren dan dat ik tot nu
toe heb gedaan: erop los slaan.'

De vijfde fase
De vijfde en laatste fase bestaat uit het erkennen en voelen van de
lichaamssignalen die te maken hebben met de oplopende spanning en die
uiteindeli jk een agressieve uitbarsting kunnen veroorzaken. Door spanningsvolle situaties terug te halen en te laten herbeleven, probeer je er betekenis aan te verlenen. Je gaat aan de slag met ervaringen vanuit het hier
en nu. Dan houd je het namelijk klein en behapbaar, zowel voor de therapeut als voor de patiënt. En vervolgens kun je spanningsvolle ervaringen
uit het verleden naar boven halen. Daarna probeer je de (negatieve) gevoelens een plek te geven. Handig daarbij is de spanningsthermometer: 0 is
geen spanning, bij 100 is de bom al gebarsten en 80 is ongeveer de toelaatbare grens. Je laat een patiënt bijvoorbeeld bij 10 beginnen en laat hem tot
50 gaan, vervolgens laat je die spanning weer afvloeien. De spanning kun
je ook laten oplopen door de patiënt op een bokszak te laten slaan, op een
mat te laten slaan met een stok of door Ipesso-negatief accomoderen' via
een schijngevecht. Daarmee haal je een beleving weer opnieuw omhoog.
Belangrijk is wel dat je contact blijft houden en dat je duidelijke afspraken
maakt met de patiënt, zoals bijv.'stop is stop'. Vervolgens kan de patiënt de
spanning door middel van ontspanningstechnieken weer laten dalen. Zo
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kun je langzamerhand de spanning opvoeren en de patiënt vertrouwen
laten krijgen dat ook al loopt de spanning hoog op hij zelf in staat is deze
weer te verlagen. Wat betreft de attitude van de therapeut is het vaak zo,
dat als je angstig bent, de angst bij de patiënt evenredig oploopt. Jouw gevoel voor onveiligheid, kan ook onveiligheid bij de patiënt teweegbrengen.
De kunst is dan ook om de nabijheid zo groot mogelijk te maken, maar wel
met behoud van distantie. Als therapeut is het belangrijk om in contact te
blijven met je eigen angstniveau en zonodig te stoppen.
Het doel is de patiënt ervaringen te laten opdoen, waardoor deze zijn agressie onder controle kan brengen en waardoor hij in de toekomst er anders
mee kan omgaan. De patiënt verwerft zo het inzicht dat hij zelf invloed
kan uitoefenen op zijn eigen agressieve impulsen. Dat vergroot het zelfvertrouwen, Het kan maken dat er ruimte komt om de meest traumatische
ervaringen uit de jeugd te verwerken. Overigens is Dick onlangs vrijgekomen.

- CursiefAgressie. Het zinloze geweld met helaas soms dodelijke afloop wordt dezer
dagen vaak met de term agressie in de mond genomen. Dit paste tot voor
kort erg in mijn beeld. In mijn jeugd -ik was zo'n jaar of tien- gooide ik in
plotselinge drift een flinke kei naar een overbuurjongetje. De reden was dat
ik met knikkeren voor mijn gevoel ten onrechte van hem verloor. De onenigheid hierover kwam er met over en weer schelden niet uit en 'dus'; hij

kreeg de schuld en de steen. Deze trof hem tegen zijn voorhoofd en achteraf liep dit gelukkig goed af, waar ik vreesde hem 'doodgegooid' te hebben
in mijn eerste fantasie hierover na mijn vlucht. Ik plakte er de term agressie op en deze vorm van agressie, mijn driftige boosheid tot ontlading

brengen, was er bij mij voor eens en altijd uit, gedachtig de 'denkbeeldige
gevolgen'.
Nu vijftig jaar later doe ik een Gestalt-opleiding en leer daar, dat agressie
op meer dan natuurlijke wijze deel uitmaakt van het leven. Als ik eet en
drink ga ik mijn voedsel agressief te lijf Er blijft helemaal niets van over
en mijn lichaam zet liet om in eigen voedsel, wat ik nodig heb en inslik.

Zaken, die ik niet nodig heb, kan ik uitspugen: het smaakt vies of bedorven. En dit doet ieder mens dagelijks om in leven te blijven, zonder er verder bij stil te staan. Met dit voorbeeld is agressie dan ruimer een essentiële
levensvoorwaarde voor het vervullen van al je behoeften. Zonder agressie
geen leven dus. Deze zienswijze is voor mij nu het vertrekpunt in een jaar,
waarin agressie in de schijnwerpers komt te staan. De combinatie 'Agres-

sie bij Leven' als 'Licht bij de Zon.' Onverbrekelijker kan het niet.
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Agressie als creatief-energetisch
principe in dienst van afweer en
bewustwording
Dr. Theo K. de Graaf, psychiater

Deelt: Agressie als elementair psychobiologisch principe

1. Inleiding en begripsbepaling
Met termen als I agressie' of 'agressief' worden vaak verschijnselen omschreven die terug te voeren zi jn op geheel verschillende begrippen of principes.
Zo zal een gedragswetenschapper onder agressie verstaan: 'agressief gedrag', terwijl een psychoanalyticus hiennee eerder iets zal willen zeggen
over een veronderstelde, innerlijk aanwezige 'driftenergie'. In sommige
gevallen moet agressief gedrag direct in verband worden gebracht met
angst, zoals kan gebeuren bij paranoïde personen. In weer andere gevallen,
zoals bijvoorbeeld bij acting out of delinquent gedrag, is er sprake van
handelingen waarbij de agressieve impulsdoorbraak slechts te begrijpen is
vanuit een samenspel van verschillende factoren waarvan agressie als
driftmatige impuls er maar één is (Van Waning 1994, De Graaf 1997).
Onduidelijke afbakening van deze begrippen en principes heeft tot gevolg
gehad dat er een grote spraakverwarring is ontstaan met betrekJdng tot dit
onderwerp. Als gevolg hiervan is het klinisch en maatschappelijk onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van agressie in al haar uitingsvormen nagenoeg tot stilstand gekomen met alle consequenties van dien voor
de maatschappij in het algemeen, en voor de gedragswetenschappen en de
psychiatrie in het bijzonder.
In deze voordracht wil ik trachten enige helderheid te creëren door in kort
bestek enkele van de klinisch meest relevante uitingsvormen van agressie
aan een nader onderzoek te onderwerpen.

2. Agressie als psychobiologische reactievorm
We zullen ons allereerst bezighouden met het begrip agressie in zi jn meest
primaire vorm, namelijk als een op overleving gericht, differentiërend
levensprincipe. Als zodanig is de ontwikkeling ervan bij het zeer kleine
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kind onlosmakelijk verbonden met de tegeli jkertijd aanwezige behoefte
aan eenheid en verbondenheid - de zgn. 'symbiotische' behoefte - zoals
deze zich in de vroege hechtingsfase openbaart. In deze primaire vorm kan
agressie worden gedefinieerd als zijnde een fylogenetisch voorgeprammeerde,
psycilOfysiologische reactie op een van buiten komellde, of in de buitenwereld
geprojecteerde, dreiging.
Deze visie verschilt enigszins met die van de orthodoxe psychoanalyse:
Freud (1916/17), en na hem ook meer object-relationeel denkende psychoanalytici zoals Melanie Klein en Rene Spitz (1965), stelden zich op het
standpunt dat agressie moet worden beschouwd als een primaire (aan)drift.
(Melanie Klein (1935) heeft het in dit verband zelfs vaak over' .... the
child's sadism'.)
Het is pas de psychoanalyticus') Fairbairn (1952) die stelt dat ' .. .. it is impossible to isolate so-called 'impulses' (rom the endopsychic structures which they
energize and the relationships which they enable these structures to estabUsh with
objects. '. Fairbairn gaat zelfs nog verder door te stellen dat het karakter van
een impuls - libidineus of agressief - volledig wordt bepaald door de aard
van het object en van de subjectieve waardering van dit object door het
organisme - 'good' of 'bad' . Ik zal voor wat nu volgr deze gedachtegang
van Fairbairn aanhouden.

