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Totdat \Mij

zijn zo transparant

Zo duidelijk \Maarachtig
Zo heel natuurlijk houd ik stand
Prudent en toch daadkrachtig
Blijf ik bij met heel mijn aandacht
I.JI ik ruimtelijk al voor
Ben ik echt in heel mijn aandacht
Mijn hele leven door!
Geschreven en gezongen door Hylkio Gloss bij het afscheid van Frons Veldman in Overasse/~ 1980.
En door hoor gezongen aan het eind van de opheffingsvergadering
van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie
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NAME
Een ding. wat is dat eigenlijk? lets wat je niet ku nt benoemen of waar je niet snel
genoeg een naam voor kunt vinden. D e Dikke van Dal e geeft een mooie o mschrijving

voor ding: 'algemene naa m voor alles wat buiten de mens ee n zelfstandig bestaan
heeft.' Meestal is een ding gee n persoon, behalve wan neer we er een jonge meid of
aantrekkelijke jongen mee duiden. Een ding is een zaak of een voorwerp. Een gevoel

of ervaring kan het ook zij n. Iets dat tussen mensen bestaat of voorva lt, of binnen
jezelf. Dorus Gerritse heeft een boek geschreven over de dingen tussen de mensen,
het vele o nbenoembare en gaf er de ti tel 'Over kle ine dingen' aan. Een nieuw boek

over haptonomie. Een welkom boek, dat in deze Haptonomisch Contact besproken wordt. We lkom oo k is de bijd rage van Jeroen Hendriks over intervisie, een
werkmethode voor individuele we rkvragen die je met een groep gel ij ken oplost.
Mart Blokland laat in een bijdrage zie n we lke praktische vorm intervisie binnen de
haptotherapie kan hebben.
Het zijn vaak 'de kleine dingen die het doen'. Dat blijkt ook uit de bespreking van

het boek 'Opnieuw aanraken na kankertherapie' van Lucy Nijhuis.
De o proep van Ingrid Ram in de vorige HC heeft geleid tot drie reacti es. Frans
Ve ldman, grondlegger van de haptonomie, is ingegaan op het appe l van Ingrid om
uit de schaduw te treden en heeft gereageerd met zijn visie op de ontwikkelingen
binnen de haptonomie van nu en toen. De ande re twee reacties komen van Dorus
Gerritse en Ria Drost.
Dan speelde er nog de kwestie van de interne ledenlijst. Het 'Verenigings ni euws'
in deze HC bevat correspondentie en reacties over de perikelen met deze lijst.
Een nogal onbekend e betekenis van ding is: 'een vo lksvergadering bij de o ud e
Germaanse vo lken.' Zo'n 'ding' he bben we net binnen de Nederlandse Veren iging
voor Haptonomie meegemaakt, vanwege de opheffing van de ve renigi ng. Noud van
Poppel doet er ve rs lag van en rich t zich als laatste NVH-voorzitter tot zijn leden.
Wie heeft er ooit van het woo rd 'dingsig' gehoord? Het is hier we l van toepassing,
wa nt het betekent 'van streek zijn, uit je gewo ne doen, droevig, aangedaan zij n.. .'
Esther Sn ijder, inmiddels oud-secretaris van de NVH, reageert persoon lijk op de
opheffing. Gedane dinge n nemen geen keer, he laas. Maar wat gebeurd is, is vaak ee n
voorbode van wat komt. Een signaa l om niet bij de dingen neer te zitten. Er leeft nog
ge noeg binnen de haptonomie , dat bl eek ook t ijd ens de la ats te Algem ene
Ledenvergadering. Een initiatiefgroep is gevormd om te bezien of en hoe Haptonomisch
Contact behouden kan blijven.
De redactie staat er borg voor dat de voor dit jaar gepland e nummers zull en verschijnen.

Een ding is zeker ...
... je kunt het aanraken.
Jos Zandvl;et
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Wat vind jij ervan dat de Vereniging is opgeheven?
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Naud van Poppel

Ellen Vunderink

Boekbespreking Over kleine dingen van Oorus Gerritse

~ Jas Zandvliet
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Korte impressie over

het besluit om een vereniging -die
onderlinge communicatie als doelst e II i n 9

h eeft -

0

P te hef fen

~

Noud von Poppe/,

voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie in liquidatie.
Wij, het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor
Haptonomie, geloofden in onderlinge communicatie tussen mensen die betrokken zijn bij

haptonomie in Nederland. Dit hebben we tot het moment van de opheffing van de NVH
gedaan. Echter dit geloof is niet genoeg gebleken. Want commun icatie kan tot stand
komen bij de gratie van mensen die hun nek durven uit te steken. Zo is het begonnen en
zo is de traditie voortgezet. Steeds waren mensen geinspireerd en bereid hun vis ie en energie aan te wenden om gelegenheid te creeren waarin mensen elkaar en daarmee zichzelf ~
of misschien wel meer dan dat - konden ontmoeten. Of dit nu op de conferentieavonden of
contactavonden was, in het woord in He, in een beleidsdiscussie in een bestuursvergadering,

in een uitwisseling met een opleiding of in het eren van leden van verdiensten en het enige erelid. Het was steeds in de geest van het samen uiting en vorm willen geven aan haptonomie; dat
wat ons verenigde in de HVH.
En toen, toen was die geest er nog wel. Maar niet de mensen die de verantwoordelijkheid wilden
nemen en richting wilden geven. Het was voor het bestuur steeds weer vreemd om te ontdekken
dat er werkelijk niemand opstond om het idee van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie
verder gestalte te geven. 'Wij moeten het misschien toch nog maar een tijdje zelf doen' of 'moe~

ten we de activiteiten van de vereniging reduceren tot een minimum' of 'is het een idee de NVH
bij een andere dub onder te brengen.' ' Nee! Nee! Wij moeten iets wat er niet is, niet wil len redden, willen opvullen. Nee, we gaan niet verder; het is nu dus klaar!' Het lijkt wel een

partnerrela~

tie waarvan duidelijk is dat hij niet meer werkt, maar waarin beide partners ook niet durven om
de ruimte te nemen. Het gezamenlijk streven van mensen om zemen we willen gaan blijft maar
rondwaren .....
En dan toch: • Nee! Stop! Tot hier! Het werkt niet meer!' Nu weet ik dat dat ruimte geeft, een
andere realiteit maakt zich van je meester. Je bent feitelijk op een nieuwe plek en je voelt vrij om
te doen wat zich voor jou aandient.
En wat diende zich aan toen op 23 juni 200 I daadwerkelijk de Nederlandse Veren iging voor
Haptonomie ontbonden

werd~

Er is een groep mensen die het initiatief neemt om tot 31

decem~

ber 200 I te onderzoeken of en hoe er een tijdschrift over haptonomie kan bestaan. Het is te hopen

dat middels dit initiatief een nieuwe realiteit vorm krijgt en zowel de lezers van het blad, als de
makers ervan, in hun wezen geraakt worden. Ik wens hen toe, dat zij gaan van uit ruimte en nieu~
we mogelijkheden. En hoop dat zij dat wat de NVH nastreefde, achter zich laten.

Zoals hiervoor reeds aangegeve n: de Algemene Ledenvergadering heeft besloten dat de initiatiefgroep een budget meekrijgt van de Vereniging, om haar werk te doen. Als er een realistisch en concreet plan ontstaat, krijgt deze initiatiefgroep het resterende geld van de
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NVH. Mocht er op 31 december gee n co ncreet, levensbaar plan liggen, dan wordt het geld

verdee ld over alle leden en teruggestort. Wat er ook gaat gebe uren, hierbij spreek ik de wens
uit dat w ij blijven ontmoeten. Hoe woorden ook kunnen raken , het gesproken woord en het

fysiek aanwezig zijn bij de ander is, mijns inziens. -zeker binnen haptonomie-, het belangrijkste.

Ik ge loof, optimistisch als ik ben, dat in de ruimte die nu ontstaat bij de o pheffing van de
Nederlandse Vereniging voor Haptonomie. een nieuwe vorm van ontmoeten zal ontstaan tussen
de mensen die zich verbonden hebben met Haptonomie.

Ik bedank een ieder voor zijn en haar bijdrage aan het vormgeven van zoals het was.
Geniet van het leven en ga je weg!

AANWEZIGEN lAATSTE ALV

Wat
de

GON FERDINANDUS

JOS ZANDVUET. JAN KOK.

ESTHER SNIJDER.

ELLEN VUN DERINK, MA RT BLO KLAND

N O UO VAN PQPPEl , ELS BO ON

ervan dat
J
Vereniging IS op vi nd

g e h e ven?

~

Ellen Vunderink

Het is zover. Wij hebben het gedacht. Wij zij n er bang voor geweest. Wij zeiden dat het
misschien wel het beste was. Alles speelde door elkaar. Verdriet om de opheffing va n HC,
waar wij zo trots op zijn. Verdriet om de opheffing van de Vereniging. Boos om het gebrek
aan leden die bereid wa ren de fakkel op te pakken. Verdrietig en boos om een fakkel die
blijkbaar ni et meer echt brandt. Langzaamaan acceptere n dat dat nou ee nmaal zo is. He
proberen te redden . Bang dat het niet gaat lukken. En dan: verdriet om het afsche id va n
elkaar. Wij hadden het geweldig samen. En wij maakten ook nog eens zo 'n mooi en steds beter blad. Wij hebben veel com plimente n gek regen voor de laatste twe e t ijdschriften. En wat eigenlijk nog leuke r was, wij kregen, anders dan voorheen, (te) veel kopij. Dat
was he e rlijk. En dat is nu allemaal voorbij. Toch ben ik uiteind e lijk ook blij met de ruimte die ontstaat. Dit nummer is het één na laatste nummer. Het is voo r mij een echt
'motje'. Ik was in de voorbereiding van dit nummer alleen bezig met de toekomst van HC.
Het volgende nummer zal de laatste Haptonomisch Co ntact zijn . Het doet mij pijn om dit
op papier te zetten. Ik hoop natuurlijk dat de initiatiefgroep zal slagen. Misschien met als

uitgangspunt onze ideeën over hoe het blad, we liswaar anders, voort te zetten, misschien
met heel andere ideeë n.
In het

laatste nummer willen wij dolgraag jóuw reactie plaatsen op de ophefdoet het je? Wat vind je ervan! Wil je ons schrijven?

fing va n de Vereniging. Wat
+-
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BOEK
BESPREKING
~

