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Aan het einde van de winter is de voorbereiding voor
dit nummer begonnen, op een kille lentedag in mei zit
ik dit ‘redactioneel’ te schrijven en nu het hier voor u
ligt is het alweer bijna zomer.
Zo vliegen we door de seizoenen heen …
Bijzonder is, dat dit voorjaar kort na elkaar twee
coryfeeën-van-het-eerste-uur in de spotlights staan of
gestaan hebben:
- Op 19 mei was er bij de Academie in Doorn een
bijeenkomst met Ted Troost. Voor deze avond waren
er al snel zoveel aanmeldingen dat er een wachtlijst
ontstond. (N.B.: Bij het ter perse gaan van dit
nummer hoorden we dat er geprobeerd wordt een
tweede avond te organiseren!)
- Op 18 juni staat Anne-Jan van Minnen centraal op
het ‘Feestelijk Symposium’ in Musis Sacrum te
Arnhem ter gelegenheid van zijn afscheid en het
25-jarig bestaan van ‘zijn’ Instituut voor Toegepaste
Haptonomie (ITH) (zie de aankondiging in HC
maart 2010).
Rond 1980 werden Anne-Jan en Ted samen de nieuwe
directeuren van de Academie voor Haptonomie
en Kinesionomie toen zij in Nederland het stokje
overnamen van Frans Veldman die naar Oms,
Frankrijk vertrok. Na wisselende locaties vond de
‘Academie voor Haptonomie’ uiteindelijk in Doorn
haar vaste stek. Ted en Anne-Jan zijn inmiddels
al lang geleden hun eigen weg gegaan, waarvan
zowel de avond bij de Academie als het Symposium
ongetwijfeld zullen getuigen.
- Ook was er op 11 juni op de Academie voor
Haptonomie een afscheidsreceptie voor directeur
Laurens de Kleine wegens het aanvaarden van het
ambt als wethouder voor de PvdA in de gemeente
Harderwijk. Hij zal zeer worden gemist. Wie hem
opvolgt is ons op dit moment nog niet bekend.
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In dit nummer vindt u weer veel moois.
In ‘Zwangerschap: van twee naar drie’ treft u een prachtige bijdrage over 'méér dan
zwangerschapsbegeleiding': over hoe de begeleider voorwaarden kan scheppen voor
de groei van een ieder binnen de relatie en voor de groei van de relatie zelf, waardoor
de partners de nieuwe werkelijkheid leren dragen.
Tevens is er een boeiend artikel van Ronald Lulofs, fysiotherapeut/manueeltherapeut,
over de vraag óf en zo ja hóe we kwaliteit zouden kunnen meten. Het verscheen
eerder als 'Het Oog van Versus – Met de kennis van nu’ in InFysio, tijdschrift voor
fysiotherapie, en deed daar een hoop stof opwaaien. Het is zeker ook van belang voor
de haptonomiewereld.
Verder: een tweede aflevering in de rubriek Haptonomie en Kunst; een verslag van een
inspirerende lezing/workshop ‘Psychomotorische ontwikkeling en karakterstructuren
vanuit Bodynamics’; een artikel van oud-wielrenster en haptotherapeut Mieke Havik
over Bewegen en ontspanning; plus een boekbespreking om van te watertanden.

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier en een prachtige zomer.

Paulien Pinksterboer

Uit de praktijk
Wim Laumans

Zwangerschap als overgang van twee naar drie
Met dank aan Jan Keij voor zijn tekstuele adviezen.
Haptonomische zwangerschapsbegeleiding ondersteunt de aanstaande ouders in
een ingrijpende overgang van hun leven van 'slechts' partners voor elkaar, naar ook
ouders. Deze begeleiding in de overgang van twee naar drie is meer dan een kwestie
van techniek, of van praten. Het is vooral en basaal een kwestie van aanraken. Over
het belang van dat aanraken voor de relatie tussen mensen überhaupt, maar ook tussen
ouders en kind gaat dit artikel.
Inleiding: aanraken als de ethische kern van haptonomische
zwangerschapsbegeleiding
Haptonomische zwangerschapsbegeleiding is niet alleen een voorbereiding op
de bevalling, maar is ook het begeleiden van de relatie naar een nieuwe situatie,
namelijk: de situatie van vader en moeder zijn en van het gezamenlijke ouderschap.
Dus ook de voorbereiding op de nieuwe werkelijkheid die ontstaat door de komst van
het kind. De grote overgang van twee naar drie.
De taak van de begeleider is dan ook om de condities te scheppen voor de groei van
een ieder binnen de relatie en voor de groei van de relatie zelf, waardoor de partners
de nieuwe werkelijkheid aankunnen, samen de belasting van die werkelijkheid kunnen
dragen.
De relatie van de partners zal zich tijdens zo’n begeleiding verdiepen.
De inspiratie voor de begeleiding die tot groei voert vind ik bij de filosofe Luce
Irigaray. En wel omdat zij de filosofe is van het worden, van het ontstaan en van de
vruchtbaarheid. Haar filosofie behelst het ontstaan van nieuw leven in biologische zin
en in existentiële zin:
1. In biologische zin is voor het ontstaan van nieuw leven het samenkomen van man
en vrouw noodzakelijk. Het geslachtsverschil is de biologische basis van nieuw
leven.
2. In existentiële zin is echter, om het nieuwe leven een kans van slagen te geven,
meer nodig dan de geslachtelijke omgang alleen. Daarvoor is ook liefde nodig.
Liefde voor elkaar en liefde voor het kind. Het geslachtelijke moet dus overstegen
(getranscendeerd) worden.

6 - Haptonomisch Contact - 21e

jaargang

-

nummer

2-

juni

2010

7 - Haptonomisch Contact - 21e

jaargang

-

nummer

2-

juni

2010

In dit nummer vindt u weer veel moois.
In ‘Zwangerschap: van twee naar drie’ treft u een prachtige bijdrage over 'méér dan
zwangerschapsbegeleiding': over hoe de begeleider voorwaarden kan scheppen voor
de groei van een ieder binnen de relatie en voor de groei van de relatie zelf, waardoor
de partners de nieuwe werkelijkheid leren dragen.
Tevens is er een boeiend artikel van Ronald Lulofs, fysiotherapeut/manueeltherapeut,
over de vraag óf en zo ja hóe we kwaliteit zouden kunnen meten. Het verscheen
eerder als 'Het Oog van Versus – Met de kennis van nu’ in InFysio, tijdschrift voor
fysiotherapie, en deed daar een hoop stof opwaaien. Het is zeker ook van belang voor
de haptonomiewereld.
Verder: een tweede aflevering in de rubriek Haptonomie en Kunst; een verslag van een
inspirerende lezing/workshop ‘Psychomotorische ontwikkeling en karakterstructuren
vanuit Bodynamics’; een artikel van oud-wielrenster en haptotherapeut Mieke Havik
over Bewegen en ontspanning; plus een boekbespreking om van te watertanden.

Namens de redactie wens ik u veel leesplezier en een prachtige zomer.

Paulien Pinksterboer

Uit de praktijk
Wim Laumans

Zwangerschap als overgang van twee naar drie
Met dank aan Jan Keij voor zijn tekstuele adviezen.
Haptonomische zwangerschapsbegeleiding ondersteunt de aanstaande ouders in
een ingrijpende overgang van hun leven van 'slechts' partners voor elkaar, naar ook
ouders. Deze begeleiding in de overgang van twee naar drie is meer dan een kwestie
van techniek, of van praten. Het is vooral en basaal een kwestie van aanraken. Over
het belang van dat aanraken voor de relatie tussen mensen überhaupt, maar ook tussen
ouders en kind gaat dit artikel.
Inleiding: aanraken als de ethische kern van haptonomische
zwangerschapsbegeleiding
Haptonomische zwangerschapsbegeleiding is niet alleen een voorbereiding op
de bevalling, maar is ook het begeleiden van de relatie naar een nieuwe situatie,
namelijk: de situatie van vader en moeder zijn en van het gezamenlijke ouderschap.
Dus ook de voorbereiding op de nieuwe werkelijkheid die ontstaat door de komst van
het kind. De grote overgang van twee naar drie.
De taak van de begeleider is dan ook om de condities te scheppen voor de groei van
een ieder binnen de relatie en voor de groei van de relatie zelf, waardoor de partners
de nieuwe werkelijkheid aankunnen, samen de belasting van die werkelijkheid kunnen
dragen.
De relatie van de partners zal zich tijdens zo’n begeleiding verdiepen.
De inspiratie voor de begeleiding die tot groei voert vind ik bij de filosofe Luce
Irigaray. En wel omdat zij de filosofe is van het worden, van het ontstaan en van de
vruchtbaarheid. Haar filosofie behelst het ontstaan van nieuw leven in biologische zin
en in existentiële zin:
1. In biologische zin is voor het ontstaan van nieuw leven het samenkomen van man
en vrouw noodzakelijk. Het geslachtsverschil is de biologische basis van nieuw
leven.
2. In existentiële zin is echter, om het nieuwe leven een kans van slagen te geven,
meer nodig dan de geslachtelijke omgang alleen. Daarvoor is ook liefde nodig.
Liefde voor elkaar en liefde voor het kind. Het geslachtelijke moet dus overstegen
(getranscendeerd) worden.