2.1 Projectie en splitsing als psychofysiologische afweer van
(doods)angst en onlust
Er schuilt een zeker risico in het filosoferen over wat er alzo in het hoofd
van een baby omgaat. Voor je het weet ga je dingen mystificeren doordat je
gebruik maakt van concepten die ontwikkeld zijn in therapieën van volwassenen. Het is dus zaak om ons zo goed en zo kwaad als mogelijk is in te
leven in wat een pasgeborene zou kunnen waarnemen, denken, voelen en

beleven.3) Logisch geredeneerd moeten we er dan in de eerste plaats toe
overgaan om het in diskrediet geraakte begrip 'geboortetrauma' (Rank
1929) weer in ere herstellen. Wat is namelijk het geval? Bij de geboorte
komt er voorgoed een einde aan een soort 'nirwana' (Freud's benaming,
door hem ook welomschreven als 'primair narcisme') waarin de foetus
zich bevindt: een (letterlijk) zweven in het vruchtwater, gedempte geluiden, zeer gedimd, roodachtig, licht, en een ononderbroken en automati-

2)

3)

Fairbaim, van oorsprong theoloog, heeft in zijn psychoanalytische object-relaties theorie
duidelijk ook ethische vraagstukken verwerkt.
Pogïugen om deze veronderstellingen vaste voeten te geven d.m. v. wetenschappelijk
onderzoek bij pasgeborenen zijn ondemomen door o.m. Miltml Klein (1981) en DanielStem (J 985J.
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sche toevoer van voedingsstoffen en zuurstof. 4" S) Weliswaar worden er bij
de geboorte in de hersenen stoffen afgescheiden - de zogenaamde endorfinen - die het leed en de pijn voor moeder en kind verzachten, maar het
kan niet anders of het pasgeboren kind ondervindt aanvankelijk de schrik
van zijn leven: na de verstikkende ervaring van het geboren worden zelf is
de baby abrupt blootgesteld aan de volgende ervaringen: voortdurend 'vallen' in plaats van zweven, onverdraaglijk harde geluiden, harde aanrakingen, temperatuur-schommelingen, en vooral de beangstigende ervaring
van een zich steeds opbouwende honger die niet, zoals tevoren, automatisch wordt opgeheven . Nu, als dit geen trauma is, wat is het dan wel?!
We kunnen mijns inziens de vroege ontwikkeling van het kind alleen maar
begrijpen tegen deze achtergrond van een voortdurend gevecht tegen de
machteloosheid en de angst die ontstaan zijn in aansluiting op dit 'trauma
van de geboorte'. Wij stellen ons daarom voor dat kort na de geboorte het
'ongedifferentiëerde psychofysiologische zelf' Oacobson 1964) bestaat uit
een aantal 'hongerige' orgaansystemen die allemaal om bevrediging vragen. Dit zijn niet alleen de mondholte en het maagdarmkanaal. maar ook
de huid, het evenwichtsapparaat (wiegen), de reukzin, de ogen en de oren.
Wanneer deze honger niet gestild wordt ziet men een gezonde baby reageren met huilen en heftige motorische ontladingen die echter bij de moeder
een even instinctieve reactie oproepen van het kind te willen zogen, vast
houden, strelen en wiegen. Kunnen we dit gedrag van de baby nu 'agressief' noemen? In zekere zin wel, want we hebben hier zeer waarschijnlijk te
maken met agressie als '... een fylogenetisch voorgeprogrammeerde, psychofysio-

logische reactie op een van buiten komende, of in de buitenwereld geprojecteerde,
dreiging', zoals hierboven werd omschreven. Als dit zo is, wat houdt deze
dreiging dan in?

Welnu, mijn hypothese luidt dat deze dreiging veroorzaakt wordt door een
zich 'buiten' het kind bevindend 'bad object'. (Zie Fig. 1.) Dit vindt zijn
oorsprong in de zich door de orgaan-honger veroorzaakte gevoelens van
innerlijke verscheurdheid, machteloosheid en angst, die het kind vervolgens tracht meester te worden door deze angstige spanning 'buiten zichzelf' te plaatsen in de vorm van een 'bad object'. (Melanie Klein gebruikt

4)

Wij laten hierbij buiten bescllouwing dat het ongeboren kind waarschijnlijk wel degelijk
meeleeft en meedoet met traumatische ervaringen van de moeder (Perry 1988, Weil!stock e.a. 1988, De Graa(1998).

S)

Het gedempte rode licht en de monotone dreun (van de hartslag van de moeder) komen
misschien in een andere vonn weer terog in de discotheken en de staat van (dmgs-geinduceerde) vergetelheid die aldaar wordt bereikt.
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hiervoor de term 'bad breast'.) In feite hebben we hier dus te maken met
een zeer vroege vorm - zelfs een prototype - van projectie als afweer van
overweldigende angst, machteloosheid en spanning (De Graaf 1998). Door
de innerlijke spanning naar buiten te projecteren, met andere woorden
deze te extemaliseren, kan de oorspronkelijke machteloosheid worden opgeheven en plaats maken voor activiteit in de vorm van het bevechten van
een extem Ibad object',
We hebben hier te maken met een zeer belangrijk principe dat tot in de
volwassenheid het psychische leven beheerst, namelijk dat wat in de Anglosaksische literatuur 'mastering' wordt genoemd en wat ik elders heb
omschreven als 'cancelling "elplessness through action' (De Graaf 1998b,
p.S7). Zo bestaat de eerste reactie van een ieder die met een hamer op zi jn

duim slaat uit een heftig heen en weer bewegen van de getroffen hand.

mother

'Oood

Object '

\,

hungcr mrJnS!cr

I 'Bad Object '
I
I

NOT-SELF
Figuur 1. Earliest (onns of splittit'g: demarcation of the

primordial self

Daarom juist zijn de gevolgen zo ernstig van traumatische gebeurtenissen
waarbij degene die deze ondergaat niet in staat is om tot enige actie over te
gaan, zoals wanneer een legereenheid gebombardeerd wordt zonder te
kunnen aanvallen of vluchten, of wanneer iemand ziet hoe zijn of haar
kind ondraaglijk lijdt. Bij mensen in dergelijke situaties kan men soms
ernstige neurochemische en neurobiologische afwijkingen constateren
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alsmede de hiermee gepaard gaande lichamelijke en/of geestelijke stoornis
sen (Van der Kolk e.a. 1985).
Het doen verminderen of opheffen van de innerlijke machteloosheid is
echter niet het enige voordeel van deze primitieve vorm van projectie. Wat

we namelijk ook zien gebeuren is dat het gevecht tegen het 'bad object' in de vorm van woedend huilen en spartelen - ogenblikkelijk beloond
wordt met een toevoer van tactiele} acoustische en visuele prikkels in de
vorm van moeders melk, haar gezicht, haar stem en haar liefkozende han-