Jas Zandvliet

Over kleine dingen
Een inleiding in de haptonomie
Darus Gerritse

Onder

woorden

Hoe verwoord je het onbeschrijflijke? Wie met haptonomie bezig is, weet hoe
moeilijk het vaak is er woorden voor te vinden. Schrijven is niet de weg waarlangs je mensen kennis laat maken met haptonomie, vindt Dorus Gerritse. Die
bedenking vervliegt, zodra je 'Over kleine dingen' leest, Met een hand die van
schrijven weet, vindt hij een bijna poetische weg van woorden en beeldspraak
door wereld van de haptonomie.
Voor de lezers van Haptonom isch Contact is Dorus Gerritse een bekende. Zijn 'Haptonomisch
woordenboek' was door de jare n heen van een constante hoge kwaliteit en ook zijn andere bijdragen raakten - vaak op eigenzinnige wijze - aan wat er binnen de hapto nomie in Nederl and spelde. Ook op andere manieren heeft hij zich ingezet. Zo gaf hij jaren les aan de ITH-opleiding en is
hij al heel lang lid van de Redactie-Adviesraad van Haptonomisch Contact.
'Over kleine dingen' is de kroon op zijn speurtocht binnen de haptonomie. Want dat moet het gewest zijn. al komt die speurtocht door dit boek over als een wandeling. Zijn betrokkenheid klinkt in bijkans elke regel. Zijn inzicht in de eenvoud van haptonomie, in wat aanraken en je ve rbinde n vermag.
is groots. Het boek is een aaneenschakeling van all edaagse fenomenen die er tussen mensen bestaan
of die je aan jezelf beleeft. De verstrekkendheid va n die alledaagsheid - ook wanneer die ontbreekt
en leven moeilijker is - word t tastbaar door de gewone woorden die Dorus Gerritse ervoor vindt.
'Woorden zijn geen gevoe lens', zegt hij er over, maar hij komt er verdraaid dicht bij in de buurt. Je
voelt als het ware door zijn schrijven heen waar hij naar tast. Net als bij de fe nomenen waarover hij
sc hrijft, staat niet de vorm (i.c. de woorden) op de voorgrond, maar de beleving. Het ligt zo voor
de hand al lemaal. maar zie het maar eens onder woorden te brengen.
Met zijn treffende voorbeelden maakt hij haptonomie concreet. Je vraagt je bij het lezen af waarom er mensen zijn die de haptonomie 'zweverig' vinden. Noemt hij geen voorbeel d, dan is er we l
een prachtige filosofische waarhe id te vinden . Ik steek niet onder stoelen of banken dat dit boek
me constant boeide en zeer vaak raakte. Door zijn eenvoud en helderheid. Door het ogensc hijnlijke gemak van zijn gedachtengang. Misschien komt het omdat ik zo van woorden hou zolang ze maar uit het hart komen. Literatuur met een hoofdletter raakt me vaak niet. omdat
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het langs het leven gaat, het van afstand gadeslaat of vanuit een verleden beschrijft. Kunst, en het
inzicht dat daaruit ontstaat. wil ik kunnen voelen en dit boek is een kunstwerk. Iedereen zal veel van
zichzelf en de ander herkennen in dit tractaat van verwondering. 'Het mooie is er alleen voor mensen', om hem nog maar eens te citeren.
Er zijn ook zeker kanttekeningen te maken, maar dan toch vooral in de zijlijn. Zo krijg je soms
een lichte kriebel dat hij de haptonomie en het leven zo lieflijk benadert en benoemt. Harmonie

alom. Mensen zijn soms horken. helaas, en er niet (altijd) op uit afgestemd en invoelend met
elkaar om te gaan. Gerritse noemt dat vanzelfsprekend ook in zijn boek, maar dan toch als iets
dat anders kan. En dat is meteen de tweede kanttekening. Op de lange duur kreeg ik bij het
lezen soms het gevoel dat er iets aan me mankeert. Want zo lieflijk leef ik niet. Soms betrapte ik hem op 'een waardeoordeel tussen de regels'. Maar het kunnen ook mijn lange tenen
geweest zijn die even aan het lezen gingen ...
Verder zijn er veel herhalingen te bespeuren. Soms letterlijk, maar vooral in de geest. Het
voordeel van dit nadeel is, dat elke passage goed afzonderlijk te lezen valt. Dat maakt het
mogelijk er zomaar wat in te grasduinen Maar dit alles terzijde.
De indruk die achter blijft is dat eenvoud en haptonomie samengaan. Inzichten als 'tasten is willen weten, voelen is ondergaan', 'het levende lichaam biedt mij een buiten' of 'het
zoeken naar degene die ik werkelijk ben is een zoeken binnen gevoelens' zijn meesterlijk en laten niets aan duidelijkheid te wensen over.
En dat is het grote compliment dat ik Dorus Gerritse wil maken. Hij 'keuvelt' over zaken
waar filosofen zich eeuwenlang de hersens over gebroken hebben. Niet om te verklaren,
maar om te duiden wat is - wat ieder mens kent, kan en elk moment van de dag doet:
voelen. Schrijven over het onbenoembare is een onmogelijkheid. Dat heeft Dorus
Gerritse dan ook niet gedaan. Hij heeft dat onbenoembare - het wezenlijke van contact
hebben met jezelf en anderen - zeer dicht genaderd en toch afstand gehouden om de woorden die hij in die talrijke 'kleine' ontmoetingen aantrof, eruit te smokkelen ... Wijze woorden. 'Over kleine dingen' die nooit voorbijgaan. Zo schrijven over haptonomie benadert het
onbeschrijflijke.

<-
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Int e r v i s i e ~
werken
ces ti

Taakgericht

op basis van het pro-

jeroen Hendriksen

• Mijn zoon krijgt tijdens zijn stage op de HEAO met een groepje studenten intervisie van zijn stagedocent • Mijn tennismaatje heeft iedere vrijdagmiddag om 16,00 uur een intervisiebijeenkomst met zijn
collega's van het lab om de agenda van de volgende week door te nemen· Mijn
buurvrouw die verpleegster is heeft iedere veertien dagen een intervisiegroep
o.l.v. de afdelingsarts • Mijn zwager die bij de belastingen zit, moet intervisie
doen; hij doet dat met zijn collega's gezellig in het cafe op de hoek,
Werkproblemen bespreken met behulp van intervisie is 'in', zowel in het bedrijfsleven als
- al wat langer - in de gezondheidszorg en het onderwijs. Tegelijkertijd roept dat een soort
begripsvervaging op: intervisie als een containerbegrip waar alles in of onder past. Aan de ene
kant duidt dat op de motivering om nieuwe wegen voor professionalisering en kwaliteits-

verbetering te zoeken, aan de andere kant roept de container het beeld op van vele onvergelijkbare leertrajecten die naar Rome leiden (zie boven). Soms succesvol, vaak ook een weg vol
keien en andere hindernissen. In dit artikel wil ik me concentreren op een precieze omschrijving
van intervisie en aangeven wat het niet is, maar vooral, wat het wel aan mogelijkheden biedt. Want
met een goede structuur en een aantal duidelijke afspraken kan intervisie heel wat bijdragen aan
de verdieping van de werkzaamheden van de professional.
Een praktijkvoorbeeld
De vergadering is afgelopen, Op de gang kom ik mijn collega tegen. Hij gebaart hevig tegen me en
moet direct zijn verhaal kwijt. We lopend pratend in de richting van de kantine.
'Wat mijn baas me nou toch weer geleverd heeft!' roept hij opgewonden uit, 'Werk ik die opdracht
met voorrang uit, lever een complete analyse en een marketingplan er bij, zegt hij doodleuk dat het
waardeloos is. Dat ik de opdracht verkeerd heb uitgevoerd en dat bijna alles overnieuw moet. Daar
gaat mijn weekend .. .' We praten tijdens de koffie verder. De gevoelens van mijn collega zijn verward.
Ik ken hem als een zorgvuldig en precies werkend mens met een grote drive. Maar zijn chef is ook niet
dom. Hoe zit dit werkprobleem in elkaar? We hebben geen tijd meer om erover te praten, want we
hebben allebei een afspraak. Veertien dagen later zien we elkaar in onze intervisiegroep. Daar doet
Gerard, mijn collega zijn verhaal nog eens opnieuw. Hij is nog steeds geemotioneerd. Hij vraagt zich
af waar het fout is gegaan; wat was zjjn aandeel in het levensgrote misverstand en wat had het met
zijn baas te maken?
We vragen hem uit over alle achterliggende oorzaken: wat heeft dit probleem met hem zelf te
maken, met het team waarin hij werkt, met de context van zijn eigen taakstelling en die van zijn
chef, Overkomt Gerard dit vaker! Zijn er bepaalde gedragspatronen zichtbaar te maken? Op het
einde van de intervisiebijeenkomst verzucht Gerard dat hij misschien niet goed geluisterd heeft
en zijn dagelijkse werk voorop wilde stellen omdat hij een achterstand in het werk had. Hij wil
in het vervolg zo'n opdracht zwart op wit krijgen om misverstanden te voorkomen en tussentijds feedback vragen aan zijn chef,
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Werkproblemen of werkvragen worden vaak geuit tijdens ee n pauze, op de
gang of thuis tijdens de maaltijd. Vaak ook helemaal niet. Dan komt er geen
oplossing, je kunt je probleem niet voorleggen voor advies aan een aantal vertrouwde collega's en je leert niets over je eigen werkaanpak en communicatiepatronen. Bij intervisie gaat het dus over een werkprobleem dat voorgelegd
wordt aan een aantal collega's met de vraag het probleem te analyseren en van
een advies te voorzien. Daarmee heb ik al veel gezegd over de kern van intervisie. In een definitie, die ik ontleen aan de recent verschenen herdruk van mijn boek
'Intervisie bij werkproblemen', luidt de omschrijving van intervisie als volgt:
er is sprake van collegiale ondersteuning
en onderl inge advisering bij werkproblemen
in een leergroep bestaande uit ge lij ken
die binnen een gezamenlijk vastgestelde structuur
tot oplossingen en inzichten tracht te kom e n
in een zelfsturend en op reflectie gericht leerproces
Terugkijkend naar de statements boven dit artikel kun je constateren dat er bij de HEAO-stude nte n
geen sprake is van een groep gelijken, want er wordt begeleid door een docent; ook bij de verpleegster staat een meerdere aan het hoofd van het overleg. Deze voorbeelden zijn ee rder werkbegeleiding of coaching te noemen. Bij de laboratoriummedewerkers gaat het om een planni ngsbijeenkomst en niet om intervisie, terwijl bij de belastingmedewerkers de van boven opgelegde
intervisie leidt tot het realiseren van heel andere doe len ... Achtereenvolgens wil ik enkele elementen uit de definitie nader toelichten.
Collegiale ondersteuning en advisering

Uit de voorbeelden wordt duidelij k dat een intervisiegroep bestaat uit een aantal collega's van
dezelfde instelling met dezelfde discip li ne. Maar intervisie kan ook georganiseerd zijn rond
mensen van verschi llende di scipl ines en verschillende werkgevers. De samenstelling hangt
af hangt af van de doelstelling, motivatie maar ook van praktische omstandigheden zoals
een bedrijf dat faciliteiten verschaft en deze vorm van onderlinge ondersteuning in het perso neelsbeleid heeft opgenomen. In de praktijk is zo'n groep meestal 6-8 personen groot.
Een intervisiegroep bepaalt gezamenlijk welke werkvraag er aangepakt gaat worden. Je
kunt dat doen door een keuze te maken uit de verzameling van werkproblemen van iedere deelnemer, maar je kunt ook kiezen op grond van urgentie bijvoorbeeld omdat
iemand de vo lgende dag met het probleem geconfronteerd wordt en graag een oplossing wil. Belangrijk is dat een van de groepsleden de bijeenkomst leidt. Aan het eind van
de intervisiebijeenkomst wordt afges proken wie de volgende keer leidt, wie een bepaIde werkvorm voorbereidt en of er huiswerk is voor de deelnemers. Intervisie staat of
valt met het maken van goede afspraken. voora l als het gaat om aanwezigheid. Anders
wordt het frustrerend en vrijblijvend gerommel in de marge.
Leergroep van gelijken

Wanneer een aantal collega's met intervisie gaat beginnen is een sfeer van onderling vertrouwen essentieel. Wat er in de groep ook gezegd wordt, het blijft vertrouwelijke informatie. Het gevoel van ruimte en vrijheid is van groot belang voor de uitdieping van werkproblemen, je durft makkelijker een confrontatie aan met je eigen onvolkomenheden en
->
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verbeterpunten. Wanneer hierarchie of carriere een rol gaat spelen in de intervisiegroep is het
vertrouwen en de openheid weg. Met je chef in de groep zal het niet lukken over je kwetsbaarheden en worste lingen te praten: je laat gewoon het achterste van je tong niet zien.