6 - Haptonomisch Contact - 21e

jaargang

-

nummer

2-

juni

2010

7 - Haptonomisch Contact - 21e

jaargang

-

nummer

2-

juni

2010

Door de feministen is Irigaray nogal eenzijdig biologisch geïnterpreteerd en was er
onterecht weinig ruimte voor de transcendentie die haar filosofie de diepte geeft voor
het ethisch samenleven met ruimte voor de ander.
De relatie wordt door Irigaray niet geïnterpreteerd als een eenheid, maar als de
tweeheid van het verschil. Dat is niet een relatie waarbij de een wordt beschouwd als
complementair, aanvullend voor de ander. Zoals tot uitdrukking komt in het woord
wederhelft, wat aangeeft dat de andere helft nodig is om heel te worden. Integendeel,
het gaat om een relatie waarbij de identiteit van de een verschillend is van de ander en
waarbij dat verschil nodig is om zich te kunnen profileren t.o.v. elkaar. Het verschil
werkt, als het goed is, wederzijdse groei in de hand.
Verder is Irigaray de filosofe van de betekenis van het lichaam en de aanraking als
communicatiemiddel tussen mensen. Die communicatie is aanvankelijk alleen
lichamelijk en pas later talig.
Het is precies deze lichamelijke communicatie die in de zwangerschapsbegeleiding
de volle aandacht krijgt. Zowel bij Irigaray als in de haptonomie is de betekenis van
de aanraking, de werking van de aanraking, de bevestiging van de ander. Irigaray
is het eens met Levinas dat het woord raken de basis is van het aanraken1. Zij
onderkent dus dat de ethische raakbaarheid, de gevoeligheid voor het leed van de
ander, mij in beweging zet om de ander aan te raken, mijn beweegreden tot handelen
is. Verantwoordelijkheid begint, zegt Levinas, met de uitdrukking van het 'gelaat', de
wijze waarop de ander zich lichamelijk uitdrukt en dat voor mij een appèl betekent.
Een in relatie gesteld worden door de ander, waardoor ik al niet meer onverschillig
ben. Tegelijkertijd voegt Irigaray als linguïst nog iets toe. Ik citeer op p. 1022:
“De liefkozing maakt ook het gebaar (legeste) en het gebeuren (la geste) van de
vruchtbaarheid en reikt zo naar het oneindige van de ander als altijd anders.
Nabijheid en oneindigheid, liefkozing en vruchtbaarheid - Luce Irigaray leest hun
intrinsieke betekenis voor Levinas’ beschrijving van de erotiek met instemming. Ze
brengt de termen samen in een meerzinnig woord, het (aan)raken, le toucher, dat haar
verschil met Levinas steeds meer zal doen uitkomen. Le geste en la geste, gebaar en
gebeuren, het (aan)raken is voor Luce Irigaray ‘la source de tous sens’, de bron van
alle zin(nen).”
Met het werkwoord ‘gebeuren’ wordt de werking van het gebaar aangegeven en die
werking is de bevestiging. Zo wordt door Levinas het ethisch fundament van de
haptonomie blootgelegd en door Irigaray de werking van de bevestigende aanraking
1 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
In 'Fécondité de la caresse' (de vruchtbaarheid van de liefkozing) gaat Luce Irigaray in gesprek met Emmanuel Levinas. Zie het proefschrift Bij de gratie van de transcendentie van Atie Brüggeman-Kruijf (Amsterdam, 1993) waarin
de filosofie van Emmanuel Levinas vergeleken wordt de filosofie van Luce Irigaray.
2 Uit: Bij de gratie van de transcendentie.
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aangetoond. Een duidelijker en degelijker verklaring van de haptonomie ken ik niet.
Het is, zo wordt hier gezegd, de lichamelijke tactiele communicatie, die de ander
bevestigt. De betekenis van de aanraking is de bevestiging van de ander. Ik citeer
Tonja van den Ende uit In levende lijven pagina 77:
“Om je eigen verhaal en je eigen lichamelijkheid ‘een plaats te geven’ is er een ander
nodig die luistert, geraakt wordt en jou (be)roert”.
In figuurlijke zin kan zo iedere relatie, ongeacht het geslacht, een bron van
vruchtbaarheid, van leven zijn. Iedere relatie kan zo de bron zijn van persoonlijke
groei en van de groei van de relatie zelf. De bevestiging van de ander is de bron is van
deze groei. Bevestiging is de positieve werking die mensen op elkaar hebben en die
het goede in de samenleving tot stand brengt. De bevestiging is de gelukbrengende
wijze van omgang tussen mensen.
Deze bevestiging is ten diepste een ethisch gebeuren. Bij de ouders is dat het moment
in het leven waarop het egoïsme overstegen wordt en de partners bereid en in staat
zijn verantwoordelijkheid te gaan dragen voor een kind. Moment waarop het leven in
dienst komt te staan van de ander. Niet meer alleen de zorg voor zichzelf, maar ook de
zorg voor het kind.
Niet voor niets wordt de ouder-kind relatie het archetype van de verantwoordelijkheid
genoemd en wordt het gezin beschouwd als de hoeksteen van de samenleving.
Van twee naar drie betekent ook de overgang van medeverantwoordelijkheid voor de
ander, de partner, naar totale verantwoordelijkheid voor de ander, het kind. Voor de
partner kun je bijdragen aan bevordering van geluk, maar uiteindelijk is hij/zij zelf
verantwoordelijk. Voor het kind ben je in eerste instantie totaal verantwoordelijk.
Die verantwoordelijkheid behelst het worden van het kind, op grond van de
bevestiging. De term ‘worden’ spreekt mij meer aan dan uitdrukkingen over het
kind zoals ‘nog niet zijn’ of ‘er nog niet aan toe zijn’ of ‘nog niet rijp genoeg zijn’.
Die benadrukken in negatieve zin de positie van de persoon waar het oordeel over
uitgesproken wordt en die situeren tegelijk de persoon die het oordeel uitspreekt op
het hogere niveau. Zo komen personen in een ongelijkwaardige verhouding tot elkaar
te staan, wat het gevaar van kleinering van de beoordeelde mens met zich meevoert.
Het worden benadrukken geeft daarentegen perspectief, opent de weg naar groei en
ontwikkeling en geeft hoop op een toekomst. De bevestiging is dan de handreiking
naar de ander, die in staat gesteld wordt te groeien en van waaruit confrontatie
mogelijk is. Deze bevestiging is ook de basis van een kritiek. Alleen kritiek op
basis van bevestiging brengt geen schade toe aan de ander, maar maakt integendeel
groei van leven mogelijk. De bevestiging van Luce Irigaray is de liefdevolle
bestaansbevestiging van de ander.
Het is de bevestiging waardoor de ander groeien kan en uiteindelijk, voorbij het
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wederhelft, wat aangeeft dat de andere helft nodig is om heel te worden. Integendeel,
het gaat om een relatie waarbij de identiteit van de een verschillend is van de ander en
waarbij dat verschil nodig is om zich te kunnen profileren t.o.v. elkaar. Het verschil
werkt, als het goed is, wederzijdse groei in de hand.
Verder is Irigaray de filosofe van de betekenis van het lichaam en de aanraking als
communicatiemiddel tussen mensen. Die communicatie is aanvankelijk alleen
lichamelijk en pas later talig.
Het is precies deze lichamelijke communicatie die in de zwangerschapsbegeleiding
de volle aandacht krijgt. Zowel bij Irigaray als in de haptonomie is de betekenis van
de aanraking, de werking van de aanraking, de bevestiging van de ander. Irigaray
is het eens met Levinas dat het woord raken de basis is van het aanraken1. Zij
onderkent dus dat de ethische raakbaarheid, de gevoeligheid voor het leed van de
ander, mij in beweging zet om de ander aan te raken, mijn beweegreden tot handelen
is. Verantwoordelijkheid begint, zegt Levinas, met de uitdrukking van het 'gelaat', de
wijze waarop de ander zich lichamelijk uitdrukt en dat voor mij een appèl betekent.
Een in relatie gesteld worden door de ander, waardoor ik al niet meer onverschillig
ben. Tegelijkertijd voegt Irigaray als linguïst nog iets toe. Ik citeer op p. 1022:
“De liefkozing maakt ook het gebaar (legeste) en het gebeuren (la geste) van de
vruchtbaarheid en reikt zo naar het oneindige van de ander als altijd anders.
Nabijheid en oneindigheid, liefkozing en vruchtbaarheid - Luce Irigaray leest hun
intrinsieke betekenis voor Levinas’ beschrijving van de erotiek met instemming. Ze
brengt de termen samen in een meerzinnig woord, het (aan)raken, le toucher, dat haar
verschil met Levinas steeds meer zal doen uitkomen. Le geste en la geste, gebaar en
gebeuren, het (aan)raken is voor Luce Irigaray ‘la source de tous sens’, de bron van
alle zin(nen).”