den. Omdat deze toevoer van sensorische prikkels gepaard gaat met een
gelijktijdige vermindering van angst en spanning, worden deze allereerste
waarnemingen vastgelegd -letterlijk 'gegraveerd' - in de zich ontwikkelende hersenen. Op deze wijze, zo stellen wij ons voor, ontstaan de eerste herinneringssporen van zowel de eigenheid van de moeder (stem, reuk, gezicht, enz.) als van het eigen lichamelijke Zelf. (Wat hier verteld wordt is in
feite een klassiek voorbeeld van conditionering, zoals voor het eerst beschreven door de Russische onderzoeker Pavlov.)
Als we dit proces eveneens in object-relationele termen willen vertalen,
dan zouden we kunnen zeggen dat het met het 'bad object' verbonden
orgaan of orgaan systeem (bijv. een 'hongerige huid') wederom wordt opgenomen - gerei'ntrojiceerd - in het Zelf, maar nu in gelibidiniseerde of 'ge-deagressiviseerde' vorm, tesamen met het bijbehorende 'good object' (Fig.1).
Deze primitieve 'ego nuclei' (Glover) zouden zich dan geleidelijk in de loop
van de eerste acht tot negen maanden verenigen tot een alomvattend 'body-ego' (Holfer 1952). Analoog aan deze ontwikkeling ontstaat er een innerlijke representant van het 'good object' in de vorm van 'good self' en
een met dit laatste geïdentificeerde vorm van 'centraal gezag' dat door Fairbairn 'the central ego' wordt genoemd. (Spitz heeft het in dit verband over
'secundaire identificatie' (met de moeder), hetgeen ik voor mijzelf heb uitgelegd als: 'Ik ben net zo goed en besturend voor mijzelf als mamma voor
mij is!'.)
De hierboven beschreven gang van zaken heeft twee belangrijke gevolgen
voor de ontwikkeling van het kind. In de eerste plaats stelt het bestaan van
externe 'bad objects', in combinatie met moeders inspanningen deze 'weg
te jagen', het kind in staat om onderscheid te leren maken tussen Zelf en
niet-Zelf, tussen 'binnen' en 'buiten', tussen zichzelf en de moeder, en tenslotte ook tussen fantasie en reaUteit.
In de tweede plaats leert het kind geleidelijk dat het altijd weer een beroep
kan doen op de goede diensten van zijn moeder - als een in de buitenwereld gesitueerd zelfstandig personage -om de hem aanvallende 'monsters'"

6)

30

Melanie Klein betitelt deze primitieve 'bad objects' als 'extemal persecutars'.
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te helpen verdrijven. Met andere woorden, het kind ontwikkelt via
'secundaire identificatie' de 'basic trust' (Erikson 1950) die een
basisvoorwaarde is om de moeilijkheden des levens adequaat het hoofd te
kunnen bieden.

2.2 Post-traumatische splitsing van het zich ontwikkelende
lichaams-zelf: de psychosomatisch-schizoïde afweer
De kinderarts en psychoanalyticus René Spitz was gedurende enige tijd
consulent van een kliniek voor zuigelingen die als dépendance onderdeel
uitmaakte van een gevangenis voor jeugdige vrouwelijke delinqenten

(Spitz 1965). De vrouwen konden in deze kliniek dagelijks hun babies
verzorgen. Spitz ontdekte dat er onder deze kinderen veel waren die leden
aan 'Early InfantiIe Eczema' (EIE - 'dauwworm'). Hij besloot dit
systematischer te gaan onderzoeken. Van de 193 onderzochte babies waren
er 28 (14.5%) die in de tweede helft van het eerste levensjaar EIE
ontwikkelden. In vergelijking met de 165 niet-aangetaste babi es
behandelden de moeders van deze groep hun kinderen vaker op nogal
onhandige, soms zelfs onvoorzichtige wi jze; ook waren zij vaak bang om

het kind vast te houden. Een belangrijke bevinding was ook dat bij de
meeste van de EIE-babies direct na hun geboorte relatief verhoogde
huidreflexen waren geconstateerd. In zijn verklaring van dit mogelijke
verband tussen EIE en het gedrag van de moeder gaat Spitz in sterke mate
uit van de klassiek-psychoanalytische tweedeling in een agressieve en een
libidineuze aandrift en van een soort competitie tussen beide. (Zie

hierboven.) Wanneer we echter Fairbairn's li jn volgen en trachten Spitz's
waarnemingen in te passen in een theorie van object-relaties, dan kunnen

we de nu volgende werkhypothese opstellen.1)van de baby. (Zie fig. 2) .
Wanneer een kind op onzekere wijze en/of hardhandig wordt opgepakt, of
te weinig, of verkeerd, geknuffeld wordt, kan de bestaande 'huid-honger'
niet worden bevredigd en ontstaat er, zeker bij deze kinderen met een
verhoogde huidgevoeligheid, een 'bad skin-seli' dat, zoals we hierboven
zagen, naar buiten wordt geprojecteerd in de vorm van een Ibad skin
mother'. Deze 'bad skin mother' neemt de proporties aan van een I mon-

ster' dat grote onveiligheid en angst veroorzaakt omdat het niet alleen het

7)

Het zal zonder meer duidelijk zijn dat de hier veronderstelde 'psychologische' processen
weliswaar niet veroorzaakt worden door, maar wel gepaard gaan met belangrijke neurobiologische en zelfs neum-anatomische veranderingen in de nog zo 'kneedbare' hersenen.
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kind, maar vooral ook het 'good objece - de gefantaseerde 'goede moeder'
- kan vernietigen .8)
Wanneer nu de frustratie zo groot wordt dat 'bad sldn mother' inderdaad
de 'goede moeder' dreigt te verslinden, worden er vertwijfelde pogingen
ondernomen om dit 'bad object' weer onder controle te krijgen. We stellen
ons nu voor dat dit laatste alleen maar bereikt kan worden door 'bad skin
mother' weer in hetzelfde orgaan op te nemen
vanwaaruit het is ontstaan - d.w.z. de huid - I en dit laatste vervolgens
gelijk te stellen met 'bad skin self'. Door het 'bad object' op deze wijze te
lokaliseren binnen het Iichaams-zelf wordt het weer binnen het bereik en
onder de controle van het 'centrale ego' gebracht en kan het naar believen
worden gemanipuleerd. In het geval van EIE bestaat deze manipulatie uit
een - letterlijke - aanval op het met 'bad skin mother' vereenzelvigde 'bad
skin self' in de vorm van een afstoting of sequestratie van dit orgaan. De
neurofysiologische 'vertaling' van dit proces is dan een chronische
ontstekingsreactie van de huid van de baby." Op welke wijze deze
'vertaling' van - in wezen - relationele en emotionele processen precies
plaats vindt, weten wij nog niet. Dat het immuunsysteem en de
verbindingen hiervan met de hersenen hierbij een belangrijke rol spelen is
echter zo goed als zeker.

2.3 Het causaliteitsvraagstuk in de psychiatrie; het begrip
'intentionaliteit'
In het licht van de recente ontwikkelingen in de biologische psychiatrie en
van het huidige stress-onderzoek, bestaan er thans duidelijke aanwijzingen
dat psychiatrische ziekten zoals depressieve en angststoornissen of
psychotische toestandsbeelden, gepaard kunnen gaan met pathologische
veranderingen in de hersenen en/of de hiervan afgeleide hormonale
('neuro-humorale') systemen (Carpenter & Buchanan 1995).

8)

Melanie Klein was de eerste die suggereerde dat voor het zeer kleine kind liet
voornaamste probleem bestaat uit diens angst voor, en agressie jegens zijn
'bad objects'. Naast deze angst bestaat er ook een sterke behoefte om het 'good
object' koste wat het kost van de ondergang te redden (Me/anie Klein

1975/1935).
9)
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Ik vermoed dat dit mechanisme ook een centrale rol speelt bij sommige vormen van
automutilatie.
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Deze ontdekkingen hebben een ware paradigmatische verschuiving teweeg
gebracht in ons denken over psychisch ziek-zijn. Deze verschuiving houdt
onder meer ook in dat een niet gering aantal klinische onderzoekers er in

Figuur 2 . Early splitring in 'Early Jnfantile Eczema'

toenemende mate toe neigt om (het primaat van de emoties' (als primaire
causale factor) te willen gaan vervangen door de (no nonsense'
boodschappen van neurotransmitters en genetisch voor-geprogrammeerde
moleculair-biologische processen. (Zie bijv. Shorter 1998.)
De moderne psychiatrie moet dus weer een standpunt gaan innemen ten
aanzien van de waarheid of onwaarheid van reductionistische verklaringen
van psychische en psychiatrische aandoeningen, tegenover verklaringen
welke uitgaan van een 'intentionaliteit' of 'betekenisvolheid' van de
betreffende verschijnselen (Bolton en Hill 1996).10) We kunnen dus niet
langer de confrontatie uit de weg gaan met vragen ten aanzien van de
mogelijke intentionele aspecten of oorzaken van psychobiologische
aandoeningen (Solton en Hill 1996, Gabbard 1992). (Het b egrip

10)