Structuur
Er is een basisstructuur voor een intervisiebijeenkomst, die er in het kort als vo lgt uitziet:
fase van de probleem inventarisatie De leden van de intervisiegroep brengen hun
werkprobleem naar voren. Liefst kort en helder geformuleerd in maximaal vijf zinnen. De
groep kiest het te behandelen probleem.
analysefase De groep stelt informatieve vragen. Stel nooit suggestieve, interpreterende
of gesloten vragen want dit brengt de probleeminbrenger in verwarring.
bewustwordingsfase Een grondige analyse brengt de probleeminbrenger vaak tot een
herformulering van het probleem waarbij meestal het eigen aandeel in het probleem
geformuleerd wordt. Of men formu leert een dieper liggend probleem ('dat ik steeds
woorden heb met mijn chef komt omdat ik eigenlijk een andere baan wir)
adviesfase Alle groepsleden geven een advies t.a.v. het op te lossen probleem. Het is aan
de probleeminbrenger zelf te kiezen voor welke oplossing hij of zij gaat. Uit de adviezen kan
ook een eigen perspectief groeien. Adviezen hoeven niet altijd tot een directe oplossing te
leiden, maar kunnen ook stof geven om te reflecteren op de achterliggende oorzaken.
evaluatie De intervisiegroep evalueert de werkwijze, het resultaat en maakt afspraken voor
de vo lgende bijeenkomst. Het is heel verstandig de volgende keer nog even terug te komen op
het eerder ingebrachte werkprobleem en te kijken in hoeverre iemand er iets aan gehad heeft.
Deze gespreksstructuur wordt in de praktijk vaak ondersteund door het gebruik van specifieke
methodes zoals een incidentmethode of een krachtenveldanalyse: in de gezond heidszorg vaker een
Balintmethode of de methode Raguse. Dat geeft een krachtige impuls om gericht toe te werken
naar een bepaald resultaat binnen een bepaalde tijd, meestal 1,5 tot 2 uur.
Zelfsturing op resultaten

De leden van een intervisiegroep dragen zelf de verantwoordelijkheid om hun probleemverkenningen tot een goed eind te brengen. Het is een leertraject van vallen en opstaan, onderzoeken en experimenteren. Intervisie blijkt vaak leerwinst te geven alleen al omdat een aanta l collega's rustig de tijd
neemt om de dagelijkse beslommeringen wat verder uit te diepen dan een praatje in de kantine. Het
geeft mensen ook perspectief op nieuwe mogelijkheden en gedragsverandering. De resultaten zijn soms
heel praktisch toepasbaar en toetsbaar, andere keren zet het mensen aan het denken over hun diepere
motieven en gedragspatronen. Bij onderzoek naar resultaten van intervisie wordt de volgende punten
genoemd:
• Ieren doorvragen; vragen naar gedachten e n gevoelens
• Ieren reflecteren
• eigen vaardigheden vergroten
• gemotiveerder werken
• het herdefinieren van het oorspronkelijke probleem
Een plek om je probleem kwijt te kunnen, een luisterend oor te vinden en
gericht te werken aan resu ltaten is feitelijk onmisbaar in inste ll ingen die de
medewerker centraal stellen. Binnen een integraal personeelsbeleid kan een
doordachte afweging gemaakt worden tussen b.v. coaching, werkbege leiding,
intervisie en andere vormen van ondersteuning van medewerkers.
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Begeleide intervisie

De laatste jaren is 'begeleide intervisie' in opkomst. De achterliggende gedachte hierbij is dat
niet iedereen zomaar kan deelnemen aan een intervisiegroep, omdat er te weinig ervaring is met
dit soort groepsprocessen die op communicatieve vaardigheden gebaseerd zijn. Een (extern)
begeleider helpt om vertrouwen, een goede communicatie en oefening in het gebruik van methodes op te bouwen. Na een aantal keren (in mijn eigen trainerspraktijk meestal een keer of zes) kan
een groep redelijk zelfstandig verder. Het geeft wel een gevoel van zekerheid dat men terug kan vallen op de begeleider voor adviezen of een gezamenl ij ke training om weer een stap verder te
maken. In grotere organisaties kan er een soort steunpunt ontwikkeld worden op de afdeling personeelszaken. De afspraken kunnen in een soort werkcontract vastgelegd worden. Uiteraard is het
steeds de opzet dat de begeleider zich overbodig maakt omdat je anders niet echt met intervisie bezig
bent maar in feite met een trainings- of coachingstraject. De kern van intervisie: het ze lfstandig problemen oplossen, wordt dan losgelaten.

Tot slot
Intervisie is een werkwijze, gericht op het oplossen van individuele werkvragen, die steeds meer aandacht krijgt in brede kringen van bedrijfsleven, gezondheidszorg en onderwijs. De grootste troef van
intervisie is het aandacht geven aan elkaar: het afspreken van een vast moment om met de benen languit te filosoferen, maar we l met de doelstelling een probleem van een oplossing te voorzien. Dus niet
vrijb lij vend. Dat stelt hoge eisen aan de deelnemers omdat je je moet houden aan een aantal
afspraken: op tijd zijn, begeleiden, een methode voorbereiden. Ook professionals die niet opgeleid
zijn in gesprekstechnieken e.d. kunnen dit aanleren, mits er bijvoorbeeld een vorm van training of
begeleiding ingezet wordt. De resultaten zijn natuurlijk sterk individueel gebonden, want leren
betekent uiteindelijk gemotiveerd zij n, een werkvraag willen voorleggen, durven onderzoeken
en jezelf ook als persoon willen inbrengen in het intervisiegesprek. Dat vraagt eigen inzet, verantwoordelijkheid en keuzes: de echte zelfsturing.
verder lezen

Jeroen Hendriksen, Intervisie bij Werkproblemen. Procesgericht en taakgericht problemen oplossen. Nelissen, Baarn 2000 (ge vol ledig herziene druk)
Vijf tips vaar het opstarten van intervisie

I Maak eerst verwachti ngen en doelstellingen van intervisie duidelijk
2 Maak goede werkafspraken: wie begeleidt, wie bereidt voor,

huiswerk~

3 Leg alle afspraken vast in een (mentaal) contract: aanwezigheid, tijdsduur, rust en ruimte
4 Volg een training in intervisie of laat je intern begeleiden bij de opstart
5 Nooit met je baas in een intervisiegroep!
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Rea ct i e

~ een praktische

reactie cp het artikel
'Intervisie' van Je,.cen
Hen d r ; k

5

e n 'ii

Mart B/ok/and

In zijn artikel over intervisie geeft Jeroen Hendriksen aan dat het begrip intervisie soms vervaagd lijkt tot een 4 containe r begrip'. Dit heeft mij de vraag doen
stellen: waar ligt de 'oefen groep' in die container en herken ik wellicht bij mezelf
een soort 'containergevoel' .

Is het heldere artikel van Jeroen Hendriksen we llicht een welkom hulpmiddel om de oefengroep
uit het vee lvoorkome nde slop te halen en een terec htere plek te geven? Na lezing van het artike l heb ik mijn gedachte n en gevoelens eens terug laten gaan naar mijn oefengroep en zijn verle-

de n, en heb ik er ook in mijn oefengroep 'gestructureerd' over gesproken. Had de oefengroep in
oorsprong we l 'oefengroep' genoemd moete n worden vraag ik me af. Het benoemen is waardevo l
hebben w ij binnen de haptonomie geleerd, maar....... ontneemt ook vrijheid en legt vast' 'Oefenen met
de fenomenen', zo zijn w ij gestart van uit de alpha-opleiding, Maar oefenen blijkt soms al snel heel dicht

te liggen bij 'het goed moeten doen, presteren en zet je, als je niet uitkijkt, al heel snel in de hoek van
het schoolse verleden: op school was oefenen in mijn t ijd herhalen en nog eens herhalen en de meest
ultieme vorm daarvan was 'het strafwerk'. Hoe vals was dus well icht de start en hadden wij o ns als
groep niet meteen moeten omdopen in 'ervaringsgroep' of 'intervisiegroep'. Het oefenen, het goed
doe n, heeft ons meteen innig in contact gebracht met 'de norm', zo inn ig soms dat we er vaak
niet meer van los konden komen, hoe veel en vrijbl ij vend we er ook over filosofeerden.
En er waren nogal wat normen. Uitkleden was een van die norme n. Maar in hoeverre t rok ik
me al niet nog verder terug in mezelf wanneer ik mij 'en plein publique' stond uit te kleden om
voorlopig niet meer tevoorschijn te komen? Hoe verhu llend heeft het normatieve uitkleden
vaak gewerkt en het tevoorschijn komen belemmerd of vertraagd? Hoeveel mi nder was vaak
de meerwaarde dan wij onszelf deden geloven. Mooi in dit opzicht was de ervari ng op een
oefenavond bij een collega in een praktijk voor kinderfysiotherapie. Filosoferend over
verhull ing en tevoorschijn komen begonnen wij onszelf op verzoek van die collega in doeken te wikkelen om aspecten als bescherming, beschutting, veiligheid, steu n te ervaren van
kleding. En, na de norm te hebben losgelaten, werden we steeds speelser en opener. Soms
willen we ons graag verstoppen .. maar wel om gevonden te worden op de juiste manier.
Een andere 'norm' die vaak enorm vastzette was 'de bank' , hoe aangenaam en waardevol
hij ook kan zijn. Liggen en blijven liggen en degene die moest naderen stond vaak ook binnen

de kortste keren aan de grond genageld met armen van lood en kromme handen. En o m dan
de beweging er weer in te krijgen, hoeveel hulp daarbij ook geboden werd, was vaak ee n
he lse opgave. Opeens stond je zo verre van al je speelsheid, al je beweeglijkheid, dat alle moed
je in de schoenen zonk en je nog vaster kwam te staan. Kreeg je maar als strafwerk dat je twintig kee r om de bank hee n moest lopen: dan wist je weer waa r je aan toe was e n kwam je we l
in beweging,
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.....
Jeroen Hendriksen geeft in zijn artikel aan dat voorwaarde voor slagen van
intervisie onder andere ligt in een vertrouwde groep collega's. Vertrouwen,
een

sleutelbegrip~

Het vertrouwen is bij een oefengroep geen randvoorwaarde

maar vaak het onderwerp op zich. In hoeverre vertrouw ik iemand om iets met
hem of haar te kunnen doen1 In dit opzicht denk ik dat ik me door de haptonomie in het begin op het verkeerde been heb laten zetten. Er werd zo gehamerd op

het kunnen aanvoelen en invoelen van die ander en het in een zinvol, verrijkend,
inspirerend, enz., enz, enz-contact te komen met clie ander dat je ook het idee
kreeg dat het met iedereen moest lukken als aankomend haptonoom. De ruimte
om eerst te wantrouwen, achterdochtig te mogen zijn werd daardoor soms zo
klein dat de mislukking reeds verwekt was en het vertrouwen niet meer geboren kon worden.
Ik denk, achteraf, dat wij in onze oefengroep het wantrouwen aanvankelijk te weinig aan de oppervlakte hebben durven en kunnen brengen en onze schijnveiligheid zochten en vonden in of veel praten of in het laten we maar wat gaan doen. Dat is toch altijd nog makkelijker dan laten we maar
gaan zijn. In die beginfase zou het advies van J.H. om bij het starten van intervisie gebruik te maken
van begeleiding voor onze oefengroep zeker zinvol zijn geweest. Onze groep heeft zelf wel creatief geploeterd om uit deze 'veilige impasse' te komen: het kiezen van thema's als houvast; kennissen of fami lieleden uitnodigen als elient, zodat we wel aan de ba(n)k moesten; 'echte' elienten ingebracht door een van de groepsleden met een echt probleem. Dat deze ontwikkeling
in onze groep plaatsvond weerspiegelt achteraf het gegroeide vertrouwen in onze groep. Een
jaren lang proces met ve le botsingen en wisselingen, maar ook met behoud van een vaste
kern die hechter bleek te worden. De vei ligheid groeide, maar soms denk ik achteraf: hadden we niet meer openlijk vanuit wantrouwen moeten starten?

Rectificatie
Helaas is bij de plaats ing van het artikel 'De schaduw van de haptonomie' van Ingrid Ram, de illustratie van Ke n W il ber verlore n gegaan. Deze treft u hierbij alsnog aan.
B E W U S T Z IJ NS-S PEC T RU M
Pe rsona

Psyche

Organisme

Schaduw

Lichaam

Buitenwereld
Eenheidsbewustzijn
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Frans Veldman [Nederland is met betrekking tot de
'haptonomie' een gesloten enclave geworden vol ledig

vervreemd van de authentieke haptonomie]

Dorus Gerritse [Mij moet van het hart dat het artikel niet handelt over de schaduw van de haptonomie,
maar over de schaduw van de haptonomie zoals zij die
heeft ervaren]

Ria Drost. Tineke Kolvenbach en Marian Maarse
[Wij komen de schaduw vooral tegen in het feit dat
binnen de haptonomie de vorm belangrijker lijkt te zijn
dan de inhoud]

,.