Met het werkwoord ‘gebeuren’ wordt de werking van het gebaar aangegeven en die
werking is de bevestiging. Zo wordt door Levinas het ethisch fundament van de
haptonomie blootgelegd en door Irigaray de werking van de bevestigende aanraking
1 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
In 'Fécondité de la caresse' (de vruchtbaarheid van de liefkozing) gaat Luce Irigaray in gesprek met Emmanuel Levinas. Zie het proefschrift Bij de gratie van de transcendentie van Atie Brüggeman-Kruijf (Amsterdam, 1993) waarin
de filosofie van Emmanuel Levinas vergeleken wordt de filosofie van Luce Irigaray.
2 Uit: Bij de gratie van de transcendentie.
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aangetoond. Een duidelijker en degelijker verklaring van de haptonomie ken ik niet.
Het is, zo wordt hier gezegd, de lichamelijke tactiele communicatie, die de ander
bevestigt. De betekenis van de aanraking is de bevestiging van de ander. Ik citeer
Tonja van den Ende uit In levende lijven pagina 77:
“Om je eigen verhaal en je eigen lichamelijkheid ‘een plaats te geven’ is er een ander
nodig die luistert, geraakt wordt en jou (be)roert”.
In figuurlijke zin kan zo iedere relatie, ongeacht het geslacht, een bron van
vruchtbaarheid, van leven zijn. Iedere relatie kan zo de bron zijn van persoonlijke
groei en van de groei van de relatie zelf. De bevestiging van de ander is de bron is van
deze groei. Bevestiging is de positieve werking die mensen op elkaar hebben en die
het goede in de samenleving tot stand brengt. De bevestiging is de gelukbrengende
wijze van omgang tussen mensen.
Deze bevestiging is ten diepste een ethisch gebeuren. Bij de ouders is dat het moment
in het leven waarop het egoïsme overstegen wordt en de partners bereid en in staat
zijn verantwoordelijkheid te gaan dragen voor een kind. Moment waarop het leven in
dienst komt te staan van de ander. Niet meer alleen de zorg voor zichzelf, maar ook de
zorg voor het kind.
Niet voor niets wordt de ouder-kind relatie het archetype van de verantwoordelijkheid
genoemd en wordt het gezin beschouwd als de hoeksteen van de samenleving.
Van twee naar drie betekent ook de overgang van medeverantwoordelijkheid voor de
ander, de partner, naar totale verantwoordelijkheid voor de ander, het kind. Voor de
partner kun je bijdragen aan bevordering van geluk, maar uiteindelijk is hij/zij zelf
verantwoordelijk. Voor het kind ben je in eerste instantie totaal verantwoordelijk.
Die verantwoordelijkheid behelst het worden van het kind, op grond van de
bevestiging. De term ‘worden’ spreekt mij meer aan dan uitdrukkingen over het
kind zoals ‘nog niet zijn’ of ‘er nog niet aan toe zijn’ of ‘nog niet rijp genoeg zijn’.
Die benadrukken in negatieve zin de positie van de persoon waar het oordeel over
uitgesproken wordt en die situeren tegelijk de persoon die het oordeel uitspreekt op
het hogere niveau. Zo komen personen in een ongelijkwaardige verhouding tot elkaar
te staan, wat het gevaar van kleinering van de beoordeelde mens met zich meevoert.
Het worden benadrukken geeft daarentegen perspectief, opent de weg naar groei en
ontwikkeling en geeft hoop op een toekomst. De bevestiging is dan de handreiking
naar de ander, die in staat gesteld wordt te groeien en van waaruit confrontatie
mogelijk is. Deze bevestiging is ook de basis van een kritiek. Alleen kritiek op
basis van bevestiging brengt geen schade toe aan de ander, maar maakt integendeel
groei van leven mogelijk. De bevestiging van Luce Irigaray is de liefdevolle
bestaansbevestiging van de ander.
Het is de bevestiging waardoor de ander groeien kan en uiteindelijk, voorbij het
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egoïsme, verantwoordelijk leert zijn voor anderen. Het is dus de bevestiging
die voorwaarde is om het bestaan te ontgrenzen tot zijn, hetgeen betekent
verantwoordelijk zijn. De liefde is de voedingsbodem van de bevestiging en leidt
tot verantwoordelijkheid. Deze liefdevolle bestaansbevestiging vormt de kern, het
brandpunt van de haptonomische zwangerschapsbegeleiding, die juist zo veel meer is
dan alleen maar het aanleren van een techniek.
Bevorderen van de interactie tussen de partners
Bevorderen van de interactie tussen de partners betekent de haptonomische
begeleiding zodanig geven dat de liefde voor elkaar steeds tastbaarder wordt waardoor
beide partners zich steeds makkelijker kunnen openbaren naar elkaar en er een wijgevoel ontstaat als een duidelijke werking van de bevestiging van elkaar.
Een groot deel van de interactie tussen mensen is niet direct zichtbaar. Zo kan ik
niet altijd van buitenaf aflezen wat een aanraking innerlijk doet. Is het gemoed van
de ander nu wel of niet geraakt? Een belangrijke vraag, omdat het hier in wezen
bij contact om gaat. Om de relatie bloot te leggen is het belangrijk om juist stil
te staan bij dit aspect van de aanraking. Hoe wordt iets beleefd? Is er sprake van
daadwerkelijke betrokkenheid of proef je een zekere mate van onverschilligheid.
Wordt de liefde, die mensen t.o.v. elkaar voelen, tastbaar en zichtbaar in hun
handelen? Is die liefde af te leiden uit hun handelen? Dit laatste is de boodschap die
partners dagelijks in hun handelen jegens elkaar duidelijk moeten maken, en waar
moeten maken: wij houden van elkaar en we laten deze liefde aan elkaar zien en
voelen in de zorg die we voor elkaar hebben. Kortom, de liefde voor elkaar voelbaar
maken. En, bij zwangerschap en daarna, ook die voor het kind. Het is de gevoelde
liefde die het handelen draagt en de relatie bestendigt.
Ik moet hier denken aan een stel dat kwam voor een begeleiding en waarbij de man
met duidelijke tegenzin aanwezig was. Toen ik hem vroeg om zijn jasje uit te doen
reageerde hij door te zeggen dat hij niet van plan was zijn handen vuil te maken. De
bevalling was een zaak van zijn vrouw. Basta.
De betrokkenheid als basis van de relatie ontbrak hier, waardoor de basis voor het
handelen ontbrak. Was de betrokkenheid slechts ‘verstopt’, dan kon die wellicht door
de begeleider naar boven gehaald worden. Bij ontbreken echter heeft zoeken geen zin.
Het is de taak van de begeleider de liefde, het gevoel dat mensen met elkaar verbindt,
tussen de partners zichtbaar en voelbaar te maken voor elkaar, waardoor ze steeds
beter leren op elkaar af te stemmen. Leren voelen bijvoorbeeld wanneer de ander je
steun nodig heeft of wanneer de ander juist met rust gelaten wil worden.
Een simpele actie, zoals het kindje in de handen van de man leggen, heeft voor de
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deelnemers aan het contact een eigen gezichtspunt en een eigen beleving van zichzelf
en van de ander.
• De vrouw ervaart de betrokkenheid van de man en ervaart dat de man haar
daadwerkelijk kan ondersteunen en het kindje even mee kan dragen,waardoor hij
haar ontlast en het kind de weg wijst naar het kleine bekken.
• De man ervaart dat de vrouw het kindje even aan hem toevertrouwt. Ze wordt
zich bewust van de spanning waarmee ze het kindje draagt – ze ervaart even de
ontspanning die dat meebrengt- en leert beter met deze spanning om te gaan.
• De afstemming op elkaar wordt door beiden als een weldaad ervaren. Een weldaad
voor zichzelf en voor de ander. De aanraking brengt ze dichter bij elkaar.
De ervaring van nabijheid en intimiteit groeit. Zoals ook het gevoel groeit dat de
komst van het kind de partners niet alleen confronteert met hun
verantwoordelijkheid voor elkaar, maar ook met hun eigen en hun gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor hun kind.
Schrijven over voelen betekent noodzakelijk een koppeling aan de ik-positie.
Ik kan alleen voelen wat ik zelf voel. Wat een ander voelt kan ik me indenken, maar
niet voelen. Door een ander aan te raken kan ik bij mezelf voelen en bij de ander
voelen. Aanraken geeft dus de mogelijkheid voeling te hebben met de ander en dat
geldt ook omgekeerd.
Het is de taak van de begeleider dit voeling hebben met elkaar bloot te leggen en te
versterken, de weg naar elkaar toe vrij te maken en te zorgen dat de partners van het
onderlinge contact genieten. Ik gebruik hiervoor de volgende contactervaring:
De man zit achter de vrouw en omarmt haar en het kind. Het eerste deel van de
instructie is het steun vinden bij elkaar zonder dat de ene persoon hangt op de ander.
De partners zitten eerst op zichzelf en vervolgens zoeken zij contact met elkaar zodat
de rug van de vrouw over de hele lengte aansluit met de voorzijde van het lichaam
van de man. Door het contact gaan ze elkaars lichaamswarmte voelen en de eventuele
druk voelen als ze die op elkaar uitoefenen. Gevraagd wordt elkaar te ondersteunen
zonder druk te ervaren. Ze leren dus non-verbaal steeds subtieler met elkaar om te gaan
en te luisteren naar elkaar. Neemt de man nu de leiding in de beweging dan volgt de
vrouw hem vanzelf. En omgekeerd. Vervolgens geeft de man aan de bovenbenen aan
dat de vrouw de knieën kan spreiden. Daardoor ontstaat er ruimte om met zijn handen
de schaal van het bekken te completeren tot een kom, waardoor hij het kindje in het
centrum van deze kom kan plaatsen.
In een relatie wordt iedere periode van ‘bij elkaar’ zijn noodzakelijk gevolgd door een
periode van ‘op zichzelf ’ zijn. Iedere periode van samen dingen doen, wordt gevolgd
door perioden dat ieder zijn eigen ding doet. De periode van behoefte aan contact,
samen zijn, wordt afgewisseld met perioden met behoefte aan afzondering. In een
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egoïsme, verantwoordelijk leert zijn voor anderen. Het is dus de bevestiging
die voorwaarde is om het bestaan te ontgrenzen tot zijn, hetgeen betekent
verantwoordelijk zijn. De liefde is de voedingsbodem van de bevestiging en leidt
tot verantwoordelijkheid. Deze liefdevolle bestaansbevestiging vormt de kern, het
brandpunt van de haptonomische zwangerschapsbegeleiding, die juist zo veel meer is
dan alleen maar het aanleren van een techniek.
Bevorderen van de interactie tussen de partners
Bevorderen van de interactie tussen de partners betekent de haptonomische
begeleiding zodanig geven dat de liefde voor elkaar steeds tastbaarder wordt waardoor
beide partners zich steeds makkelijker kunnen openbaren naar elkaar en er een wijgevoel ontstaat als een duidelijke werking van de bevestiging van elkaar.
Een groot deel van de interactie tussen mensen is niet direct zichtbaar. Zo kan ik
niet altijd van buitenaf aflezen wat een aanraking innerlijk doet. Is het gemoed van
de ander nu wel of niet geraakt? Een belangrijke vraag, omdat het hier in wezen
bij contact om gaat. Om de relatie bloot te leggen is het belangrijk om juist stil
te staan bij dit aspect van de aanraking. Hoe wordt iets beleefd? Is er sprake van
daadwerkelijke betrokkenheid of proef je een zekere mate van onverschilligheid.
Wordt de liefde, die mensen t.o.v. elkaar voelen, tastbaar en zichtbaar in hun
handelen? Is die liefde af te leiden uit hun handelen? Dit laatste is de boodschap die
partners dagelijks in hun handelen jegens elkaar duidelijk moeten maken, en waar
moeten maken: wij houden van elkaar en we laten deze liefde aan elkaar zien en
voelen in de zorg die we voor elkaar hebben. Kortom, de liefde voor elkaar voelbaar
maken. En, bij zwangerschap en daarna, ook die voor het kind. Het is de gevoelde
liefde die het handelen draagt en de relatie bestendigt.
Ik moet hier denken aan een stel dat kwam voor een begeleiding en waarbij de man
met duidelijke tegenzin aanwezig was. Toen ik hem vroeg om zijn jasje uit te doen
reageerde hij door te zeggen dat hij niet van plan was zijn handen vuil te maken. De
bevalling was een zaak van zijn vrouw. Basta.
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de begeleider naar boven gehaald worden. Bij ontbreken echter heeft zoeken geen zin.
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Een simpele actie, zoals het kindje in de handen van de man leggen, heeft voor de
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deelnemers aan het contact een eigen gezichtspunt en een eigen beleving van zichzelf
en van de ander.
• De vrouw ervaart de betrokkenheid van de man en ervaart dat de man haar
daadwerkelijk kan ondersteunen en het kindje even mee kan dragen,waardoor hij
haar ontlast en het kind de weg wijst naar het kleine bekken.
• De man ervaart dat de vrouw het kindje even aan hem toevertrouwt. Ze wordt
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voor zichzelf en voor de ander. De aanraking brengt ze dichter bij elkaar.
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verantwoordelijkheid voor elkaar, maar ook met hun eigen en hun gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor hun kind.
Schrijven over voelen betekent noodzakelijk een koppeling aan de ik-positie.
Ik kan alleen voelen wat ik zelf voel. Wat een ander voelt kan ik me indenken, maar
niet voelen. Door een ander aan te raken kan ik bij mezelf voelen en bij de ander
voelen. Aanraken geeft dus de mogelijkheid voeling te hebben met de ander en dat
geldt ook omgekeerd.
Het is de taak van de begeleider dit voeling hebben met elkaar bloot te leggen en te
versterken, de weg naar elkaar toe vrij te maken en te zorgen dat de partners van het
onderlinge contact genieten. Ik gebruik hiervoor de volgende contactervaring:
De man zit achter de vrouw en omarmt haar en het kind. Het eerste deel van de
instructie is het steun vinden bij elkaar zonder dat de ene persoon hangt op de ander.
De partners zitten eerst op zichzelf en vervolgens zoeken zij contact met elkaar zodat
de rug van de vrouw over de hele lengte aansluit met de voorzijde van het lichaam
van de man. Door het contact gaan ze elkaars lichaamswarmte voelen en de eventuele
druk voelen als ze die op elkaar uitoefenen. Gevraagd wordt elkaar te ondersteunen
zonder druk te ervaren. Ze leren dus non-verbaal steeds subtieler met elkaar om te gaan
en te luisteren naar elkaar. Neemt de man nu de leiding in de beweging dan volgt de
vrouw hem vanzelf. En omgekeerd. Vervolgens geeft de man aan de bovenbenen aan
dat de vrouw de knieën kan spreiden. Daardoor ontstaat er ruimte om met zijn handen
de schaal van het bekken te completeren tot een kom, waardoor hij het kindje in het
centrum van deze kom kan plaatsen.
In een relatie wordt iedere periode van ‘bij elkaar’ zijn noodzakelijk gevolgd door een
periode van ‘op zichzelf ’ zijn. Iedere periode van samen dingen doen, wordt gevolgd
door perioden dat ieder zijn eigen ding doet. De periode van behoefte aan contact,
samen zijn, wordt afgewisseld met perioden met behoefte aan afzondering. In een
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relatie is het belangrijk aan te voelen van elkaar waar de behoefte ligt. En daarmee
ook het verschil tussen een claim en een verzoek te leren onderscheiden. Door deze
vormen van omgang met elkaar te leren, leren de ouders steeds beter naar elkaar te
luisteren en elkaar steeds beter aan te voelen. Dit betekent ook meer respect voor de
zelfstandigheid en de persoonlijke vrijheid van de ander.
Ook het verschil in behoefte aan intimiteit of aan seksualiteit wordt gevoeld en
een verschil in behoefte wordt niet meteen als een afwijzing geïnterpreteerd. Deze
subtiliteit in de omgang met elkaar geeft een echte verdieping van de relatie.
Wat de ervaring van voelen ons zo over de relatie vertelt is dat de relatie inderdaad de
tweeheid als een verschil is. Wat Levinas en Irigaray beweren lijkt daarmee overeen
te stemmen: de ander is niet complementair, waardoor hij of zij mijn wederhelft
is, en ik in de ander mijn heelheid of eenheid of fusie vind. Nee, geen fusie, maar
verschil: in de relatie is ieder op zichzelf, en toch in verbinding. In de relatie is ieder
een zelfstandigheid, en toch afhankelijk. Onafhankelijk en afhankelijk. Beide tegelijk.
En de paradox is dat in deze gevoelige relatie de wederzijdse onafhankelijkheid
van partners zich voedt aan een wederzijdse afhankelijkheid. Afhankelijkheid die
de onafhankelijkheid versterkt. Het summum van intimiteit kan het summum van
zelfstandigheid opleveren. Dat is de relatie als verschil. Ik ga niet op in de ander, ik
word mijzelf via de ander. Geen eenheid: de ander is anders, en wordt ook als zodanig
gerespecteerd. Liefde in de ware zin is dan die liefde die de ander zichzelf laat zijn,
die het verschil, het anders zijn, respecteert en lief heeft.