'Intentionaliteit' is een term ontleend aan Brentano (1874). De tenn als zodanig verwijst naar 'in betrekking staan tot' ofwel 'object-gericlltheid'. (A ls bijvoorbeeld iemand
een emotie ten opzichte van een object heeft - zoals liefde, atJgst of medelijden - dan
heeft hij een intentionele instelling ten aanzien hiervan.)
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'intentionaliteit' houdt hier in dat in en door zijn of haar psychiatrische en
(psycho-)somatische klachten en symptomen de patient onbewust een
voor hem of haar ernstige conflict-situatie of traumatische ervaring tot
uitdrukking brengt.)
De meest dringende vragen die nu moeten worden gesteld zijn : 'In
hoeverre zijn psychische fenomenen - en psychische stoornissen in het
bijzonder - herleidbaar tot 'niet-intentionele', i.e. niet-object-gerelateerde
en in essentie betekenisloze, hersen processen ?' ... direct gevolgd door een
tweede vraag waarin de pijlen van de oorzakelijkheid de andere kant op
schijnen te wijzen: 'In hoeverre en onder welke omstandigheden kunnen
h ersenprocessen (of reeds bestaande stoornissen van de hersenen)
ondergeschikt worden gemaakt aan de dramatische behoeften van de psyche, in de zin dat zij als instrument kunnen dienen voor het overbrengen
en dramatiseren van de inhoud van een vroeger trauma e%f een innerlijk
conflict ?' Wanneer wij de uitdaging die van deze vraagstellingen ui tgaat
aanvaarden, kan dit belangrijke gevolgen hebben voor de toekomstige
organisatie van onze GGZ-projecten alsmede voor toekomstig onderzoek.
Parallel aan de ontdekkingen van de biologische psychiatrie herleefde
binnen de psychiatrie weer opnieuw het reeds door Kraepelin voorgestane
ideaal dat het mogelijk moest zi jn om alle vormen van psychopathologie
onder te verdelen in aparte ziektecategorieën, elk met eenzelfde
gemeenschappelijke oorzaak, eenzelfde fenomenologie en eenzelfde
behandeling. Deze trend heeft niet zelden geleid tot een voortijdige
'reïficatie' van deze ziektebeelden: zo worden de diagnostische categorieën
van de 'Diagnostic and Statistical Manual' (DSM) vaak gehanteerd als
waren zij terug te voeren tot reële en scherp afgegrensde 'ziekten' (in de
medische zin des woords) met een gemeenschappelijke ziekte-oorzaak en
een gemeenschappelijke behandeling. Men vergeet hierbij echter dat de
diagnostische categorieën van de DSM zijn gebaseerd op een consensus
van een aantal vooraanstaande psychiaters in de V.S. van Amerika, en niet
op daadwerkelijke research. De individuele patiënt - en vaak ook diens
therapeut - herkent zich niet meer in deze 'diagnoses' en nog minder in de
hieruit voortvloeiende 'behandelplannen'. De patiënt wordt niet zelden
ofwel erger ziek en verdwijnt in het chronische 'onbehandelbare' circuit,
raakt (verder) verslaafd of delinquent of pleegt zelfmoord, ofwel - in het
beste geval - zoekt zijn toevlucht in het zogeheten 'alternatieve circuit',
waar vaak nog wel aandacht is voor de individuele belevingswereld van de
patiënt.
Het zijn juist de meer ervaren biologische psychiaters die ons thans
waarschuwen voor de methodologische gevaren van deze excessieve
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'nosologische preoccupatie' (Van Praag 1991) en voor een te simplistische
benadering bij de behandeling van psychiatrische toestandsbeelden"'.
Onderzoek bij dieren (ratten, mensapen) en klinisch-wetenschappelijke
research heeft in toenemende mate de belangrijke en zelfs noodzakelijke
rol aangetoond van psychosociale factoren bij het ontstaan en het beloop
van psychiatrische en (psycho)somatische - ook wel te noemen
'psychobiologische' - ziektebeelden (Suoumi 186, De Graaf 1998). Zo
blijken de verstoringen van het neuro-hormonale evenwicht en/of van het
immuunsysteem bij psychobiologische ziektebeelden vaak in verband te
kunnen worden gebracht met recente en/of vroegere traumatische
ervaringen (Giller 1990, Gorman &; Kertzner 1991). Vooral de bevindingen
op het terrein van de psychoneuroendocrinologie en van de psychoneuroimmunologie hebben aannemelijk gemaakt dat veel psychobiologische
ziektebeelden kunnen ontstaan als gevolg van een posttraumatische of

anderszins emotie~gestuurde ('intentionele') neurobiologische deraillering

(Barnes 1986, Post & Weiss 1995). Deze ziekteprocessen zijn dan meestal
het eindresultaat van complexe interacties tussen emotioneel-traumatische, psycho-fysiologische en genetische variabelen. Met andere
woorden, bij de door ons bestudeerde fenomenen heeft men praktisch
altijd te maken met een multicausale c.q. multiconditionele genese: aan
een psychobiologisch ziekteproces liggen meerdere oorzakelijke factoren
ten grondslag. Een monocausale of een streng nosologische denktrant
zoals hierboven omschreven, is dan ook een ontoelaatbare, en zelfs
vóórwetenschappelijke, vereenvoudiging van wat in wezen zeer complexe

psychobiologische processen zijn (De Graaf 2000) .
Niettemin heeft de huidige psychiatrie, zoals we hierboven zagen, nog
steeds moeite met te aanvaarden dat ernstige psychotische ziektebeelden
en depressies wel eens (mede) het gevolg zouden kunnen zijn van een in
het verleden plaats gevonden hebbend ernstig traumatisch gebeuren en
dat dit laatste zelfs een zgn. 'noodzakelijke voorwaarde' kan zijn voor het
ontstaan van de ziekte. Veelal wordt het onstaan van deze ziektebeelden
nog steeds toegeschreven aan de overwegende invloed van genetische
factoren, ongeveer net zoals in het verleden de belaagde Freud zijn
verleidingstheorie moest h erroepen en er de 'fantasie van het kind' voor in

11)

Zie No/en 1999. Deze - in feite wetenschappelijk onhoudbare - benadering werd lange
tijd mede in stand gehouden omdat door de eenvoud en schijnbare exactheid ervan bij
de beleidsmakers eet} illusie werd gecreëerd van beheersbaarheid en van 'evidence-based' medisch handelen. Daarbij is de toenemende medicalisering van de psychiatrie
zeker ook een gevolg geweest van politieke druk op de GGZ om middels zaken als bijvoorbeeld 'producttyperin( enige grip te krijgen op eet! zo weerbarstig en met raadselen
en taboes omgeven, emotioneel beladen, vakgebied.
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de plaats stelde (recentelijk 'false memory' genoemd). Kennelijk roept de
notie van 'man-made' en vooral 'parent-made disaster' veel angst en
afweer op, ook - of misschien juist - binnen de wetenschappelijke
establishment, welke de onzekerheid van het bestaan heeft ingewisseld
voor de 'zekerheid van het weten'.
De tijd ontbreekt mij helaas om u uitvoerig de levens- en ziektegeschiedenissen te vertellen van de als 'schizofreen' of 'manisch-depressief'
gediagnosticeerde patiënten, van wie ik inmiddels weet wat ze als kind of
als jong-volwassene hebben meegemaakt. Ik wil echter één geval eruit
lichten, namelijk dat van Ingrid, zoals ik haar voor de gelegenheid noemen
zal.
lngrid werd verwezen naar een gesloten psychiatrische afdeling vier maanden na
de geboorte van haar eerste kind, een jongetje. Ze was in een verwarde toestand.
Wanneer ze even wat helderder was bleek ze ernstig depressief te zijn. Ze vertelde
de arts dan over haar gevoelens van wanhoop en dat ze dikwijls overwoog zie/I
van het leven te beroven. De problemen waren begonnen nadat ze haar moeder
had weggestuurd, toen deze op zeer claimende wijze erop had aangedrongen dat
zij als kraamverzorgster Ingrid met de baby zou helpen. In het tweede gesprek
vertelde Ingrid over haar dwanggedachten die haar zo wanhopig hadden gemaakt:
heel vaak 'Iad zij een onweerstaanbare aandrang gevoeld om haar babytje in de
ijskast ofin de oven te stoppen.
Nadat de symptomen waren verdwenen werd ze op haar eigen verzoek naar onze
polikliniek verwezen voor een psychoanalytisch georiëllteerde psychotherapie.
Geleidelijk werd duidelijk dat zij reeds als kind erg verstoten was door haar
moeder en dat zij consequent achtergesteld werd bij haar jongere broers en zusters.
Haar moeder was zelf mishandeld door haar eigen moeder.
Vanaf haar I3-de jaar werd zij steeds uitlogeren gestuurd bij een getrouwde oom,
eer/ broer van moeder, die in het bui ter/land woonde. Deze oom heeft Illgrid
herhaalde malen verkracht. Moeder hield zich doof voor fngrid's huilen en voor
haar smeekbeden om niet meer bij die oom te hoeven logeren. Moeder verdedigde
zich met het argument dat deze oom in een concentratiekamp was geweest en het
daar nog steeds moeilijk mee had en dat Ingrid zich moest schamen om haar oom
van zoiets te betichten.