Reacties op

De

'schaduw'

van

van Ingrid Ram [He 1 februari 2001)
---+
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Reactie

Frans

Veldman

A lhoewel ik van mening was dat het artike l van Ingrid Ram - nadat ik er van tevoren kennis van had genomen en mijn reactie daarop aan U had kenbaar gemaakt - niet ongewij zigd

had be horen te worden opgenomen, e n het desondanks toc h in de oorspronkelij ke vorm
is gep laatst, heb ik, zij het met toege nomen reserve, na ampe le overwegi ng toch gemend er op te moeten reageren, zulks om tegemoet te komen aan de onvrede en onduidelijkheid, die in Nederland heersen met betrekking tot de haptonom ie.
Laat ik beginnen met te stellen dat mijn levenswerk, de haptonomie, zich allerminst internationaal in de schaduw bevi ndt of overschaduwt wordt door o nduidelijkheden. Geheel in

tegendeel, in ternationaal, en in bepaalde mate ook mondiaal, bevindt de haptonomie zich
doorlope nd in het vo ll e li cht van een intense wetenschappelijke en profess ionele belangstelling, dermate zelfs dat ik me tegen dit 'floodlight' moet beschermen en ze lfs niet de mogelijkhe id vindt om ee n plekje schaduw te vinden.
Sinds mijn verhuizi ng naar Frankrijk om me te bevrij den van de bekrompen en beperkende geest
die in Nederland ten tijde heerste en mij hevig be lemmerde in de o ntw ikke ling van de haptonomie, heeft de haptonomie in zeer hoog tem po een verstrekkende evolutie doorgemaakt, en een
grote wetenschappe lijke e rkenning. waardering en praktisc he toepassing gevonden. Daarvan getu igen een groot aanta l Congressen en colloquia waari n aan de haptonomie een ruime en vee lal bepalende plaats werd toebe deeld, alsmede een groot aantal wetenschappe lijke publicaties.
Uit het artike l van Ingrid Ram wordt me in geen enkel opzicht ook maar iets in concreto en in extenso duidelijk van wat de essentie is van een, blijkbaar uitsluitend in Nederland heersende problematiek,
die te enen male internationaal niet bestaat.
Nederland is met betrekking tot de 'haptonomie' ee n ges loten enclave geworden vo ll ed ig vervremd van de authentieke haptonomie, zoals deze door mij is gegrond vest en progressief is ontwikke ld en, zoals gesteld, grote internationale wee rklank vindt.
Ingrid Ram is mij volled ig onbekend, haar verhaal is totaal weze nsvreemd aan de hapton omie, zo
zelfs dat opzet, inhoud e n strekki ng van haar artike l getu igen van een opmerkelij k ge brek aan
in zicht in de haptonom ie, alsmede aan kennis va n zake n met betrekki ng tot de realiteit van de
onderli nge verhoud ingen .
Zij schrijft mij - soms op een ongepaste w ij ze - e igenschappen toe die te enenmale ni et stroken met mijn karakter en persoonlijkheid, noch met de reele situaties. Ik heb geen enkele
behoefte op zulk een laatd unkend geschrijf in te gaan, dat blijk geeft van een geb rek aan respect en ethisc h normbesef. Daar hi eruit het risico bestaat dat er nog mee r misverstanden
en o nj uiste beeldvorming kunnen blijven bestaan of voortvloe ien dan reeds het geva l is, heb
ik na rijp beraad besloten in te gaan op Uw verzoek om, zoa ls U het noemt, o p haar 'persoon lij k tot mij geri chte appe l' om uit de (niet bestaande!) schaduw te t reden et te reageren
met een duidelijk artikel in Uw, mij vo lslagen onbeken de, tijdschrift: ' Haptonom isc h
Contact', waa rm ede ik geenszins vertrouwd ben.
Dat is op zich reeds een opmerkelijk e n kwalijk teken aan de wand, want het behoort tot
de ethische normen dat publicaties (tijdschriften) handelende over een wetenschapsgebied
dat zijn oo rsprong vindt in het levenswerk van een o nderzoe ker/gro ndl egger, te zijner
beschi kk in g worden geste ld , zodat hij kan reageren op de aldus versch ijnende artikelen ,
zowe l binnen het kader va n kritiek als te n behoeve van een uitwisse ling van ideeen. Ware dat
het geval geweest, dan zouden waarschij nlijk ve le misverstanden, wantoesta nden e n verkeerde opvattingen zijn voorkomen .

-+
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Hoe dit ook zij: het artikel dat mij uitnodigt tot een reactie te publiceren in Uw tijdschrift, noopt
mij vooreerst tot een duidelijke stellingname hetgeen ik hier duidelijk wil verklaren. De
Haptonomie. zoals deze door mij is gegrondvest en inmiddels in de loop van zeer binnenkort een
zestigtal jaren is ontwikkeld, uitgebreid en verdiept, rangschikt zich tot de phenomenologische-empi-

rische wetenschappen en is daar bij uitstek een zeer concrete realisatie van.
Zij maakt als zodanig deel uit van een internationaal transdisciplinair wetenschappe lij k verband.
Mijn onderzoeken. empirische waarnemingsstudies en gerichte toepassings-ontwikke lingen zijn vanal
het eerste begin, doelbewust als concrete wetenschapsbeoefening bedoelt. Zulks in tegen stelling tot

de bewering van Ingrid Ram dat ik 'in een va lkuil zou zijn gestapt om de Haptonomie tot een wetenschap te willen maken ', Een van we inig respect getuigende opmerking, die eens te meer getuigt van
gebrek aan kennis van zaken en inzicht in het ontstaan der Haptonomie.
Mijn studies en onderzoeken heb ik aangevangen in 1942, toen ik als onderduiker/medisch-student
bij de arts J. Bol te Nijmegen als clandestien assistent werkzaam was. Begin 1950 hield ik voor het

eerst een conferentie over de affectief bevestigende tactiele nabijheid aan het ziekbed van klinische patienten binnen het kader van een medische referemiedag. Alhoewel er aandachtig werd
geluisterd werd mij mijn betoog allesbehalve in dank afgenomen: ik doorbrak een heilig taboe,
en het gevolg was dat ik daarna geruime tijd werd blootgesteld aan een hevige kritiek en tegen-

werking. Dat heeft mij er niet van weerhouden door te gaan en te volharden in wat ik
inmiddels als een levensdoel was gaan beschouwen.

In de loop der vijftiger jaren begon ik met de eerste introductief-orienterende cursussen, die
in het begin der zestiger jaren culmineerden in gerichte opleidingen en na intensieve vo-

rbereiding, voerden tot de oprichting in 1963 van de Academie voor Haptonomie en
Kinesionomie te Nijmegen.

Eind 1979 - geconfronteerd met een iatrogene aandoening, die ik tijdens mijn werk in het
ziekenhuis had opgelopen en die gepaard ging met een weliswaar tijdelijke maar langdurige lichamelijke handicap, tezamen met de reeds genoemde kortzichtige sfeer in Nederland,

welke mijn opleidings- en onderzoeks-werk in toenemende mate ging belemmeren - werd de
Academie overgedragen aan medewerkers, op basis van een gentleman's agreement, met de
opzet dat ik, bevrijd van de veel tijd en energie vergende organisatorische opzet, door zou gaan
met het geven van onderricht aan de Academie, temeer daar er ten t ijde nog geen sprake was
van terdege en vo lledig geschoolde leraren voor de Academie, die de essentie van de haptonomie doorgrondden. Maar, tot mijn grote teleurstelling en ontsteltenis, werd vrijwe l direct na de
overname een opzet ontwikkeld die volledig in strijd was met de grondbeginselen der Haptonomie
en die een voort te zetten samenwerking vo lledig onmogelij k maakten.
Voor de overname werd door het nieuwe bestuur der Academie een concurrentiebeding vereist dat
ik buiten de Academie om geen onderricht- of praktijkactiviteiten in Nederland meer zou ondernemen. Een beding waaraan ik. mij gewetensvol voor de vol le 100% heb gehouden.
Het gevolg van een en ander was echter, dat door de ontstane, onoverbrugbaar gebleken onderlinge
verwijdering, Nederland geheel buiten de wete nschappelijke en praktische internationale ontwikke·
lingen kwam te staan en dat aldaar o nd er de noemer 'haptonomie' zich praktijken gingen ontwikkelen die niet of nauwelijks nog met de 'authentieke' Haptonomie in overeenstemming waren, doch daar
degradeerden als behorend tot de 'alternatieve' genees- en behandelwijzen: Een gotspe!.
Reeds na een gering aantal jaren ontstonden in de directie van de aldus overge nomen Academie
onenigheden, die er toe leidden dat de directie uit elkaar ging en een der leden een concurrerende
(sic!) 'vak'-opleiding 'haptotherapie ' begon, welke nimmer door mij erkend is, daar zij in geen
enkel opzicht re-presentatief is voor, en conform aan, de grondbeginselen der Haptonom ie.
Na het uiteenvallen van de directie, werd de Academie omgevormd tot ee n Stichting.
->

021

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

Deze vierde in 1995 haar IO-jarig bestaan. De door mij in 1963 gevestigde Acade mie zou toen

dus reeds meer dan 30! jaar bestaan. een teken te meer dat de Stic hting niets meer gemee n
had en heeft met de oorspronkelij ke Academie, en er dus ook tussen di e Academie en mij
geen rechtsverbintenis en ook geen overeenstemming meer bestaat.
Van dat IO-jarig jubileum-symposium verscheen in het tijdschrift ' Bewegen en Hulpverlening'
een speciaal hieraan gewijd exemplaar t.W.: 1995, 12e jaargang No I, bevattende de conferenties. Deze gaven der~mate blij k van principiele versch illen en o njuiste interpretaties,
dat ik daarop reageerde met een duidelijke en openlijke stellingname: ' Hapto nomi e. vorstelling en werkelijkheid', verschenen in het N ummer van 'Bewegen en Hulpverlening' va n

1996, 13e jaargang No 2, p. I 14-131.*
Ik moge hi ernaar verwij zen. daar blijkbaar slechts een gering aanta l 'haptonome n' daa r ke nnis van heeft geno men. Ik w il daarbij opmerken dat 'haptonoom' geen beroep is en een term
is die dient te worden ve rmeden, daar zij getuigt van een onjuiste interpretatie van de haptonomie.