moederlijke en embryonale weefsels. Aan de andere kant vormt zij een systeem
waardoor de uitwisselingen tussen de twee organismen gereguleerd worden.”

Samenleven
De filosofe Luce Irigaray neemt in het boek Ik,jij,wij 3 het samenleven van de moeder
met het kind in de baarmoeder als model voor het geweldloze samenleven. Het
‘baarmoederlijke samen’ is namelijk een vorm van samenleven waarin het anderszijn van de ander gerespecteerd wordt. Dit is mogelijk omdat er een ‘tussen’, een
‘verschil’ bestaat dat moeder en kind met elkaar verbindt en van elkaar scheidt. Dit
tussenliggende orgaan is de placenta, de moederkoek. Ik citeer Irigaray:

“Daarin ( het lichaam) kan ook de fundering liggen van de relatie met de ander,
die we altijd ook als lichaam ervaren, een fundering van een “wij” en van een
samenleving waarin we de verschillen daadwerkelijk accepteren, waaronder het
fundamentele verschil- dat ook door alle culturen, rassen en nationaliteiten heen
loopt- tussen man en vrouw.”

“Ik zal eerst in herinnering brengen wat de placenta is. Het is een weefsel gevormd
door het embryo dat, terwijl het zich nauw met het baarmoederlijk slijmvlies
vervlecht, ervan gescheiden blijft. Ik moet het inderdaad in herinnering brengen,
omdat het een ruim verspreide mening is dat de placenta een gemengd, half
moederlijk, half foetaal product is. Welnu, ook al is de placenta een product van
het embryo, zij gedraagt zich als een orgaan dat er nagenoeg onafhankelijk van is.
In dubbel opzicht speelt zij een bemiddelende rol. Aan de ene kant betekent zij een
tussenruimte tussen moeder en foetus, wat wil zeggen dat er nooit fusie is tussen

“De menselijke soort bestaat uit twee geslachten, die onherleidbaar anders zijn, die
tot elkaar aangetrokken worden door het mysterie dat ze voor elkaar zijn, een mysterie
dat niet te onthullen is, maar een bron is van natuurlijk en spiritueel leven.”
Tijdens de zwangerschap ademt de moeder voor het kind. Na de geboorte moet het
kind zijn eigen leven gaan leven, dat is zelfstandig gaan ademen. Los van de moeder
gaan ademen.
Vergelijken we de situatie in de baarmoeder met de situatie buiten de baarmoeder
dan zijn er een paar enorme verschillen. In de baarmoeder krijgt het kind via de

3. Kampen 1992

4. Kampen 2009. Ik citeer van pagina 13, en vervolgens van pagina 112.
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In de moederkoek wordt de uitwisseling van het bloed van de moeder met het
bloed van het kind mogelijk gemaakt zonder dat vermenging op kan treden. Zie
hier: in biologische zin wordt al geduid op de relatie als verschil. De vaatwand is
doorlaatbaar voor de stoffen die het kind van de moeder nodig heeft, de zuurstof en de
voedingsstoffen en niet doorlaatbaar voor de lichaamseigen stoffen, die vreemd zijn
voor de ander: er is verbinding en scheiding.
Heel mooi komt hier ook de betekenis van de hapsis naar voren: het onderscheiden
wat vreemd voor mij is. Dit betekent niet alleen het herkennen van de ander,
maar tegelijkertijd het respecteren van de ander als ander en daardoor in staat zijn
geweldloos met elkaar samen te leven. Kortom: respecteren van verschil als wat een
ware verbinding mogelijk maakt. En de paradox blijft hier de sleutel tot het inzicht.
Na de bevalling verandert het letterlijke tussen in een figuurlijk ‘tussen’. Dit
figuurlijke ‘tussen’ is de verwondering over het anders zijn van de ander. De
verwondering over het verschillend zijn van de ander is de reden dat de ander voor
mij boeiend blijft, een mysterie blijft. Het verschil bepaalt de aantrekkingskracht van
de ander, waardoor de verwondering ook in liefde over kan gaan. Onlangs is een boek
van Irigaray in het Nederlands vertaald met de titel Tussen Oost en West 4. Hierin gaat
ze in op de betekenis van het lichaam en het geslachtsverschil. Ik citeer:

En vervolgens:
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relatie is het belangrijk aan te voelen van elkaar waar de behoefte ligt. En daarmee
ook het verschil tussen een claim en een verzoek te leren onderscheiden. Door deze
vormen van omgang met elkaar te leren, leren de ouders steeds beter naar elkaar te
luisteren en elkaar steeds beter aan te voelen. Dit betekent ook meer respect voor de
zelfstandigheid en de persoonlijke vrijheid van de ander.
Ook het verschil in behoefte aan intimiteit of aan seksualiteit wordt gevoeld en
een verschil in behoefte wordt niet meteen als een afwijzing geïnterpreteerd. Deze
subtiliteit in de omgang met elkaar geeft een echte verdieping van de relatie.
Wat de ervaring van voelen ons zo over de relatie vertelt is dat de relatie inderdaad de
tweeheid als een verschil is. Wat Levinas en Irigaray beweren lijkt daarmee overeen
te stemmen: de ander is niet complementair, waardoor hij of zij mijn wederhelft
is, en ik in de ander mijn heelheid of eenheid of fusie vind. Nee, geen fusie, maar
verschil: in de relatie is ieder op zichzelf, en toch in verbinding. In de relatie is ieder
een zelfstandigheid, en toch afhankelijk. Onafhankelijk en afhankelijk. Beide tegelijk.
En de paradox is dat in deze gevoelige relatie de wederzijdse onafhankelijkheid
van partners zich voedt aan een wederzijdse afhankelijkheid. Afhankelijkheid die
de onafhankelijkheid versterkt. Het summum van intimiteit kan het summum van
zelfstandigheid opleveren. Dat is de relatie als verschil. Ik ga niet op in de ander, ik
word mijzelf via de ander. Geen eenheid: de ander is anders, en wordt ook als zodanig
gerespecteerd. Liefde in de ware zin is dan die liefde die de ander zichzelf laat zijn,
die het verschil, het anders zijn, respecteert en lief heeft.

moederlijke en embryonale weefsels. Aan de andere kant vormt zij een systeem
waardoor de uitwisselingen tussen de twee organismen gereguleerd worden.”

Samenleven
De filosofe Luce Irigaray neemt in het boek Ik,jij,wij 3 het samenleven van de moeder
met het kind in de baarmoeder als model voor het geweldloze samenleven. Het
‘baarmoederlijke samen’ is namelijk een vorm van samenleven waarin het anderszijn van de ander gerespecteerd wordt. Dit is mogelijk omdat er een ‘tussen’, een
‘verschil’ bestaat dat moeder en kind met elkaar verbindt en van elkaar scheidt. Dit
tussenliggende orgaan is de placenta, de moederkoek. Ik citeer Irigaray:

“Daarin ( het lichaam) kan ook de fundering liggen van de relatie met de ander,
die we altijd ook als lichaam ervaren, een fundering van een “wij” en van een
samenleving waarin we de verschillen daadwerkelijk accepteren, waaronder het
fundamentele verschil- dat ook door alle culturen, rassen en nationaliteiten heen
loopt- tussen man en vrouw.”