Ik kan u verzekeren dat achter zeer veel psychosen in het kraambed, die zo
berucht zijn omdat ze vaak een chronisch beloop gaan aannemen, dit soort
vreselijke verhalen schuilgaan. De oorzaken van zgn. geestesziekten zijn
dus zeker niet alleen erfeli jkheid en (misschien) hormonen maar zeker ook
ernstige traumata in de vorm van een-zich-verraden-voelen door geliefde
personen. Voor het achterhalen van dit laatste heeft men echter vooral
nodig: tijd, geduld, empathie en (vooral) 'an open mind'. ('Ingrid' kwam
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bijv. met dit verhaal pas op de proppen na drie(!) jaar intensieve
psychotherapie.)

2.4 Post-traumatische psychiatrische en psychosomatische
syndromen; de 'herinnering van het lichaam'
Ons lichaam, of liever de representatie daarvan in onze hersenen, houdt

vaak herinneringen vast die onze geest vanwege hun pijnlijke inhoud
geheel heeft verdrongen.
De internist De Loos, die veel ervaring heeft met het onderzoek en de
behandeling van oorlogsslachtoffers, vertelde mij bijv. over een man, een
voormalig KZ-gevangene, die met onverklaarde keel- en slikklachten naar
hem was verwezen . Na geruime tijd heeft deze man hem toevertrouwd dat
hij door een Kapo gedwongen was geworden om orale sex met hem te
hebben . Toen deze Kapo hem nadien bleef lastig vallen en chanteren heeft
hij samen met een aantal kameraden deze Kapo in de val gelokt door hem
een stuk worst te beloven. Zij hebben hem toen de worst zodanig in de
mond gepropt dat hij stikte en overleed. De man was dit voorval echter
volledig 'vergeten,. IZ)

Sommigen van u zullen patiënten hebben ontmoet met chronische
pijnklachten zonder duidelijk aantoonbare lichamelijke afwijking. Bij
nauwgezet doorvragen zult u bijna altijd een verhaal horen over
mishandeling of exploitatie in de jeugd en meestal ook mishandeling door,
of extreme onderwerping aan, een tyrannieke echtgenoot. Ik zeg dan soms:
'U voelt in uw eigen lichaam de klappen die u uw partner had willen
toedienen.'. (In sommige gevallen, bijv. bij 'fibromyalgie', zetten de
mensen zich zodanig 'schrap' tegen deze - 'verboden' en door henzelf
afgeweerde - agressie, dat de aanhechtings-plaatsen van de chronisch
aangespannen spieren gaan ontsteken daarbij heftige pijn veroorzakend.)
Traumatische ervaringen kunnen zich echter ook zodanig in het lichaam
vastzetten dat er daadwerkelijke weefselbeschadigingen gaan optreden. We
hebben dan te maken met psychosomatische z iekten in engere zin.
Voorbeelden hiervan zijn: asthma, maag- ofduodenumzweren, hartinfarct,
juveniele diabetes, en sommige huidziekten. Naar ane waarschijnlijkheid
moeten echter ook de zgn. 'auto-immuunziekten', zoals sommige
huidziekten (zoals. EIE), ziekten van de schildklier, chronisch rheuma, myasthenia gravis, en multiple sclerose (Warren e.a. 1982, Paulley 1985, Grant
e.a. 1989) hiertoe worden gerekend. Bij deze ziekten kan men letterlijk
zeggen dat het lichaam zichzelf aanvalt. Hoe kan dit gebeuren? Het

12)

Zie in verband hiennee: de Loos 1992, 1995, en 1996.
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antwoord op deze vraag luidt, zeer in het kort en vereenvoudigd,
waarschijnlijk als volgt:
Zoals we hierboven zagen heeft een kind de neiging om de eigen agressie,
meestal veroorzaakt door traumatische ervaringen met opvoeders, buiten
zichzelf te projecteren als monsters of wraakzuchtige goden en godinnen
die zijn bestaan en dat van de 'goede moeder' van buitenaf bedreigen. Om
deze 'persecutors' weer onder controle te krijgen neemt het kind hen in
zijn lichaam op, en wel bij voorkeur in dat lichaamsdeel of orgaan dat
geassociëerd is met het meest bedreigende 'monster'. Dit, met het 'monster' vereenzelvigde, lichaamsdeel of orgaan kan nu vervolgens door het
organisme letterlijk worden aangevallen en vernietigd door middel van
een ontstekingsreactie.
Een ernstige traumatische ervaring roept nu dezelfde machteloze
afhankelijkheid en doodsangst op die men als zuigeling ervaren heeft. Het
gevolg daarvan is dat alle 'monsters' die tot dan toe veilig en wel in hun
holen zaten opgesloten tot nieuw leven worden gewekt en levensbedreigende proporties gaan aannemen. Om deze 'monsters' te kunnen neutraliseren en, zo mogelijk, te vernietigen, moet het organisme deze wederom
vereenzelvigen met een bepaald orgaan of lichaamsdeel om in staat te zijn
dit te kunnen afstoten en vernietigen.
Het is de grote verdienste geweest van onze landgenoot Prof. Jan Bastiaans,
dat hij in zijn dissertatie 'Psychosomatische gevolgen van onderdrukking
en verzet''') als eerste het verband heeft weten te leggen tussen bepaalde
lichamelijke ziekten en voorafgaande traumatisering.14)
Ter staving en aanvulling van het bovenstaande laat ik U nu de
bevindingen zien bij een groep van tien patiënten lijdende aan Multiple
Sclerose, die ik tesamen met twee collega's in 1990 heb onderzocht lS). (Zie
Tabel 1.) Het blijkt dan dat deze tien, volledig willekeurig geslecteerde
mensen, het nodige hebben meegemaakt in hun jeugd.

13)

Bastiaans, f. (1957) Psychosomatische gevolgen van onderdrukking en verzet. Amsterdam: Noord-Hollandse Uitgevers Maatschappij.

14)

Wij weten nu dat het immuun-systeem een cruciale rot speelt bij het 'vertalen' van
emotionele indrukken in de vonn van allerlei veranderingen in de lichamelijke status
quo.