De in Nederland ingevoerde term 'haptotherapeut', met zijn syndicalistische implicaties - die
in strijd zij n met de haptonomische grondbeginselen, zoals ik in meerdere publicaties heb uiteengezet - repre-se nteert evenmin een concreet beroep, doch hoogstens een beperkte en verrationaliseerde vo rm van toepass ing die volledig afw ijkt van de haptonomische grondbeginselen
met betrekking tot de toepassing der haptonomische mensbenaderings-fenomenaliteit. Ik distancieer
me volkome n en principieel van deze technisch-rationele (effectiviteits-)vormgeving.
Het moge U duidelijk zijn, dat tegen deze ac htergro nden het voor mij uiterst moeilijk, zo niet o nmoge lij k is, met een adequaat artikel in t e gaan of het appel van Ingrid Ram.
Ik betwijfel overigens of het wel zinvol is de ontstane scheiding met een ui twisseli ng van artikelen in
Uw blad te pogen op te lossen, ik vrees dat, onder de huidige, reeds diep ingevreten situatie in
Nederland, die alsdan eerder dreigt te voeren tot ee n soort 'po larisatie'-strijd, gezien de inmiddels
in Nederland o ntstane be lange ngroepen tussen Academie en I.T.H., di e elkaar tegengesteld zijn. Ik
heb geen behoefte aan een der-ge lij ke machtstrijd, die ik in tegenste lling ach t met alles wat de
Haptonomie als wetenschap verregen-woordigt. Bovendien ben ik geen mens di e op zoek is naar

erkenning, integendeel! Wel is het zo dat ik onrecht te enen male niet verdraag en daartegen
fervent stelling neem.
Als, daadwerkelijk - via een oprecht en doelgericht streven - naar ee n oplossing van de ontstane sc heiding in Nederland zou kunnen wo rden gezocht of gestreefd om de o orspronke -

lijke Haptonomie al daar weer voet aan de gro nd te doen krijgen, zodat overeenstemming
met de internationale situatie en een aanpassing van de stand van zaken met betrekking tot
kennis en praktij k kan ontstaan, dan lijkt mij een o pen dialoog met betro uwbare en terzake bekwame interessenten voo r alles de enig aangewezen weg.
De bijna niet overbrugbare achterstand aa n kennis, inzicht e n praktijk is echter inmiddels
dermate groot, dat het niet waarschij nlijk is dat deze op korte termij n is op te lossen, doch
dat een zeer la ngdurige en intensieve bijscholing van kader etc., een o noverkomelijk ve reiste is. Hoe dit te verwezenlijken va lt is voo r mij vooralsnog - gezien ons reeds zeer overbelaste college scienti(Jque - een o noplosbare vraag.
* Het artikel 'Haptonomie, voorstelling en werkelijkheid' in 1996 versch enen in 'Bewegen en hulpverlenen' is tegen betaling van vijftien gulden verkrijgbaar bij de redaaie. Na overmaking van dit
bedrag op gironummer 3995653 van NVH inzake He. Met vermelding van 'artikel Veldman' krijgt
u het thuis gestuurd.

-->
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Dorus

Reactie

Gerritse

Ce miskende haptnomie,
kingen bij het artikel van

enkele opmerIngrid Ram

In de vorige aflevering van Haptonomisch Contact schreef Ingrid Ram onder de t itel 'De schaduw van
de haptonomie' een ind ringe nd persoonlijk verhaal. Het artikel verdie nt respect omdat het een eerlijke getuigenis is e n waard eri ng omdat het materiaal biedt voor belangrijke overwegingen. Maar mij
moet van het hart dat het artikel niet handelt over de schaduw van de haptonomie. maar over de
sc haduw van de hapto nomie zoals zij die heeft e rva re n.
In het genoemde artikel wordt de haptonomie gelijk gesteld met datgene wat de opleiding aanbood.
Deze 'denkfout' kun je vaak tegenkom en. Naargelang de opleiding die is gevolgd, hoor je een

ander verhaal over haptonomie.
Maar ging het bij de oplei dingen we l ooit over haptonomie? Of ging het alleen maar om een
bepaalde toepassing daarvan? Haptonomie is een geheel van inzichten inzake een harmonische

menselijke uitgroei. Belangrijk bij die uitgroei is volgens de haptonomie het inte rm enselijk contact waa rin je opgroeit. Met name de bevestiging speelt daarin een doorslaggevende rol. Die
bevestiging is een affectief 'ja-zeggen' op de ander. precies zoals hij is. met al zijn goede en
slechte eigenschappen. Ergo: het is niet alleen Jung die de schad uwkanten van de ander wil

erkennen en accepteren.
Als ik mij dan laat leiden door de ervaringen van Ingrid dan moet ik daaraan toevoegen dat
zij on- en zelfs anti-haptonom isch is o pge leid. Zij schrijft dat er voor haar 'een spook rondwaarde in de haptonomie-opleidingen: het loslaten van de angst'. Ook als dit een louter persoonlijke ervaring is, dan nog zegt dit dat de opleiding niet haptonomisch was, want dan heeft
de opleider Ingrid niet affectief geaccepteerd zoals zij was, haar niet late n voe len dat haar
schaduwzijden er mochten zijn.

Reactie
Tineke
Marian

Ria

Drost

Kolvenbach

en

Maarse

Vorm en inhoud
Graag willen w ij reageren op het artikel van Ingrid Ram in het vorige Haptonomisch Contact. Wij

bewonderen haar moed om als ee rste een poging te wagen om de schaduw van de haptonomie aan
het li cht te brengen. Wij komen al geruime tijd bij elkaar om over dit onde rwerp te praten en
same n te zoeken naar mogelijkheden om hier wat mee te doen. W ij komen de sc haduw vooral t egen in het fe it dat binnen de haptonomie de vorm belangrijker lij kt te zijn dan de inhoud.
De inho ud van de haptonomie -het menselijk gevoel e n gevoelsleven- is ons allemaal heel die r-

--+
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baar. De ontstane vorm veroorzaakt in onze ogen problemen en ondermijnt daarmee de
inhoud. Dit zien wij onder andere in de wijze waarop de opleidingen tot nu toe met elkaar
zijn omgegaan, de toelatingscriteria die gesteld worden en de wijze waarop binnen de opleidingen de haptonomische vaardigheden beoordeeld worden.
Vorm en inhoud zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: er is geen vorm zonder inhoud
en een inhoud is niets zonder vorm. In een gedicht uit de Tau-te Tjing wordt dit heel mooi
tot uitdrukking gebracht:

Dertig spaken in een naaf verenigd
Leegte maakt het tot wiel
Klei tot vorm gekneed
Leegte maakt het tot vat
Deuren en

vensters

uitgespaard

Leegte maakt het tot

vertrek

Leven is vorm
Waar

deze ontbreekt

krijgt het betekenis
De vorm is de buitenkant, geeft steun, bakent af. bepaalt de grenzen en maakt onderscheid tussen de dingen. De inhoud is veel moeilijker te pakken want inhoud heeft geen vorm van zichzelf, vloeit over en kent geen einde en geen begin. Dit maakt de inhoud ongrijpbaar maar zeker
niet minder essentieel. Zo is er geen sprake van een kamer of een vertrek als er geen ruimte is tussen de muren. Dat lijkt heel logisch want door de muren ontstaat een vertrek. Maar
de inhoud was er ook al toen er nog geen muren waren. De ruimte was alleen onbegrensd;
zij vloeide over in de totale ruimte ofwel in de hele kosmos. In onze cultuur leven we voral voor de vorm; de vorm wordt overgecompenseerd ten koste van de inhoud. Als de
inhoud op een bepaald moment niet meer past bij de vorm gaat het wringen en geeft een
onprettig gevoel. Omdat we niet gewend zijn vorm en inhoud op elkaar af te stemmen lossen we het probleem meestal op door de vorm te verstevigen.
Terug naar vorm en inhoud binnen de haptonomie. Gevoel is er altijd al geweest, overal en
bij iedereen. onbegrensd en overvloeiend van het een in het ander. En dat is ook de bedoeling van gevoel: het moet kunnen stromen in jezelf, tussen mensen en in wisse lwerking met
de omgeving. Gevoel blijkt ook vaak geblokkeerd, weggestopt of niet herkend. Dan is het zinvol om met dat gevoel te gaan werken, maar daarvoor moet het te hanteren zijn. Frans
Veldman heeft dit opgemerkt en heeft het gevoel op sublieme wijze weten vast te pakken zodat
er mee gewerkt kan worden. Hij heeft het werken met het gevoel gekaderd en er een naam aan

-->
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gegeven. De waarde van de haptonomie zit voor ons dan ook in de praktische handreikingen die
het geeft om te werken met het gevoelde lichaam. De haptonomie geeft de vorm waarmee de
inho ud -het gevoel. beter uit de verf kan komen.
Die inhoud is er dus altijd al geweest, overal en bij iedereen. Elk mens kan alleen maar vanuit zijn
eigen inhoud naar zijn optimale vorm zoeken. Binnen de haptonomie doen we dat met behulp van
de vorm en het kader zoals die door Frans Ve ldman zijn neergezet. Omdat deze wijze van werken
zo ontzettend waardevol bleek ku nn en wij ons voorste llen dat in het verleden onder de bezielende
leiding van Frans Veldman de haptonomie uit zijn jasje groeide. Anderen waren ook intensief met de
inhoud bezig en wilden daarvoor een and ere vorm dan hij wilde. De vorm is toen gebarsten en ieder
heeft een eigen vorm gevonden. Deze ontwikkeling heeft zich voortgezet en er zijn allemaal vormen
en vormpjes naast elkaar ontstaan. Iedereen is zo druk in de weer gegaan met de vorm dat deze veel
te star is geworden en de inhoud is gaan beperken. Dit is de inhoud zo gaan ondermijnen dat de haptonomie hierdoor nog maar weinig leven in zic h heeft. Het niet doorgaan van het symposium voor
het derde lustrum van de vereniging is hier een goed voorbeeld van. De inhoud van de haptonomie (b) leek onvoldoende om er goede sprekers of works hopleiders uit te halen. De inhoud
moest van buiten gehaald worden. Zo was er bijvoorbeeld e ind maart 200 look geen vertegenwoordiger aanwezig op het symposium 'Onbegrepen buikklachten' georganiseerd door
de Society for Psychosomatic Medecine. Jammer, want de haptonomie had juist een heel zi nvo lle bijdrage kunnen leveren. Er zijn ongetwijfeld mensen binnen het haptonomisch werkve ld die op een heel eigen manier de haptonomische beginselen verder uitgewerkt hebben
of in een bepaalde richting toegepast hebben en daar een inspirerende verhandeling over
zouden kunnen houden.
Omdat we ons binnen de haptonomie zo heel bewust zijn van de kostbare inhoud maken
we de fout om ons huis zo te verstevigen dat het een ware vesting wordt. De kracht van
de inhoud gaat zo verloren, contact met buren en plaatsgenoten is nauwelijks meer mogelijk en ook de buitenwereld heeft geen weet meer van wat er binnen de muren gebeurt. Naar
ons idee is de tijd meer dan rijp om de inhoud van de haptonomie uit de sc haduw te halen
en vorm en inhoud weer in een gezonde wisselwerking met elkaar te brengen.
Het is van het grootste belang dat de kracht van het gevoel ondersteund wordt met een vorm
die van binnen uit groeit in plaats van dat deze beperkt wordt door een vorm die van buitenaf wordt opgelegd. Wanneer de inhoud van een ieder die zich met haptonomie bezig houdt in
contact treedt met elkaar kan het de eigen vorm overstijgen. Zo kan de haptonomie weer tot
leven komen en meer betekenis krijgen in de maatschappij.

+-
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[advertentie]

Leergang Stem 2001-2002

De leergang is bedoeld voor hen die aan hun persoonlijke ontwikkeling w illen werken door middel van
zang, klank en spel. De stem wordt gezien als een onderdeel van onze persoonlijkheid. U kr ijgt inzicht in
uw li chame lijkheid en lee rt vertrouwen op uw lichaamsimpulsen.

Daelgroep Al le geïnteresseerden. M inimaal 10 en maximaal 16 deelnemers.
Data 6 en 7 december 200 I , 31 januari en I februari 2002, 7 en 8 maart 2002, 18 en 19 april 2002

(donderdag en vrijdag).

Werkwijze Uitgangspunt is erva ringsgericht werken, ontdekken en stimuleren van het vermogen tot
meer zelfexpressie . Er wordt gewerkt met zang, ademhalings-. ontspannings-, expressie- , aanrakings- en
bewegingsoefeningen.

Docent Maurice W illems, sociaal psycholoog/dramadocent e n gastdocent aan de Academie voor
Haptonomie. Daarnaast wordt een docent ingezet van de Academie voor Haptonomie.

Cursusgeld

f

2500,- (I 135 Euro).

Leergroep Persoonlijke Ontwikkeling 2001-2002
De Leergroep Persoonlijke Ontwikkeling is een vorm van begeleiding van cursisten die ki ezen voor een

tijdelijke onderbreking of voor hen die een opleiding hebben afgerond en op een andere wijze de haptonomische fenomenen willen ervaren en graag w illen werken aa n hun eigen thema's.