“Ik zal eerst in herinnering brengen wat de placenta is. Het is een weefsel gevormd
door het embryo dat, terwijl het zich nauw met het baarmoederlijk slijmvlies
vervlecht, ervan gescheiden blijft. Ik moet het inderdaad in herinnering brengen,
omdat het een ruim verspreide mening is dat de placenta een gemengd, half
moederlijk, half foetaal product is. Welnu, ook al is de placenta een product van
het embryo, zij gedraagt zich als een orgaan dat er nagenoeg onafhankelijk van is.
In dubbel opzicht speelt zij een bemiddelende rol. Aan de ene kant betekent zij een
tussenruimte tussen moeder en foetus, wat wil zeggen dat er nooit fusie is tussen

“De menselijke soort bestaat uit twee geslachten, die onherleidbaar anders zijn, die
tot elkaar aangetrokken worden door het mysterie dat ze voor elkaar zijn, een mysterie
dat niet te onthullen is, maar een bron is van natuurlijk en spiritueel leven.”
Tijdens de zwangerschap ademt de moeder voor het kind. Na de geboorte moet het
kind zijn eigen leven gaan leven, dat is zelfstandig gaan ademen. Los van de moeder
gaan ademen.
Vergelijken we de situatie in de baarmoeder met de situatie buiten de baarmoeder
dan zijn er een paar enorme verschillen. In de baarmoeder krijgt het kind via de

3. Kampen 1992

4. Kampen 2009. Ik citeer van pagina 13, en vervolgens van pagina 112.
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In de moederkoek wordt de uitwisseling van het bloed van de moeder met het
bloed van het kind mogelijk gemaakt zonder dat vermenging op kan treden. Zie
hier: in biologische zin wordt al geduid op de relatie als verschil. De vaatwand is
doorlaatbaar voor de stoffen die het kind van de moeder nodig heeft, de zuurstof en de
voedingsstoffen en niet doorlaatbaar voor de lichaamseigen stoffen, die vreemd zijn
voor de ander: er is verbinding en scheiding.
Heel mooi komt hier ook de betekenis van de hapsis naar voren: het onderscheiden
wat vreemd voor mij is. Dit betekent niet alleen het herkennen van de ander,
maar tegelijkertijd het respecteren van de ander als ander en daardoor in staat zijn
geweldloos met elkaar samen te leven. Kortom: respecteren van verschil als wat een
ware verbinding mogelijk maakt. En de paradox blijft hier de sleutel tot het inzicht.
Na de bevalling verandert het letterlijke tussen in een figuurlijk ‘tussen’. Dit
figuurlijke ‘tussen’ is de verwondering over het anders zijn van de ander. De
verwondering over het verschillend zijn van de ander is de reden dat de ander voor
mij boeiend blijft, een mysterie blijft. Het verschil bepaalt de aantrekkingskracht van
de ander, waardoor de verwondering ook in liefde over kan gaan. Onlangs is een boek
van Irigaray in het Nederlands vertaald met de titel Tussen Oost en West 4. Hierin gaat
ze in op de betekenis van het lichaam en het geslachtsverschil. Ik citeer:

En vervolgens:
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bloedsomloop continu zuurstof en eten aangevoerd. Na de geboorte wordt het ademen
en ‘eten en drinken’ gesplitst.
Het lichaam van elk mens is door het diafragma in tweeën gesplitst met boven het
diafragma het orgaan voor de ademhaling en onder het diafragma de organen voor de
spijsvertering. Ademhaling en eten worden losgekoppeld, waardoor het ademhalen onze eerste en meest radicale levensbehoefte - tijdens het eten door kan gaan.
Deze splitsing tussen adem en voedsel is het verschil tussen lucht en aarde, het
verschil tussen, metaforisch gesproken, immateriële en materiële werkelijkheid.
Tussen onzichtbaarheid en zichtbaarheid:
1. De lucht (adem) staat voor de onzichtbare werkelijkheid, die ons allemaal omhult
en die we met z’n allen delen. Hij is niet te pakken en niet het bezit of eigendom
van iemand. Het is de werkelijkheid die voorhanden is en die ik meteen opneem,
inspireer.
2. De aarde (voedsel) staat voor de zichtbare werkelijkheid die we ons eerst eigen
moeten maken alvorens we hem kunnen delen met een ander.
Deze werkelijkheid van onzichtbaarheid en zichtbaarheid, van onstoffelijkheid en
stoffelijkheid staat weer symbool voor de ik-splitsing. Het begrip ik-splitsing is
het verschil tussen het zichtbare ik en het onzichtbare ik verenigd in de persoon.
Een splitsing die eenvoudig als volgt voor de lezer is vast te stellen : als je probeert
jezelf waar te nemen is er onmiddellijk een waarnemend ik (1) en een waargenomen
ik (2). Het waarnemende ik (1) is en blijft onzichtbaar, als het punt van waaruit
waargenomen wordt. Alleen het waargenomen ik (2) is zichtbaar, waarneembaar. Dat
is de ik-splitsing waarbij de lezer voor zichzelf het onzichtbare ik (adem, lucht) en het
zichtbare ik (aarde, voedsel) kan vaststellen. Ik citeer 5:
'Dat ik het over de adem heb met betrekking tot het moederschap, is omdat het
moederschap vaak wordt gewaardeerd als een materiële gift: van haar bloed, haar
lichaam en haar melk, en niet als het delen van haar adem: haar leven en haar ziel.
De moeder deelt haar adem met de ander en laat deze gaan: ze geeft hem leven en
autonomie. Ze geeft hem vanaf het begin af aan een fysiek en metafysiek bestaan.”
Een fysiek bestaan: materieel, zichtbaar, voedsel. Een metafysiek bestaan:
immaterieel, onzichtbaar, adem. Deze adem, inspiratie, staat ook voor het bezielende
dat ik elke menselijke, humane relatie een kernrol speelt. Het bezielende dat in de
aanraking als bevestigend optreedt.

De wij-beleving
Er is geen ik zonder een jij en geen jij zonder een ik. In de relatie scheppen wij elkaar,
worden we wie we zijn. Alleen doordat er een ander is kan ik ‘ik’ zeggen. De relatie
is dus de bron van de persoonswording. En er is meer. Door de relatie ontstaan niet
alleen een ik en een jij, maar ontstaat ook een nieuwe werkelijkheid, een gezamenlijk
beleefde werkelijkheid. En dat is een wij. Dit is de figuurlijke vruchtbaarheid van
iedere menselijke relatie. Het ontstaan in de relatie van een nieuwe realiteit, een
gezamenlijke realiteit. Een samen. Een intersubjectieve realiteit die door ieder gebaar
van liefde versterkt wordt. Iedere liefdevolle blik wordt ontvangen en beantwoord met
een glimlach. Ieder teder gebaar voedt de relatie en is zo een geschenk dat we elkaar
geven.
Het is door deze bevestiging van de ander waardoor ieder iemand zich heel gaat
voelen. Waardoor het leven van de ander bevorderd, dat wil zeggen genoten kan
worden. De relatie beantwoordt dan aan datgene waar de relatie voor dient: bijdragen
aan het geluk van elkaar. Heel bewust zet ik hier niet neer: de ander, want het
bijdragen aan het geluk van de ander is het vinden van de ware bestemming van de
mens. Het vinden van de ware bestemming: vandaar dat een liefdevolle relatie het
gevoel van heel worden geeft.
Het heel worden is dus iets dat gebonden is aan de relatie, dus iets waar ik de ander
voor nodig heb en de ander mij voor nodig heeft. Het is een geschenk van de ander
aan mij of van mij aan de ander. Wat we ook moeten beleven als een geschenk.
De geslachtelijke relatie tussen man en vrouw is uiteindelijk letterlijk de bron van
nieuw leven. Maar iedere relatie tussen mensen, ongeacht het geslacht, kan figuurlijk
een bron van leven zijn. Seksuele liefde geeft, letterlijk, het leven. Liefde in de brede
zin van het woord geeft, figuurlijk, het leven. Voor de zwangerschapsbegeleiding is
het van belang in te zien dat dit figuurlijke ‘het leven geven’ de basis dient te zijn van
het letterlijke.
De wij-beleving, die zich uitbreidt tot de derde
Gezien vanuit het echtpaar dat begeleiding zoekt is, is de begeleider de buitenstaander
wiens hulp ingeroepen wordt. Het paar vormt een relatie die gekenmerkt wordt
door een wij. Daar dring je jezelf als begeleider niet tussen, maar je zorgt ervoor dat
beide partners je toelaten waardoor de kring van het wij in de begeleiding groter kan
worden.