15)

Th.K. de Graaf, G. Aghassy & H.K. van Walbeek (1993) 'Een oriënterend onderzoek
naar premorbide traumatische ervaringen bij multiple sclerose (MS)', Gedrag en Gezondheid21(1).
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remale

Male

Total

z

u

z

Illegitimate cnild

z

u

z

Fatner unkrlown

I

u

1

fatner died < lH yrs

I

U

1

Motner died < 1Hyrs

U

U

U

un ly cnild(or: only Ooy/girl)

4

1

5

Eldest cnild

u

z

2

ViOlent quarreIS oetween parents

,

I

0

Physically aOused by parent

4

U

4

Mental cmelty

5

1

6

Parentification of child

3

3

6

Incest

z

u

z

Sexually assaulted as a child (incest not included)

3

U

3

Father physically or emotionally absent

4

3

7

Deviant behaviour of mother

5

Z

7

Deviant DenavlOur ot talner

4

z

6

traumatIc war expenences or ratner

5

Z

I

Traumatic war experiences ot motner

u

1

1

Motner severeJy Iraumalized as a cnlld

I

2

9

father severely Iraumalized as a child

:,

1

6

I'atemal grandtalher a lcohholicolic

2

u

z

Malema l grandtalher alcoholic

3

z

5

I'arents U1vorceo <

~o

yrs

Tabel 1. Gezimachtergronden van tien patiënten lijdende aan multiple sclerose (MS)
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Bij de vrouwen figureert vooral het frequent voorkomende sexueel
misbruik en de ernstig verstoorde relatie met de moeder. Het is op grond
van deze kleine aselecte steekproef reeds duidelijk dat meer onderzoek in
deze richting gewenst is.
Een opvallende bevinding was ook het gegeven dat de moeders van de
patiënten in hun jeugd zelf onderhevig waren geweest aan ernstige vormen
van verwaarlozing, mishandeling, vernedering of uitbuiting. We hebben
hier dus vooral te maken met een zgn. tmnsgenerationeel (= '2_de generatie')
effect. (Over dit laatste meer in het tweede gedeelte van deze voordracht.)
In zes van de tien gevallen konden wij nagaan dat de plaats van de
neurologische laesie nauwkeurig overeenkwam met het orgaan of
lichaamsdeel dat een centrale plaats had ingenomen bij een psychotraumatisch gebeuren dat hetzij in de vroege jeugd, hetzij recentelijk, had
plaats gevonden . Voorbeeld: één van de geïnterviewde vrouwelijke
patiënten werd tijdelijk blind aan één oog zes maanden nadat haar
echtgenoot een metaal splinter in hetzelfde oog had gekregen. Bij een
andere vrouwelijke patiënte begon de MS met doofheid en tintelingen op
de huid van haar rechterdijbeen waar haar vader vroeger quasivertrouwelijk zi jn hand op placht te leggen, bij voorkeur wanneer zij in
gezelschap van anderen waren. Deze symptomen traden peracuut op direct
nadat haar vader in beschonken toestand de winkel had bezocht waar zij
op dat moment werkte en zij hem de deur had gewezen. 161 Ik heb deze
opvallende somato-psychische parallellen omschreven als psychomimese
(De Graaf 1998). Ik zal dit eerste deel van mijn voordracht besluiten met
het vignet van een jonge vrouw die aan bovengenoemd onderzoek heeft
deelgenomen.
Bij K. openbaarden zich de eerste verschijnselen van multiple sclerose (MS) zich in
de vorm van tintelingen en doofheid in beide handpalmen. Dit duurde ongeveer
een maand en verdween toen weer geheel. Deze aatlval volgde na een heftige
discussie met haar moeder. K. had namelijk aan haar moeder verteld dat z ij haar
vader wilde gaan bezoeken die zij niet meer had gezien sinds hij het gezin had
verlaten voor een andere vrouw. Zij was toet' drie jaar oud. Haar moeder had
altijd de kinderen gewaarschuwd tegen vader met verhalen over hoe hij hen
mishandelde. Zo had z ij ook aan patiënte verteld hoe haar vader een keer
opzettelijk op haar handjes was gaan staan toen zij als peuter op handen en
voeten de trap opklom.

16)
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Hoewel wij deze analogieën in eerste instantie erg opvallend vonden, zijn wij er ons
terdege van bewust, dat het daadwerkelijk aantonen van het meer dan toevallige karakter ervan in methodologisch opzicht niet zo gemakkelijk is.
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De paraestJzesieën in haar handpalmen waren begonnen direct nadat zij na de

discussie met moeder had besloten haar plannen op te geven om haar vader te
gaan opzoeken. (Deze discussie was geëindigd met het flauwvallen van moeder
toen deze bemerkte dat haar schreeuwen en huilen geen indruk op haar dochter
maakten.)
Op grond van de hierboven beschreven verschijnselen en samenhangen
werd door mij de volgende werkhypothese geformuleerd: Trauma- of con-

flict-gerelateerde emoties kunnen fungeren als primaire organiserende principes
tprime organizers?, die oude structuren kunnen reactiveren, dan wel nieuwe
creëren, zodanig dat zij zich door middel daarvan kunnen uitdrukken en
dramatiseren (De Graaf 1997, 1998b).

In het tweede deel van deze voordracht zullen achtereenvolgens de
volgende onderwerpen ter sprake komen: (a) agressie en separatieindividuatie, (b) het depressogene moeder-kind introject, (c) de rol van
agressie in projectieve identificaties binnen ouder-kind en partnerrelaties,
(d) transgenerationele traumatisering, (e) mogelijke determinanten van
agressief gedrag, en (e) overdracht- en tegenoverdrachtperikelen bij verbale
en non-verbale vormen van psychotherapie.

Literatuur
Bames O.M. (1986). Nervous and immune system disorders Iinked In a variety of
diseases. Science, 232:160-161.
Bastiaans, J. (1957) Psychosomatische getlOlgetl van onderdrukking en verzet. [Psychosomatic sequelae of sllppressiol1 and resistance. / N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers
Maatschappij, Amsterdam
Bolton, D., & Hili, J. (1996) Mind, meaning and mental disorder; the nature of causal
explanation in psycllology and psychiatry. Oxford, New Vork, Tokyo: OxJord University
Press.
Brentano, F. (1874, quoted by Bolton &. Hili, 1996) Psychologie vom empirischen
Stalldpunkt. Vol. I, Leipzig.
carpenter, W.T., &. Buchanan, R.W. (1995) Schizophrenia: introduction and overview. In: Kaplan, H.l. & Sadock, B.j. (Eds.) Comprehensive textbook ofpsychiatry, VI-th
Edition, Vol. 1, Section 14.1, Williams &. Wilkins, Baltimore, p.889
Erikson, E. (1950). Cllildhood aud society. New Vork: Norton.
Fairbairn, W.R.D. (1952) Psychoanalytic studies oftlle personality. London: Tavistock.
Freud, S. (1916-17) 'ntroductory lectures on psycho-analysis (Lectures XXII and XXIII).

Standard Edition 16, pp. 339-377.
Gabbard, G.O. (1992) Psychodynamic psychiatry in the 'Decade of the Brain'. Amencatl/oumal o(Psychiatry 149:991-998.

Haptonomisch Contact, lfY jaargang 2000,

tIr.