Doelgroep Alle geïnteresseerde n die tijdens de opleiding, in een onderbreking van hun opleiding
of na hun opleiding behoefte hebben aan een leertraject om verder te werken aan hun persoon lijke

groei en ontwikkeling. Minimaal 10 deelnemers., maximaal 24 deelnemers

Werkwijze Er zal met behulp van diverse expressievormen gewerkt worden aan de haptonomische
fenomenen. H ierbij zal een keuze gemaakt worden uit toneel, dans, stem, creativ ite it, spel en cl ownsspel.

Docenten Cock van den Berg en Saskia Taat-Piena. Bij enkele blokken een gastdocent.
Dete 8 en 9 oktober 200 I, 19 en 20 november 200 I , 7 en 8 januari 2002, 25 en 26 februari 2002 en

8 en 9 april 2002.
Cursusgeld

f

3100,- (1400 Euro).

NIEUW
Zesdaagse basiscursus tillen en verplaatsen op haptonomische grondslag.
U leert haptonomisch verantwoord til en verplaatsingshandelingen te verrichten.

Deta 5110,1 9110,2/ 11 , 16111 , 30/ 11 en 14/ 12.
Cursusgeld

f

2100,- ( 950 Euro).

Aanbod zomerworkshops 200 I
Workshop Stem op 20, 2 1 en 22 augustus
Worskhop Haptonomie en Communicatie op 23 en 24 augustus
Een rugzak met haptonomische oefeningen op 30 en 31 augustus

Kernmerk van deze workshops is de ongedwongen en sfeervolle opzet.

Academie voor Haptonomie en Kinesionomie

lan Ligthartlaan I , 3941 BG DOORN
tel 0343 515178 fax 0343518158
www.haptonomie.nl

e-mail info@haptonomie.nl
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BOEK
BESPREKING

~

Gon Ferdinandus

Opnieuw aanraken na kankertherapie
het verhaal van een partner
Lucy Nijhuis

Dit boek vertelt het verhaal van de partner van een leukemiepatiënt. Ze zijn pas 3 jaar getrouwd als
Frans ziek wordt. Frans krijgt een beenmergtransp lantatie die op zich succesvol is, maar hij krijgt te
maken met verschrikkelijk veel com plicaties. Vele malen balanceert hij op de grens van leven en dood.

Als dit gevaar uiteindelijk geweken is, gaan de complicaties door: het leven wordt nooit meer hetzelfde.
Het boek bestaat voor een groot gedeelte uit de brieven die Lucy geschreven heeft aan haar psycho-

loog. Ruim drie jaar na de ontdekking van Frans' ziekte is ze met het schrijven van deze brieven begonnen. Op dat moment ging het niet goed meer met hun relatie. Het boek geeft een duidelijk beeld van
alle pijn, chaos en verwarr ing waarin Lucy door de ziekte van haar partner terechtkomt. In de zorg
voor hem vergeet ze te zorgen voor zichzelf. Grenzen vervagen en verdwijnen. Doordat ze elkaar
willen ontzien, sluiten ze elkaar ongemerkt buiten en verdwijnt de intimiteit. Hun seksuele leven
komt stil te liggen. Frans heeft er geen behoefte meer aan. Ze leven 'als broer e n zus'. Dit tot
grote frustratie van Lucy.
Bij beiden zitten de emoties vast. Vooral de emoties die te maken hebben met de periode warin het heel slecht ging met Frans. Lucy is doodsbang geweest hem te verliezen. Ze zijn beiden gaan overleven en zitten daarin vast. Hoe nu verder? Door de Lucy's brieven aan de
psycholoog en hun gezamenlijke gesprekken met hem, komt hier geleidelijk aan zicht op.
Op een gegeven moment besluit Lucy op aanraden van haar zus ook naar een haptotherapeute te gaan. Ze gaat aanvankelijk alleen, maar al snel ook samen met Frans. Ze moeten
weer leren elkaar aan te raken. Daarbij moet Lucy onder ogen zien hoeveel moeite ze
heeft met Frans' veranderde lichaam: hij heeft o.a. last van sclerodermie. wat leidt tot verharding van de huid. Ze beseft dan dat hun gebrek aan intimiteit niet alleen aan Frans te
wijten is. De haptotherapie wordt in hun verwerkingsproces geleidelijk aan steeds belangrijker. Beiden leren accepteren dat 'het leven nooit meer hetzelfde wordt'.
Het boek geeft een indringend beeld van het leven van de partner van een patiënt met
een levensbedreigende ziekte en van de overlevingsmechanismen die daarbij in werking
treden. Een aanrader voor een ieder die mensen in dit soort situaties begeleidt.

+-
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Correspondentie vergoeding Haptotherapie

VERENIGINGS
Vervolg oneigenlijk gebruik
interne ledenlijst en lidmaatschap NVH

Op het moment dat ik de hieronder vo lgende tekst nalees en bijwerk (woensdag 20 juni) is het vrij-

wel zeker dat de NVH bij het uitkomen van dit Haptonomisch Contact niet meer bestaat. Maar
communicatie gaat altijd door en het balletje, dat in beweging is gebracht met de brief in december (zie vorig He), rolt nog steeds. Gezien de (soms heftige) positieve en negatieve reacties, die
het bestuur heeft gekregen n.a.v. de december brief raakt het blijkbaar velen van onze leden om
aangesproken te worden op o.a. een vermelding in de Gouden Gids. De he le kwestie raakt iets
wezen lij ks. Het raakt aan ons ethisch gevoel van waar we mee bezig zijn in onze praktijken. hoe

we ons profileren en hoe we aanspreekbaar zijn: als haptotherapeut of als b.v. als fysiotherapeut
haptonomische fenomenen . Er zijn op dit gebied essentiële vragen en onduidelijkheden als het er
werke lijk op aan komt zoals b.v.: bij welke beroepsvereniging kunnen we bij problemen aankloppen, onder welk tucht recht vallen we wanneer we aangeklaagd worden, hoe zijn we verzekerd?
Voor degenen, die bij de WH zijn aangesloten, is dit alies duidelijk, Er zijn echter veel therapeuten die dat om de een of andere reden niet zijn. Deze groep heeft maatschappelijk gezien een
moeilijke en onduidelijke positie gekregen. Het is begrijpelijk, dat dit frustratie geeft.
Naast de hierboven genoemde kwestie is er ook nog het ethisch vraagstuk, dat handelt over waar
de grens ligt tussen op hatonomische basis werken gebruik makend van de fenomenen van de haptonomie binnen het oorspronkelijke beroep en de haptotherapie als vak.ln haptoland zijn we niet
echt gewend hierover na te denken of elkaar daarover te bevragen en aan te spreken.
Maar sinds haptotherapie in de maatschappij steeds meer voet tussen de deur krijgt komen er vanuit die maatschappij ook vragen over het grijze gebied van wat en wie nu een haptotherapeut is.
Dat dwingt de instituten, die met haptonomie bezig zijn zoals de opleidingen en de verenigingen
tot nadenken, tot verantwoording nemen, tot stelling nemen en tot het dragen van de consequenties ervan. Het bestuur vindt het van belang om een begin te maken met het in de openheid
brengen van de hier boven benoemde problematiek en mensen hierop aan te spreken, zodat de
discussie op gang komt en er wellicht duidelijkheid gecreëerd wordt en positieve ontwikkelingen
op gang kunnen komen. Gezien de reacties lukt dit. In dit kader volgt hieronder de reactie van Mia
van Luttervelt op de brief van 15 december gevolgd door een reactie van het bestuur op de brief
van Mia van Luttervelt. Ook wordt de correspondentie weergegeven, die gevoerd is tussen de
NVH, WH enerzijds en de verzekeringsmaatschappij De Friesland Zorgverzekeraar anderzijds. De
aan leiding van deze correspondentie is een vraag geweest van de verzekeringsmaatschappij naar duidelijkheid over de hierboven weergegeven items. Indien jullie wi ll en reageren naar aanleiding van

deze teksten dan nodigen we jullie uit je reactie op schrift te zetten en naar de redactie te sturen,
zodat je brief gep laatst kan worden.

Met groet namens het bestuur, Esther Snijder, secretaris

--+
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NIEUWS
~

~

De Friesland Zorgvcr.lekeraar
Lav. de heer S. T ilstra,
paramedisch adviseur Cluster Zorg
Po~1bus 270
8901 BB LEEUWARDEN

VERE NIG IN G VAN HAP TOTHERAPEUTEN

Ver.v. Hllptolherapeuten VVH
Bwrg. BletZllraat 4
1109 AL AMSTERDAM
T.~oon/Fax:

020-4887116

Amsterdam, 15 maart 2001
Betreft
: o mschrijv ing vergoeding behandeling Haptotherapie
Uw kenmerk : ZORGflZlAG/OO.OOI; uw brief d.d. 20-11-2000
Ons kenmerk: fr ie1503 .01

Geachte heer Tilstra,
Namens het Bestuur van de Vereniging Van Haptotherapeuten wil ik u van het vo lgende op
de hoogte brengen.

In de verzekeringsvoorwaarden particulier, Dekking Optie Compleet, onder artikel 4.1 .1 staat
de o mschrij ving:

Onder alternatieve geneeswijzen wordt verstaan een onderzoek of behandeling door:
een haptonoom, lid van de WH, NYH of die ten opzichte van verzekeraar /can

aantonen te voldoen aan de opleidings- en kwaliteitseisen die door deze
verenigingen worden gesteld.
In de verzekeringsvoorwaarden ziekenfonds, Dekking AV-Plus, onder artikel 12.1 staat bij
het derdc st reepje dezelfçfe omschrijving.
Het BestlltlT van de Vereniging Van Haptotherapeuten wijst u op het navolgende.
1.

Het beroep haptonoom binnen de praktiz.erende (alternatieve) gezondheidszorg in
Nederland bestaat niet. De-.le tenn wordt wel gebruikt door sommige therapeuten,
echter hieraan kan geen enkele kwaliteit wat betreft hulpverlening worden
ontleend.
Een haptonoom houdt zich (volgens van DaIe Groot woordenboek der Nederlandse
taal) "wetenschappelijk" bezig met de haptonomie ( = theorie, leer, wetenschap
omtrent het gevoel en hel gevoelsleven).
Als u al wilt spreken over een haptonoom, dan kunt u hierbij eventueel bedoelen:
iemand die geïnteresseerd is in de haptonomie.
U zult begrijpen dat haptonomie dus geen therapie of (a lternatieve) geneeswijze is.

~ ----------------------------------------------~
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VERENIGINGS
2.

U vermeldt in uw verzekeringsvoorwaarden: . .•.. , lid van de VVH, NVH .....
De NVH (= Nederlandse Vereni ging voor Haptonomie) is een vereniging die zich
als doel stelt de conununicatie te bevorderen lussen hen die in de haptonomie
gernteresseerd zjjn enlof opge leid zijn. Het is een vereniging voor be langstellenden
en dus geen beroe psvere niging of be langenbehartigingsorganisatie van
therapeuten.
Zij heeft daarom dan ook geen e igen klachtenprocedure enloftuchtreglement.
De leden van deze vereniging zijn mensen met een verschillende achtergrond die

geen gemeenschappelijk beroep uitoefenen.
De VVH (= Vereniging Van Haptotherapeuten ) is wel een beroepsvereniging met
onder andere klachtenprocedure, tuchtregleme nt, nascho lingsbeleid e n
praktijkinrichtingseisen.
Zij voert een landelijk Register van Haptotherapeuten (geen haptonomen !).
3.

In uw brief van 20-1 1-2000 met het in de aanhef van deze brief vermelde kenmerk,
spreekt u in uw eerste regel van "vergoed ing van behandelingen haptothcrapic".
In het verlengde hi ervan kan het dus ook niet over iemand anders gaan dan over de

haptotherapeut.
Naar aanleiding van de omschrijving in uw polisvoorwaarden heeft het bestuur van de NVH
aan het Bestuur van de VV H op 12 maart j.1. een brief verzonden, waarin zij het hierboven
onder punt 2 staande aangeeft.
U treft de originele brief van de NVH d.d. t 2-03-2001 hierbij aan.
Het Bestuur van de Vereniging Van Haptotherapeuten verzoekt u dringend om e.e.K. in uw
polisvoorwaarden particulier, Dekking Optie Compleet
en in uw polisvoorwaarden
ziekenfonds. Dekking A V-Plus, te wijzigen casu quo uw verzekerden van het bovenstaande
op de hoogte te brengen. Z ij verzoekt u tevens dringend om het verzoek van de NVH, zoals
verwoord in haar bijgaande brief van 12 maart jJ. in de laatste alinea, te volgen en niet tot
vergoeding over te gaan aan therapeuten die uitsluitend lid zijn van de NVH .
Het is immers uitsluitend de Vereniging Van Haptotherapeuten die aan haar leden opleidingsen kwaliteitseisen voorschrijft om in het landelijk Register van Haptotherapeuten te kunnen
worden opgenomen. Als bijlage treft u dit Register aan.
Daarnaast wil bet Bestuur van de Vereniging Van Haptotherapeuten ~ wellicht ten
overvloede, er ook nog op wijzen dat in de zogenaamde KwaJiteitsenquête Alternatieve
Beroepsorganisaties van de Consumentenbond van november 2000, welke enquête door het
ministerie van VWS wordt gesteund, de VVH wel wordt genoemd (cijfer 8,7 - 3e plaats) en
de NVH niet.
Tot slot treft u ook het Beroepsprofiel Haptotherapeut aan dat ontwikkeld is in samenwerk ing
met het eBO, dat tegenwoordig op verzoek van he t ministerie van VWS als naam draagt :
Het kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg CBO.

--+
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NIEUWS
Ons secretariaat is onlangs telefonisch benaderd door uw afèleling verstrekkingen met het
~erzoek om na te gaan of sommige therapeuten die zich haptonoom nocmen ~ en die een
declaratie hadden uitgeschreven met daarop uitsluitend vermeld " lid NVH" • op een bepaalde
ledenlijst stonden.
Gezie~ het bovenstaande zult u kunnen begrijpen dat cen dergelijke lijst nict beslaat, omdat de
NVI-I geen beroepsvereniging is.
Met mevrouw B. Ronner van de afdeling verstrekkingen is afgesproken om haar ter

inrormatie een kopie van deze brief toe te zenden, zodat voor haar en haar collega's
duidelijkheid ontstaat omtrent het oovcnstaande.

Hel Bestuur van de Vereniging Van Haptotherapeuten stelt het bijzonder op prijs om op korte
termijn een reactie van u te mogen vernemen.

Met vrj.end«rlijke groet,

2Dl

Verenlgmg Van Haptotbcrapeuten VVB
lGuichelaar, voorzitter

cc.

Mevrouw B. Ronner, afdeling verstrekkingen

+ bijlagen:

- Brief(origineel) NVH d.d. 12-03-2001
- Register van Haplolherapeulen
- Beroepsprofiell-laptotherapeut

--> ---e~
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VERENIGINGS
correspondentie nvh

Vereniging van Haptotherapeuten WH

Burg. Bletzstraat 4
I 109 AL AMSTERDAM

Behandeld door:

Dhr. S. Tilstra

Telefoon:

058-2913612

Ons kenmerk:

ZORG / IZlAG /O1.002

Datum:

25 juni 200 I

Onderwerp:

omschrijving vergoeding haptotherapie

Geachte heer Guichelaar,
In uw brief van IS maart 200 I geeft u aan dat er een aantal onjuistheden in de omschrijving in

de polisvoorwaarden van de vergoeding voor haptotherapie staan. Uw opmerkingen aangaande
deze onjuistheden zijn volledig correct en wij zullen actie ondernemen om het een en ander recht

te zetten. Wij zullen de polisvoorwaarden met ingang van 2002 op een correcte wijze weergeven. Voor dit jaar zullen wij, intern, nog overleg voeren over de berichtgeving naar onze verze-

kerden.
Voor de regio Friesland wordt een lijst gehanteerd van haptotherapeuten die voor vergoeding in
aanmerking komen. Op deze lijst staat I persoon die geen lid is van de WH , maar wel van de
NVH. De achtergrond, opleiding en ervaring van deze persoon is echter zodanig dat wij deze ver-

melding voor dit jaar handhaven.
Voor haptotherapeuten buiten Friesland hanteren wij strikt de meest actuele ledenlijst van de
WH .Overigens zou het gemakkelijk zijn als er een ledenlijst geautomatiseerd kan worden aan-

geleverd per e-mail. Dit betekent dat altijd de nieuwste ledenlijst kan worden gebruikt.
Mijn e-mailadresis:syb.tilstra@defriesland.nl
Mocht u nog vragen hebben. aarzel dan niet om mij te bellen

Met vriendelijke groet,
S.(Syb) Tilstra, paramedisch adviseur

--->
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NIEUWS
Cluster Zorg
Datum:
Betreft:
Van:
Aan:

~

NederlandSt \/tren l&,n; voor

H~ ptonomle

~

12-3-200 I
vergoeding haptonomie door De Friesland Zorgverzekeraar

Algemeen Bestuur Nederlandse Vereniging voor Haptonomie (NVH)
Algemeen Bestuur Vereniging Van Haptotherapeuten (WH)

Geacht Bestuur,
Het is de NVH ter are gekomen. dat De Friesland Zorgverzekeraar behandelingen haptonomie ver-

goedt op basis van het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie (NV.H.) van
de behandelend therapeut. Aangezien de NVH geen beroepsvereniging is wil zij hierop reageren.
De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie stelt zich uitsluitend ten doel de communicatie te
bevorderen tussen hen die in de haptonomie zijn opgeleid e%~~f geïnteresseerd. Haar ledenbestand

bestaat uit mensen met verschillende achtergronden, die geen gemeenschappelijk beroep uitoefenen.
De Nederlandse Vereniging voor Haptonomie is niet in staat de kwaliteit van de geboden hulp of

de kwaliteit va n de hulpverlener te waarborgen of te toetsen noch kan zij haar leden hier op aanspreken. De NVH heeft derhalve geen eigen klachtenprocedure enlof tuchtreglement.
In het belang van goede. verantwoorde zorg voor de verzekeringnemer is het niet wenselijk dat

begeleidingen haptonomie op basis van het lidmaatsc hap van de NVH worden vergoed.
Omdat de Vereniging Van Haptotherapeuten (V.V.H.) als beroepsvereniging reeds contacten
onderhoudt met

De Friesl and Zorgverzekeraar verzoekt het be stuur van de Nederlandse

Vereniging voor Haptonomie (N.V.H.) u vriendelijk doch dringend om namens haar duidelijk te
maken aan deze verzekeraar niet tot vergoed ing over te gaan op basis van lidmaatschap van de

NVH.

Hoogachtend namens het Algemeen Bestuur,

Nederlandse Vereniging voor Haptonomie

Esther Snijder, secretaris

-->
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Drs Mio F.W.von Luttervelt, fysiotherapeut-haptonoom-filosoof

Haptonomischa communicatie?

De brief van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie (NVH) van 15-12-2000
verdi ent niet de schoonheidsprijs voor haptonomische en geweldloze communicatie. In deze bri ef

worden leden van de NVH bedreigd met royement als lid van de NVH wanneer zij als praktiserend hapto noomlhaptotherapeut ergens vermelden, dat zij lid zijn van de NVH. De argumentatie
is: 'Dit geeft een foutieve indruk van je status, van de NVH, wekt verkeerde verwachtingen bij de

cl iënt e n brengt schade toe aan de haptotherapie.' Dat is nogal wat. 'Via de Vereniging van

Haptotherapeuten (VVH) is de NVH op de hoogte gekomen van het feit dat enkele leden van de
NVH oneigenlijk gebruik maken van het lidmaatschap van de NVH en van plaatsing op de interne
ledenlijst.' Ik heb slapeloze nachten ge had van deze brief. Moeten de leden van de NVH door de
WH laten bepalen wat moet worden verstaan onder 'oneigenlijk gebruik' van lidmaatschap en
leden lijst van de NVH? Z ijn de commerciële activiteiten van de W H niet wat erg ver doorge-

schoten en laat het bestuur van de NVH zich meeslepen? Royement is enerzijds een zwaar dreigmiddel; anderzijds stelt het weinig voor, juist omdat de NVH geen beroepsvereniging is en er geen

sancties kunnen volgen. Ik kan mij zeer goed voorstellen dat door de Algemene Ledenvergadering
wordt besloten, dat leden kunnen worden geroyeerd op basis van o nder andere:
Aangetoonde fraude, bijvoorbeeld door fysiotherapeuten die haptotherapie geven en daarvoor
een dubbele zitting fysiotherapie declareren bij zorgverzekeraars.
Aangetoond seksueel misbruik enlof lichamelijk geweld van aan hen toevertrouwde cliënten.
Maar moet een vermelding in de Gouden Gids aanleiding zijn tot een royement? Mogelijk wordt
het tijd de huidige statuten kritisch te onderzoeken en aan te passen aan de eisen van deze tijd .

Haptanamiebijbel
Onlangs werd ik, sa men met een aantal anderen, benoemd tot 'Lid van Verdienste van de NVH'.

Als geschenk bij deze benoeming ontving ik, onder andere, wat ik wil noemen 'de nieuwe haptonomiebijbel', het prachtige boek van Dorus Gerritse 'Over kleine dingen een inleiding in de haptonomie'. Dagelijks geniet ik van dit boek, met kleine hapjes proevend en langdurig herkauwend.
Het boek brengt mij veel. Ik vind er bevestiging van mijn eigen gevoelens en gedachten omtrent haptonomie. Ik vind er ook troost, voor mijn verdriet en verontwaardiging over de loop der dingen
in de haptonomiewereld die ik nu 27 jaar bewoon; verzachting van mijn pijn door onhaptonomisch
handelen en taalgebruik; een plek voor mijn schaamte over de talloze onopgeloste meningsverschillen en conflicten in die wereld; en ve rlichting van mijn frustratie door ons collectief onvermogen om professionalisering in de haptono mie vorm te geven op een wijze die een haptonomi-

sche toets kan doorstaan; het helpt mij ook de moed te vatte n om dit stuk te schrijven.

'I have a dream ... '
Het zou zo mooi, zo haptonomisch professioneel kunnen zijn:

A Een vrij verkrijgbare, jaarlijks bijgewerkte haptonomie-gids, een gezamenlijke uitgave van de
Nederlandse Vereniging voor Haptonomie en de Vereniging Van Haptotherapeuten. Een soort
Klikgids voor de haptonomie.

->
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Een greep uit de inhoud:
I Wat is haptonomie?
2 Wat is haptotherapie?
3 Wat doet de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie?

'" Wat doet de Vereniging Van Haptotherapeuten?
5

Klachtenregeling en andere informatie, zoals vereist door Q.a. de Consumentenbond.

6

Lijsten op alfabet en op postcode praktijk. gerangschikt volgens beroep: haptonomisch wer-

kende artsen. fysiotherapeuten. verpleegkundigen. logopedisten. psychologen. maatschappelijk
werkenden. diverse beroepen. niet-geregistreerde haptonomen/haptotherapeuten. geregistreerde
haptotherapeuten. Dit alles o.v.v. soort en duur van de gevolgde haptonomische scholing.
7 NAW-gegevens van relevante instellingen.
8 Informatie en advertenties van diverse opleidingen en opleidingsmogelijkheden.
9 Literatuurlijst met inleidende werken plus relevant onderzoek.
10 Een overzicht van zorgverzekeraars die haptonomie/ haptotherapie onder bepaalde voorwaarden vergoeden.

II De integrale tekst van de ethische beroepscode voor haptonomisch werkenden. Alleen diegenen worden in de gids vermeld die deze code onderschrijven en hebben ondertekend.
12 Klantgerichte informatie en genomen maatregelen inzake kwaliteitsverbetering die aansluit bij
de vragen van patiëntenorganisaties en Consumentenbond.