2

41

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

Giller, E.L. Jr. (Ed.), Biological assessment and treatmmt of posttraumatic stress disorder
(Progress in Psychiatry Series), Washington, DC: American Psychiatrie Press.
Glover, E. (1943) The concept of dissociatien. In: Glover, E. On tlle early developmePlt
o{mind. (pp.307-323) New Vork: International Universities Press. (Original published
in International Journal of Psycho-Analysis, Vol. XXIV.)
Gorman, j .M. &: Kertzner, R.M. (Eds) (1991) Psychoimmunology Update. Progress in
Psych ia try, American Psychiatrie Press, Washington DC
de Graaf, Th.K (1997) Transgeneration ele traumatisering als (mede)veroorzaker van
delinquent gedrag bij jongerenj een verkennende studie. In: TJ. Oei &: A.M. van
Kalmthout (Red.) 'Psychiatrie ePl justitiabelen', Gouda Quint B.V., Arnhem
de Graaf, Th.K (1998a), 'Psychodynamische en psychobiologische aspecten van
posttraumatische stoornissen', Mededelingenblad Ned. Vereniging voor Psychoanalyse, p.
322-341.
de Graaf, Th .K (l998b) Trauma and Psychiatry: The role of individual and
transgenerational traumatisation in tIJe causation of psychobio!ogica! illness (diss.
TIlburg), Tilburg: TI lburg University Press.
de Graaf, Th.K. (2000) Van herm en eutie k naar empirie: de verwerking van
psychodynami sc he concepten en geda c ht e gangen tot toetsbare
onderwekshypothesen. Te verschijnen in: Oei, T.l. &: Groenhuijsen, M.S., Forensische
Psychiatrie anno 2000 - Actuele ontwikkelingen in breed perspectief, Deventer: Gouda
Quint.
de Graaf, Th.K, Aghassy, G., &: Van Walbeek, H.K. (1993) An ori entating study o n
premorbid traumatic expe riences in multiple sclerosis (MS) (Duteh, with Summary
In English.) Gedrag en Gezondheid, 21(1):49-55.
Grant, t , Brown, G.W., Harris, T., McOonald, W.I., Patterson, T., &: Trimbie, M.R.
(1989) Severely threatening events and marked life difficulties preceding onset and
exacerbation of Multiple Sclerosis. loumal of Neurology, NeuTVsurgery and Psychiatry,
52(1):8-13.
de Loos, W.S. (1992). Les symptömes somatiques chez les traumatisés psychiques.
,'Somatic symptoms in traumatised individuals' .l Psyc1wlogie Médicale, 24, 5:433-436.
Greenberg, l .R., &: Mitchell, S.A. (1983) Object relations in psychoanalytic theory.
cambridge (USA): Harvard University Press.
Hoffer, W. (1952) The mutual influences in the development of Ego and Id; earliest
stages. Psychoanalytic Study o{the Child, 7:3 1-41
jacobsen, E. (1964) Tlle se/fand the object world. New York: International Universities
Press.
Klein, Melanie (1935). A contribution to the psychogenesis of manic-depress ive
states. In: Love, GuUt, and Reparation and Other Works: 1921 -1945. London: Hogarth
Press, 1975 .
Klein, Milton (1981). On Mahler's autistic and symbiotic phases: An exposition and
evaluation. Psychoanalysis and Contemporary Thought, 4, 69-105.
van der Kolk, B.A., Greenberg, M., Boyd, H., & Krystal, J. (1985) In escapable shock,
neurotransmitters, and addiction to trauma: Toward a psychobiology of post-traumatic stress. Biologica! Psyclliatry, 20:3 14-325.

42

Haptonomisch COl/tact, 1(J' jaargang 2000, nr. 2

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

de Loos, W.S. (1995). De medische invalshoek. In: Van der Ploeg, H.M. & Weerts,
J .M.P. (Eds) Veteranen in Nederland. Onderzoek naar de gevolgen van oorlogservaringen:
1\veede Wereldoorlo~ Politionele Acties, Korea.(pp.77-92) Lisse: Swets & Zeitlinger.
de Loos, W.S. (1996). Post-traumatic syndromes: Psychology and biology. European
Certificate in Anxiety and Mood Disorders, [tafian Academy of Medicine, Genova, 1-7
June.
Nolen, W.A. (1999) Het mozaiek van de psychofarmacotherapie: beperkte
mogelijkheden bij een scala aan diagnostische classificaties, Openingsessie van het 27ste Congres van de Ned. Vereniging voor Psychiatrie, Noordwijkerhout, 15-17 April 1999.
Paulley, J.W. (1985) Psychosomatic aspects af mu ltiple sclerosis. Advances in Psycho-

somatic Medicine, 13, 85-110.
Perry, B.D. (1988) Placental and blood. element neu rotransmitter receptor regu lation
in hu mans: potential mode Is for studying neurochemical mechanisms underlying
behavioral teratology. In Boer, G.J .. Feenstra, M.G.P. & Mirmiran (Eds.) 'Biochernical

basis offunctiona!neuroteratology: pennanenteffects ofchemica!s on tlle developing brain'
(Progress in Brain Research, Vo1.73) pp. 189-207, Amsterdam: Elsevier.
Post, R.M., & Weiss, S.R.B. (1995). Tawards an experiential molecular neurobiology
of the affective disorders. Acta Neuropsychiatrica, Special Issue to Vol.7, 11 -16.
van Praag, H.M. (1991). De biologische psychiatrie op weg naar de toekomst en de
gevaren van vooruitgang. Acta Neuropsychiatrica, 3, 36-41.
Rank, O. (1929) Tlle trauma of birth. New York: Harper & Row, 1973. Quoted by
Greenberg I< Mitchell (1983)
E. Shorter, A history of psyclliatry: From the era ofthe asylum to the age of Prozac, New
York: John Wiley & Sons 1998.
Spitz, R.A. (1965). The firstyearoflife. New Vork: International Universities Press.
Steinman, L. (1993) Autoimmune disease. Säentific American, pp.l07-114.
Suoumi, S.J. (1986). Genetic and mate rnal contributions ta individual differences in
Rhcsus mankey biobehavioral development. In N. Krasnagor (Ed.), Psychobiological
aspects ofbehavioral deve!opment (pp. 397-420). New Vork: Academie.
van Waning, A. (1994) Geen woorden maar daden. Over ageren: eerl empirisch onderzoek
naar een psychoanalytisch concept. Thesis Publishers, Amsterdam
Warren, S., GreenhiU, S. & Warren, K.G. (1982) Emotional stress and the development of multiple sclerosis: case-control evidence of a relationship .]oumal ofChronic
Disease, 35:821-831.

Weinstock, M., Fride, E., & Hertzberg, R. (1988) Prenatal stress effects on functional
development of the offspring. In Boer, G.J .. Feenstra, M.G.P. & MirmÎran (Eds.) 'Bio-

chemica! basis offimctional neuroteratology: pennanent effects ofchemicals on the deveJopÎng brain' (Progress in Brain Research, Vol. 73) pp. 3 19-331, Elsevier, Amsterdam.

Haptonomisch Contact, la jaargang 2ooQ, nr. 2

43

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

Verenigingsnieuws
Bestuur
Hier is een bericht vanuit het dagelijks bestuur.
De afgelopen tijd heeft het gebruist van de activiteiten binnen het
dagelijks en het algemeen bestuur. Allereerst heeft de Algemene Leden
Vergadering plaats gevonden. Penningmeesters zijn druk in de weer
geweest met ballansen en met de begroting van 2oo0i secretarissen hebben

de notulen van het afgelopen jaar doorgelezen en op een rij gezet wat er
wel of niet is gebeurd; voorzitters zorgden voor het overzicht en hielden dit

tegen het licht van het beleid. Er gaat veel tijd, denk/schijfwerk en overleg
in zitten.
Ik was wederom geraakt door het enthousiasme en de bereidheid waarmee
een ieder zijn werk deed.
j

Helaas bleek dit niet voldoende te zijn om alles echt goed op de rails te
zetten. De kascommissie kon op de ALV de penningmeester geen decharge
verlenen, omdat de ballans van 1999 niet kloppend was vanwege een
nalatigheid van de accountant.
Een nieuwe ALV moest worden uitgeschreven. Zoals jullie gemerkt hebben
ging ook dit niet zonder haperen: door een procedure fout moest de
vergadering verplaatst worden. We zijn er als dageli jks bestuur mee
geconfronteerd geworden hoe oplettend en zorgvuldig we moeten zijn . We
hebben ervaren hoe helder de communicatie met elkaar moet zijn om iets
goed voor te bereiden en te kunnen voorstellen aan de ALV. Goede
intentie alleen is daarbij niet voldoende. Er zijn ook gewoon regels, waar
we weet van horen te hebben en waaraan we onze intentie behoren te
toetsen. Hoe zorgvuldiger de intentie wordt gericht en hoe zorgvuldiger
het daarbij behorend handelen is des te beter de actualisatie van het doel
zal zijn. Ook in een bestuursfunctie dus komen we Frans Veldman senior

tegen.
Wat ook beweging geeft binnen het algemeen bestuur is de geheel nieuwe
bezetting van de redactiecommissie. Na jaren van trouwe en toegewijde
inzet heeft Ingrid Ram door deze nieuwe en enthousiaste club mensen de
ruimte gekregen om haar zorg voor de commissie los te laten en zich te

kunnen richten op zaken, waar haar belangstelling op dit moment naar uit
gaat. We zijn haar dankbaar voor het werk dat zij gedaan heeft voor
Haptonomisch Contact en we gunnen haar van harte de vrije tijd, die haar

toelacht.