De gids zal de benodigde financiën genereren uit advertenties en de vrije verkoop; leden van NVH
en WH worden gratis vermeld; er kunnen startsubsidies gegeven worden door de opleidingen. de
VVH en het Stimuleringsfonds van de NVH .
B I Een openbare en passende dispensatieregeling voor praktiserende. niet-geregistreerde 55plus haptonomen/haptotherapeuten. Immers. van deze mensen kan in alle redelijkheid niet meer
worden verwacht dat zij. vóór hun pensioen . alsnog een opleiding haptotherapie volgen .

Voorwaarden zouden kunnen zijn: geen strafblad. tien jaar praktijkervaring als haptonoom/haptotherapeut, tenminste een basisopleiding haptonomie met enige vervolgtrajecten en een regulier

hulpverlenend beroep op HBO-niveau.
2 Een openbare. passende en met een deadline beschikbaar blijvende overgangsregeling voor langdurig praktiserende. niet-geregistreerde haptonomen/haptotherapeuten onder 55 jaar. (Zie BI ) Van
deze mensen mag een individueel aangepast bijscholingstraject worden verlangd.

Professionaliseren op haptonomische basis
Ik zou willen pleiten voor een brede zoektocht naar wat wij dienen te verstaan onder
'Professionaliseren op haptonomische basis'. Wat vinden we dat wel/niet is toegestaan? Dit zou bij-

voorbeeld kunnen door NVHIVVH-gespreksavonden met hotemetoten. door zogenaamde
'Socratische gesprekken' met een beperkt aantal deelnemers. door opiniërende artikelen in
Haptonomisch Contact, door een nieuwe Statutencommissie. Er moeten toch manieren te vinden
zijn om op haptonomische en geweldloze wijze om te gaan met meningsverschillen en conflicten
zonder dat dit meteen tot het volgende schisma leidt? Vanuit de diepte van mijn hart zou ik dit
appèl willen doen: 'Haptonomen aller landen verenigt u, sluit vrede, los uw meningsverschillen op ... ,
in presentie, transparantie en prudentie ... , elk op zijn eigen tijd en eigen wijze ... , met zijn eigen

mogelijkheden en beperkingen .... met zijn eigen gezicht en visitekaartje .... maak voor elk een plek
onder de haptonomische zon .... in eenheid en verscheidenheid .... ter wille van de waarde van de
haptonomie die boven onze kleingeestigheid uitstijgt.'
->
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Naschrift 2S 6 2001

Inmiddels heeft het probleem van het oneigenlijk gebruik van het lidmaatschap van de
Nederlandse Vereniging voor Haptonomie (NVH) zichzelf op onverwachte wijze opgelost:
de NVH is ter ziele, zij werd op 23-6-200 I opgeheven en is sindsdien 'in liquidatie'. Er werd
ter plekke een initiatiefgroep gevormd door anderen en mijzelf om binnen een half jaar te
besluiten of en op welke wijze het tijdschrift Haptonomisch Contact kan blijven voortbestaan. Hopelijk blijkt het mogelijk om op gepaste wijze vorm te blijven geven aan de
doelstelling van de NVH (in liquidatie) : het onderhouden en verbeteren van de communicatie tussen álle haptonomisch geïnteresseerden. Indien het mogelijk is dat het hart
van de haptonomie als een phoenix uit de as kan herrijzen. dan zien wij wellicht volgend jaar een vernieuwd Haptonomisch Contact én een haptonomie-gids. Geld is er

(waarschijnlijk) genoeg, helpende menskracht echter schreeuwend weinig.

Reactie bestuur op schrijven van
Mia van Luttervelt
In de eerste plaats wil ik namens het bestuur zeggen, dat we het waarderen dat Mia
van Luttervelt heeft gereageerd op het schrijven van het bestuur d.d. 15 december

2000 aangaande het oneigenlijk gebruik van het lidmaatschap en van vermelding op
de interne ledenlijst van de NVH (lees ook in Haptonomisch Contact nr. I jaargang
12 van februari 200 I pag. 28).
Het is moedig en goed, dat zij tot dit schrijven is gekomen. Zo komt communica-

tie tot stand en kan er over wezenlijke zaken gedacht en gesproken worden. Het
bestuur is tot de volgende reactie gekomen op de brief van Mia van Luttervelt. De

openlijke stellingnamen dat de NVH geen beroepsvereniging is maakt nogmaals helder dat de NVH geen maatschappelijke, professionele of geldelijke belangen behartigt voor haar leden en dat haar leden zich geen maatschappelijke, professionele of
geldelijke rechten kunnen toekennen op basis van lidmaatschap van de NVH. Doet
een lid dat wel dan doet hij/zij iets wat tegen de begi nselen en de statuten van de
NVH is en kan het lid geroyeerd worden op basis van artikel 7 lid 5: ontzetting uit
het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt. Het schrijven van december bevat ons inziens geen

gewelddadige taal doch slechts duidelijk en heldere taal zonder ruimte om mis te verstaan. Er wordt weergegeven wat de realiteit is, wat de NVH is en wat haarplek

binnen de maatschappij is. Vervolgens dient opgemerkt te worden dat het besluit tot
het schrijven van december een weloverwogen besluit is geweest van het Algemeen
Bestuur van de NVH, waar veel tijd en overleg aan vooraf is gegaan. Het is zeker niet

genomen onder druk van de WH. Wanneer Mia van Luttervelt vraagtekens zet bij het
beleid van de WH dan raden wij haar aan contact op te nemen met de WH.

Tot slot wi l ik nog opmerken dat Mia van Luttervelt naast haar reactie op het schrijven
van december 2000 nog een aantal ideeën oppert, die zeer interessant zijn, maar niet ter
zaken doen wat betreft het actuele onderwerp. Toch wil ik hier namens het bestuur een
korte reactie op geven. Haar ideeën zijn inspirerend en beslist waardevol; een aantal ide-

ën zijn ook door het bestuur geformuleerd. Door gebrek aan mankracht is hier echter geen
vorm aan gegeven en het zit er niet in dat dat in de toekomst wel gaat gebeuren: het pro-

bleem van te weinig actieve leden is zo langzamerhand wel bij een ieder bekend. Mogelijk kunnen deze ideeën op een ander tijdstip, op een andere plek, uitgewerkt worden.
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Opheffing
NVH

van

reactie

persoonlijke

de
op

t i tel

~

Esther Snijder

Voor alle duidelijkheid meld ik dat ik dit op persoonlijke t itel schrijf. Dit is dus niet de mening

van het bestuur. maar van mijze lf. De afge lope n drie jaar heb ik mij als secretaris ingezet voor

de NVH. Ik heb dit met veel plezier gedaan. Ik heb goede mensen ontmoet, die ik anders niet
zou hebben ontmoet en ik ben in situaties terec ht gekomen, die anders nooit mijn pad gekruist

zouden hebben zoals b.v. het ontbinden van een vereniging. Zodoende heb ik kwaliteiten kunnen

o ntwikke len, waarvan ik we l vaag w ist dat ik ze had, maar die nog nooit zo duidelijk aangesproken en gebruikt zijn. Het werken met Els Boon. pen ni ngmeester, en Noud van Peppel, voorzitter,
heb ik als heel positief ervaren. We hebben strubbelingen gehad, dat zeker. Het mooie was dan,

dat we net zolang bleven aanhouden en doorgaan tot de communicatie weer stroomde.

Bovendien kijk ik terug op een periode, waarin ik samen met het dage lij ks en algemeen bestuur heb
bijgedragen aan een nieuwe beweging binnen de NVH en haptono mie. name lij k het maken van verbinding van de NVH naar de VVH en de opleidingen. Er is een tijd geweest in de ontwikkeling van

de haptonomie, waarin afsp lits ingen hebben plaatsgevonden, waardoor men elkaar niet meer goed
verstond en verdroeg. Het lij kt erop dat er dat er ee n voorzichtige beweging tot toenadering tussen de verschi llende stromingen op gang. Dit is een van de aspecten, waarvan ik het jammer vind
dat het nu stopt; er zat m.L potentie in de contacten, die de NVH aan het opbouwen was. Maar
goed, ik vind, dat we als bestuur met tevredenheid kunnen terugkijken op wat we in beweging
hebben gezet. Hoe het zich verder zal ontwikkelen zal de toekomst uitmaken en afhangen van wat
andere mensen gaan doen. Misschien komt er wel weer een nieuwe beweging om gang, die op
haar man ier communiceert en mensen verbindt.
Tot slot moet mij nog een ding van het hart. De NVH is opgeheven, omdat zich geen bestuursleden hebben gemeld. Een ieder heeft vast een persoonlijk geldige reden om de vereniging niet

actief te wil len /kunnen o nderste unen en ook ve len vinden het jammer dat het stopt.
Hapto nomie gaat over delen, co ntact make n, gezamenlij k dragen en verantwoording nemen.
Haptono mie heeft het predikaat een tegenhanger cq. antwoo rd te zijn op de individualisatie en de effectiviteit van de huidige maatschappij . Het blijkt nu, dat het binnen onze hap-

tonom ieclub niet and ers is. Is het gedachtegoed van de haptonomie toch te idealistisc h?

<-
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Nederlandse Vereniging vaar Haptonomie

De Nederlandse Veren iging voor Haptonomie stelt zich ten doel de comm unicatie te bevorderen tussen hen die
in de haptonomie zijn geïnteresseerd en/of opgeleid en dat in de breedst mogelijke zin.
Zij is nadrukke lijk geen beroepsvereniging. Aan het lidmaatschap ku nnen gee n rechten wo rden ontleend t.a.v.
we lke beroesuitoefening dan ook op het terrein van de haptonomie.
doel

a het bevorderen van onde rling contact tussen de leden middels samenkomst in het kade r van lezingen. werk-,
studie-, ervarings- en gegevensuitwisseling.
b het bevorderen van de onderlinge co mmunicatie middels woord. beeld en gesc hrift.
c het onderhouden van contacten met instellingen die va n belang zijn voor het bevo rderen van de ke nnis va n
en de bekend heid met de haptonomie.
leden

a gewone lede n met tenminste een basisopleiding

111

de haptonomische beginselen en fenomenen;

b asp irantleden. d.W.Z. mensen die a ls student zijn ingesc hreven bij ee n opleidng als boven vermeld:
c belangstel lende leden. d.w.z mensen of rechtspersonen die zich als zoda nig aan melden bij het bestuur.

~ DNTACT
commissies

a de Voorbereidingscommissie organiseert lezingen en workshops in het kader van uitwisseling en vlsie- ontwikkeling. Contactpersoon: Ingrid Moonen tel. 040 - 213008 1
b de Contactcommissie wil randvoorwaarden scheppen ter bevordering van de commu nicatie zowel binne n als
buiten de veren iging. Contactersoon: Eddy Hendr iks, te l. 033 - 4950584
c de Redactiecommissie die dit tijdsc hrift samenstelt.
De veren iging kent een bestuursvo rm met vertegenwoord igers uit de commissies aJs bestuursleden, naast een
dagelijks bestuur Contactpersoon van het bestuur is Esther Sn ijder, tel. 020 - 6710761. Voor financiële zaken
kunt u contact opnemen met de penningmeester Els Boon, tel. 020 - 6381087
De kosten van het lidmaatschap (wilzlgingen voorbehouden) Inclusief de toezending van Haptonomisch Contact
bedngen f 150.00 per jaar De toegang tot de: meeste actiViteiten is voor leden gratis. Voor
works hops e.d wOI"dt een lanvullende bijdnge gevra:lgd.
Alle correspondentie die niet te maken heeft met het tijdschrift. waaronder adreswijzingen e n aanmeld ingen voor
het lidmaatschap, opsturen naar.
Secretariaat van de Nederlandse VerenigIng voor Haptonomie
De Otter 29
7414 HZ Deventer
te l. 0570 - 643875

H
W Ca
im rc
La hie
um f
an
s

Nederl and se Vereniging voo r HaptOnOm ie