44

Haptonomisch COrltact, 1Cl jaargang 2000, nr. 2

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

De nieuwe club bestaat momenteel uit:
- hoofdredacteur:
Gon Ferdinandus
- voorzitter:
Jan Kok
- secretaris:
bij tourbeurt
- redacteur :
Ellen Vunderink:
- Mart Blokland :
penningmeester
Er waait een frisse wind door de redactie, die vast voor verassingen gaat
zorgen.
Wij als dagelijks bestuur zi jn blij dat ze er zijn en wensen hen veel succes
en een goede, vruchtbare samenwerking toe.

Ook de voorbereidingscommissie heeft er een nieuw lid bij namelijk
Hannah Vermeulen.
Uiteraard heten we ook haar van harte welkom en verheugen wij ons op
de samenwerking.
Als laatste wil ik jullie nog mede delen, dat het DB bezig is om contact met
de opleidingen haptonomie op te nemen en op te bouwen.
Dit betreft:
- Academie voor Haptonomie en Kinesionomie
- Instituut voor Toegepaste haptonomie
- Synergos
- Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie
Tot nu toe is er weinig tot geen contact en dat willen we graag veranderen.
De doelstelling van de NVH is immers het bevorderen van de
communicatie tussen hen, die in de haptonomie zijn geïnteresseerd en/of
opgeleid. Contact met de opleidingen is ons inziens een eerste vereiste. We
willen de NVH meer profileren bij de studenten en docenten, zodat de
betekenis en de faciliteiten van de vereniging meer bekend worden. Ook
willen we in contact komen met wat er bij de opleidingen leeft, zodat we
onze workshops, lezingen en misschien ook het beleid daar beter op
kunnen afstemmen.
Er is dus nogal wat verandering en veel te doen: we zijn benieuwd hoe alles
verder gaat.

met vriendelijke groet namens het dagelijks bestuur,
Esther Snijder, secretaris

Haptunomisch Contact, 1Cf jaargang 2000, flT. 2
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Zomeraanbod 2000
Academie voor Haptonomie &
Kinesionomie
Leergang Stem

o

8 dagen Stemvorming onder leiding van Maurice Willems

Het enthousiasme van cursisten voor de workshops van Maurice en de
motivatie en creativiteit van Maurice hebben geresulteerd in een leer·

gang stem. Er wordt gewerkt volgens het bestaande principe, maar met
steeds dezelfde groep. Bovendien geeft de langere duur meer ruimte
voor een gedegen uitwerking van je eigen thema's. Het werken aan je
persoonlijk ontwikkeling, zelfexpressie, lichamelijkheid en contact
staan centraal.
We gaan hieraan werken door middel van zang, muziek, klank en spel.

Cursusdagen; vrijdag en zaterdag.
Data: 6 en 7 oktober 2000, 15 en 16 december 2000, 16 en 17 maart
2001 en 11 en 12 mei 2001. Kosten:f 2250,Meer informatie staat beschreven in een aparte folder en kun je verkrijgen via het secretariaat.

Aanbod zomerworkshops augustus 2000
• Haptonomie en Spel op 21 en 22 augustus 2000
Het zoeken naar de verbinding tussen kinderspel en haptonomie.
Docenten: Cock van den Berg en Sjef van der Linden. Kosten:f 395,-.
Stem op 30, 31 augustus en 1 sept. 2000.
Inzicht krijgen in de wereld van de stem, stemvorming en stemexpressie. Docent: Maurice Willems. Kosten: f 495,• Vrije dans en haptonomie op 28 en 29 augustus 2000.
Intuïtief bewegen vanuit je tastgevoel.
Docenten: Saskia Taat en Tjal van der Berg. Kosten: f 395,•

Belangstelling?
Bel dan voor meer informatie met:
Academie voor Haptonomie en Kinesionomie

Jan Ligthartlaan 1,3941 BG Doorn
Tel: 0343-515178; Fax: 0343-518158
Internet: www.haptonomie.nl
emaii:info@haptonomie.nl
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Synergos
Opleidingen en
Trainingen Haptonomie

Heb je een basisopleiding haptonomie gevolgd en wil je verder?
Dan heeft Synergos de volgende mogelijkheden:
Vaardigheidstrainingen
Vier verschillende blokken van elk vier dagen
met de volgende thema' s: Aanraken, Belasten,
Waarnemen, en Bewegen & Emotie.
l'!formatie-avond op maandag 29 mei
• De driejarige haptotherapie-opleiding
Informatie-avond op maandag 29 mei
• De driejarige trainers-opleiding
Een nieuwe opleiding afgestemd op mensen die zich verder
willen ontwikkelen op het gebied van training en coaching.
Informatie-avond op dinsdag 20 juni
De tweejarige opleiding zwangerschapsbegeleiding
Informatie-avo nd op maandag 29 mei
Voor meer informatie en aanmelding voor een informatie-avond:
Synergos Opleidingen en Trainingen Haptonomie
Regentesselaan 21, 3818 HH Amersfoort
tel. 033 - 4638817; fax. 033 - 461 8802

Haptonomisch Contact,
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Per direct gevraagd:

Waarneemster voor een praktijk fysiotherapie
en haptonomie
Het betreft een parttime functie. Over het aantal uren is overleg mogelijk. Duur: 1 à 1'1z jaar.

Per september/oktober 2000 gevraagd:

waarneemster, parttime,
in verband met zwangerschapsverlof
Duur: 8 mnd à 1 jaar.
Je bent zowel fysiotherapeute als haptotherapeut (in opleiding)

Wij bieden je een prettige en sfeervolle werkplek. 'Wij' zijn 2 fysiotherapeuten die voornamelijk middels haptonomische begeleiding werkzaam zijn. Met één van ons werk je samen, de ander gaat met zwangerschapsverlof.
Reacties graag naar: Anneloes Voortmeijer; Hengeveldsestraat 52;
3572 KJ Utrecht; Tel: 030-2760666

~
Wil Van Tol
Praktijk voor
Haptonomische
Begeleiding
Spijkermakersstraat 152

2512 ET Den Haag
Tel: 070-3883557
of 06-28614 771

Praktijkruimte te huur
(2,S dag per week)
in het centrum van Den Haag
voor een (geregistreerd)
Haptotherapeut (M/V)
In de praktijk is gezamenlijke wachtruimte,
een ruimte voor haptonomische (zwanger.
schaps)begeleiding (2,5 dag in gebruik door
Wil van Tol) en een ruimte voor fysiotherapie annex natuurgeneeskunde (Gita van
Duinen).

Ben je geïnteresseerd, nieuwsgierig en enthousiast om met ons van
een beginnende praktijk een succes te maken bel of schrijf dan?
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De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie stelt zich ten doel de communicatie te bevorderen tussen hen die in de haptonomie zijn geïnteresseerd en/of opgeleid, en dat in de breedst mogelijke zin.

Zij is nadrukkelijk géén beroepsvereniging. Aan het lidmaatschap kunnen
geen rechten worden ontleend t.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 boven;
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: Ingrid
Moonen, tel: 040-2120186.
b. De Contactcommissie wil randvoorwaarden scheppen ter bevordering
van de communicatie, zowel binnen als buiten de vereniging. Contactpersoon: Frieda van de Berg, tel.: 038-4525890
c. De Redactiecommissie stelt dit tijdschrift samen.
De vereniging kent een bestuursvonn met vertegenwoordigers uit de commissies als bestuursleden naast een dagelijks bestuur. Contactpersoon van
het bestuur is Esther Snijder, tel. 020-6710761. Voor financiële zaken kunt
u contact opnemen met de penningmeester Els Boon, tel: 020-6831087
De kosten van het lidmaatschap, (wijzigingen voorbehouden) inclusief de
toezending van Haptonomisch Contact bedragen f150,- 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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