5. Uit Tussen Oost en West, hoofdstuk De weg van de adem, pagina 109.
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bloedsomloop continu zuurstof en eten aangevoerd. Na de geboorte wordt het ademen
en ‘eten en drinken’ gesplitst.
Het lichaam van elk mens is door het diafragma in tweeën gesplitst met boven het
diafragma het orgaan voor de ademhaling en onder het diafragma de organen voor de
spijsvertering. Ademhaling en eten worden losgekoppeld, waardoor het ademhalen onze eerste en meest radicale levensbehoefte - tijdens het eten door kan gaan.
Deze splitsing tussen adem en voedsel is het verschil tussen lucht en aarde, het
verschil tussen, metaforisch gesproken, immateriële en materiële werkelijkheid.
Tussen onzichtbaarheid en zichtbaarheid:
1. De lucht (adem) staat voor de onzichtbare werkelijkheid, die ons allemaal omhult
en die we met z’n allen delen. Hij is niet te pakken en niet het bezit of eigendom
van iemand. Het is de werkelijkheid die voorhanden is en die ik meteen opneem,
inspireer.
2. De aarde (voedsel) staat voor de zichtbare werkelijkheid die we ons eerst eigen
moeten maken alvorens we hem kunnen delen met een ander.
Deze werkelijkheid van onzichtbaarheid en zichtbaarheid, van onstoffelijkheid en
stoffelijkheid staat weer symbool voor de ik-splitsing. Het begrip ik-splitsing is
het verschil tussen het zichtbare ik en het onzichtbare ik verenigd in de persoon.
Een splitsing die eenvoudig als volgt voor de lezer is vast te stellen : als je probeert
jezelf waar te nemen is er onmiddellijk een waarnemend ik (1) en een waargenomen
ik (2). Het waarnemende ik (1) is en blijft onzichtbaar, als het punt van waaruit
waargenomen wordt. Alleen het waargenomen ik (2) is zichtbaar, waarneembaar. Dat
is de ik-splitsing waarbij de lezer voor zichzelf het onzichtbare ik (adem, lucht) en het
zichtbare ik (aarde, voedsel) kan vaststellen. Ik citeer 5:
'Dat ik het over de adem heb met betrekking tot het moederschap, is omdat het
moederschap vaak wordt gewaardeerd als een materiële gift: van haar bloed, haar
lichaam en haar melk, en niet als het delen van haar adem: haar leven en haar ziel.
De moeder deelt haar adem met de ander en laat deze gaan: ze geeft hem leven en
autonomie. Ze geeft hem vanaf het begin af aan een fysiek en metafysiek bestaan.”
Een fysiek bestaan: materieel, zichtbaar, voedsel. Een metafysiek bestaan:
immaterieel, onzichtbaar, adem. Deze adem, inspiratie, staat ook voor het bezielende
dat ik elke menselijke, humane relatie een kernrol speelt. Het bezielende dat in de
aanraking als bevestigend optreedt.

De wij-beleving
Er is geen ik zonder een jij en geen jij zonder een ik. In de relatie scheppen wij elkaar,
worden we wie we zijn. Alleen doordat er een ander is kan ik ‘ik’ zeggen. De relatie
is dus de bron van de persoonswording. En er is meer. Door de relatie ontstaan niet
alleen een ik en een jij, maar ontstaat ook een nieuwe werkelijkheid, een gezamenlijk
beleefde werkelijkheid. En dat is een wij. Dit is de figuurlijke vruchtbaarheid van
iedere menselijke relatie. Het ontstaan in de relatie van een nieuwe realiteit, een
gezamenlijke realiteit. Een samen. Een intersubjectieve realiteit die door ieder gebaar
van liefde versterkt wordt. Iedere liefdevolle blik wordt ontvangen en beantwoord met
een glimlach. Ieder teder gebaar voedt de relatie en is zo een geschenk dat we elkaar
geven.
Het is door deze bevestiging van de ander waardoor ieder iemand zich heel gaat
voelen. Waardoor het leven van de ander bevorderd, dat wil zeggen genoten kan
worden. De relatie beantwoordt dan aan datgene waar de relatie voor dient: bijdragen
aan het geluk van elkaar. Heel bewust zet ik hier niet neer: de ander, want het
bijdragen aan het geluk van de ander is het vinden van de ware bestemming van de
mens. Het vinden van de ware bestemming: vandaar dat een liefdevolle relatie het
gevoel van heel worden geeft.
Het heel worden is dus iets dat gebonden is aan de relatie, dus iets waar ik de ander
voor nodig heb en de ander mij voor nodig heeft. Het is een geschenk van de ander
aan mij of van mij aan de ander. Wat we ook moeten beleven als een geschenk.
De geslachtelijke relatie tussen man en vrouw is uiteindelijk letterlijk de bron van
nieuw leven. Maar iedere relatie tussen mensen, ongeacht het geslacht, kan figuurlijk
een bron van leven zijn. Seksuele liefde geeft, letterlijk, het leven. Liefde in de brede
zin van het woord geeft, figuurlijk, het leven. Voor de zwangerschapsbegeleiding is
het van belang in te zien dat dit figuurlijke ‘het leven geven’ de basis dient te zijn van
het letterlijke.
De wij-beleving, die zich uitbreidt tot de derde
Gezien vanuit het echtpaar dat begeleiding zoekt is, is de begeleider de buitenstaander
wiens hulp ingeroepen wordt. Het paar vormt een relatie die gekenmerkt wordt
door een wij. Daar dring je jezelf als begeleider niet tussen, maar je zorgt ervoor dat
beide partners je toelaten waardoor de kring van het wij in de begeleiding groter kan
worden.

5. Uit Tussen Oost en West, hoofdstuk De weg van de adem, pagina 109.
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Als mannelijke begeleider maak je dit wijdere wij mogelijk door eerst contact te
leggen met de man en vervolgens via de man contact te leggen met zijn vrouw.
Je zorgt er voor dat dit contact goed verloopt waardoor de begeleider indirect ook
contact krijgt met de vrouw. Door de uitbreiding van het contact tot drie personen
is daarna ook direct contact met de vrouw alleen mogelijk. Deze volgorde wordt
ingegeven door zorgvuldigheid en uit respect voor de relatie van de ander waardoor
als het ware de begeleider bij de vrouw geïntroduceerd wordt via de man. Het is de
prudentie die mij als begeleider de weg wijst in de 'intieme' relatie van een echtpaar,
waar ik toe 'uitgenodigd' ben. Voor een vrouwelijke begeleider is het andersom.
Delen (hechten en onthechten)
De valkuil in iedere samenleving is het gevaar iets niet te willen delen, iets voor
zichzelf willen houden. Met name betreft dit de liefde voor het kind.
Het kind voor zichzelf willen houden betekent moeite hebben het kind aan een ander
te geven. Dit afgeven is een vorm van loslaten, onthechten, van delen met de ander
waardoor het kind zich kan richten op, en hechten aan, een ander. Deze beweging van
afwending van het kind van de een en toewenden van het kind naar de ander is wat
ook in de praktijk van de begeleiding “geoefend” moet worden.
Aanvankelijk wordt het leren hanteren van het kind en het overgeven van het kind aan
de andere ouder geoefend met een pop om een handigheid te kunnen ontwikkelen.
De ouder leert te ervaren hoe hij of zij een kind vast moet pakken, op de juiste wijze
moet ondersteunen en toch vrijheid moet bieden om het kind de eigen zelfstandigheid
te laten ervaren. Als de ouder daar bedreven in is leert zij/hij het kind over te geven
aan de ander. Dit overgeven wordt geïntroduceerd met het kind afwenden van de een
en toewenden naar de ander, waardoor het kind afscheid kan nemen van de een en kan
anticiperen op de ander. Het afwenden van het kind van de ene ouder kan omschreven
worden als een vorm van onthechten, die het zich toewenden naar de ander als een
vorm van zich hechten aan de ander mogelijk maakt. Het toewenden naar de ander
kan beschouwd worden als een vorm van geven, is het gunnen van de liefde van het
kind aan de ander. De ander de kans geven zich te hechten is ouderschap delen. Dat
is ruimte geven aan de ander. De ander zijn plek gunnen: het kind heeft mij op dat
moment niet nodig omdat er een ander is. Het kind kan los van mij, onafhankelijk van
mij, vrij zich richten op de ander. Eigenlijk is dit: jezelf overbodig maken. Zorgen dat
de ander los van jou, onafhankelijk van jou, kan bestaan. Het is het stimuleren van het
zelfstandig bestaan, wat een bestaan hoort te zijn. Onzelfstandigheid is uiteindelijk
een pathologisch verschijnsel. Ik citeer 6:

6. Uit In levende Lijven p. 163.
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“In de psychoanalyse wordt de relatie tussen moeder en kind voorafgaand aan de
tussenkomst van de vader wel symbiotisch genoemd.
Dat wil zeggen dat de relatie wordt getypeerd als een van versmelting, waarbij de
grenzen tussen 'ík' en 'de ander' niet duidelijk zijn. Dit geldt niet alleen voor het kind,
dat nog geen onderscheid maakt tussen binnen- en buitenwereld en tussen 'ík' en 'de
ander'. Dat geldt ook voor de moeder, die het kind na de geboorte nog een tijd als een
verlengstuk van zichzelf kan ervaren. Er is dan sprake van een identificatie die de
ander niet als ander laat bestaan.'
Deze identificatie moet uiteindelijk doorbroken worden, ter wille van een zelfstandig,
onafhankelijk bestaan. Dit ‘doorknippen’ van de symbiose, deze losmaking, deze
onthechting is een voortzetting van de al biologisch vast te stellen onthechting met het
loskomen van de moederkoek. Montagu A. beschrijft in De tastzin 7:
“Als de baby onmiddellijk na de geboorte aan moeders borst wordt gelegd om te
drinken, zelfs voordat de navelstreng wordt afgebonden als hij lang genoeg is, zal het
zuigen van de baby alle drie processen versnellen.
Door aan de borst te zuigen brengt de baby veranderingen in de moeder te weeg;
zijn zuigen verhoogt de afscheiding van oxytocine uit de hypofyse, dat heftige
samentrekkingen van de baarmoeder veroorzaakt, met als gevolg dat:
1.de spieren van de baarmoeder tegen de bloedvaten drukken 2. de bloedvaten van
de moeder gelijkertijd dichtgedrukt worden. 3 de baarmoeder in omvang begint
af te nemen. 4 de moederkoek van de baarmoeder wordt losgemaakt en 5 door de
samentrekkende baarmoeder de moederkoek naar buiten wordt gebracht.”
Na de bevalling zal de fysieke hechting, het letterlijk vastzitten aan de moeder, plaats
maken voor een psychische hechting, waarbij de moeder de fysieke bron van de
voeding blijft.
Een voedingsbron die niet meer continu beschikbaar is, maar waar het kind ook
gescheiden van wordt als teken van zelfstandigheid.
Tot slot
Met de bovenstaande improvisaties heb ik geprobeerd naar voren te halen hoe
belangrijk aanraken en voelen zijn in een liefdevolle relatie, ook naar het (ongeboren)
kind. Bij uitstek de haptonomische begeleider is ook vakmatig gesproken uitgerust
om dit lichamelijke voelen ‘zichtbaar’ te maken, te benadrukken, tot ‘groeimiddel’
voor de relatie te maken. Aan deze gevoelige deskundigheid hoop ik met dit stuk een
bijdrage geleverd te hebben.
7. Uit De tastzin p. 67
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Als mannelijke begeleider maak je dit wijdere wij mogelijk door eerst contact te
leggen met de man en vervolgens via de man contact te leggen met zijn vrouw.
Je zorgt er voor dat dit contact goed verloopt waardoor de begeleider indirect ook
contact krijgt met de vrouw. Door de uitbreiding van het contact tot drie personen
is daarna ook direct contact met de vrouw alleen mogelijk. Deze volgorde wordt
ingegeven door zorgvuldigheid en uit respect voor de relatie van de ander waardoor
als het ware de begeleider bij de vrouw geïntroduceerd wordt via de man. Het is de
prudentie die mij als begeleider de weg wijst in de 'intieme' relatie van een echtpaar,
waar ik toe 'uitgenodigd' ben. Voor een vrouwelijke begeleider is het andersom.
Delen (hechten en onthechten)
De valkuil in iedere samenleving is het gevaar iets niet te willen delen, iets voor
zichzelf willen houden. Met name betreft dit de liefde voor het kind.
Het kind voor zichzelf willen houden betekent moeite hebben het kind aan een ander
te geven. Dit afgeven is een vorm van loslaten, onthechten, van delen met de ander
waardoor het kind zich kan richten op, en hechten aan, een ander. Deze beweging van
afwending van het kind van de een en toewenden van het kind naar de ander is wat
ook in de praktijk van de begeleiding “geoefend” moet worden.
Aanvankelijk wordt het leren hanteren van het kind en het overgeven van het kind aan
de andere ouder geoefend met een pop om een handigheid te kunnen ontwikkelen.
De ouder leert te ervaren hoe hij of zij een kind vast moet pakken, op de juiste wijze
moet ondersteunen en toch vrijheid moet bieden om het kind de eigen zelfstandigheid
te laten ervaren. Als de ouder daar bedreven in is leert zij/hij het kind over te geven
aan de ander. Dit overgeven wordt geïntroduceerd met het kind afwenden van de een
en toewenden naar de ander, waardoor het kind afscheid kan nemen van de een en kan
anticiperen op de ander. Het afwenden van het kind van de ene ouder kan omschreven
worden als een vorm van onthechten, die het zich toewenden naar de ander als een
vorm van zich hechten aan de ander mogelijk maakt. Het toewenden naar de ander
kan beschouwd worden als een vorm van geven, is het gunnen van de liefde van het
kind aan de ander. De ander de kans geven zich te hechten is ouderschap delen. Dat
is ruimte geven aan de ander. De ander zijn plek gunnen: het kind heeft mij op dat
moment niet nodig omdat er een ander is. Het kind kan los van mij, onafhankelijk van
mij, vrij zich richten op de ander. Eigenlijk is dit: jezelf overbodig maken. Zorgen dat
de ander los van jou, onafhankelijk van jou, kan bestaan. Het is het stimuleren van het
zelfstandig bestaan, wat een bestaan hoort te zijn. Onzelfstandigheid is uiteindelijk
een pathologisch verschijnsel. Ik citeer 6:

6. Uit In levende Lijven p. 163.
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“In de psychoanalyse wordt de relatie tussen moeder en kind voorafgaand aan de
tussenkomst van de vader wel symbiotisch genoemd.
Dat wil zeggen dat de relatie wordt getypeerd als een van versmelting, waarbij de
grenzen tussen 'ík' en 'de ander' niet duidelijk zijn. Dit geldt niet alleen voor het kind,
dat nog geen onderscheid maakt tussen binnen- en buitenwereld en tussen 'ík' en 'de
ander'. Dat geldt ook voor de moeder, die het kind na de geboorte nog een tijd als een
verlengstuk van zichzelf kan ervaren. Er is dan sprake van een identificatie die de
ander niet als ander laat bestaan.'
Deze identificatie moet uiteindelijk doorbroken worden, ter wille van een zelfstandig,
onafhankelijk bestaan. Dit ‘doorknippen’ van de symbiose, deze losmaking, deze
onthechting is een voortzetting van de al biologisch vast te stellen onthechting met het
loskomen van de moederkoek. Montagu A. beschrijft in De tastzin 7:
“Als de baby onmiddellijk na de geboorte aan moeders borst wordt gelegd om te
drinken, zelfs voordat de navelstreng wordt afgebonden als hij lang genoeg is, zal het
zuigen van de baby alle drie processen versnellen.
Door aan de borst te zuigen brengt de baby veranderingen in de moeder te weeg;
zijn zuigen verhoogt de afscheiding van oxytocine uit de hypofyse, dat heftige
samentrekkingen van de baarmoeder veroorzaakt, met als gevolg dat:
1.de spieren van de baarmoeder tegen de bloedvaten drukken 2. de bloedvaten van
de moeder gelijkertijd dichtgedrukt worden. 3 de baarmoeder in omvang begint
af te nemen. 4 de moederkoek van de baarmoeder wordt losgemaakt en 5 door de
samentrekkende baarmoeder de moederkoek naar buiten wordt gebracht.”
Na de bevalling zal de fysieke hechting, het letterlijk vastzitten aan de moeder, plaats
maken voor een psychische hechting, waarbij de moeder de fysieke bron van de
voeding blijft.
Een voedingsbron die niet meer continu beschikbaar is, maar waar het kind ook
gescheiden van wordt als teken van zelfstandigheid.
Tot slot
Met de bovenstaande improvisaties heb ik geprobeerd naar voren te halen hoe
belangrijk aanraken en voelen zijn in een liefdevolle relatie, ook naar het (ongeboren)
kind. Bij uitstek de haptonomische begeleider is ook vakmatig gesproken uitgerust
om dit lichamelijke voelen ‘zichtbaar’ te maken, te benadrukken, tot ‘groeimiddel’
voor de relatie te maken. Aan deze gevoelige deskundigheid hoop ik met dit stuk een
bijdrage geleverd te hebben.
7. Uit De tastzin p. 67
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Bewegen en ontspanning
Mieke Havik

Een vervolg op haptotherapeutische behandelingen
Mieke Havik (1957) behaalde als wielrenster in de periode 1978 – 1987 een
aantal Nederlandse titels. Zij verbeterde het wereldrecord 100 kilometer indoor
en was de eerste vrouw in de Tour de France (Tour Feminin) die de gele trui
droeg (1984). Ze heeft drie keer de Tour de France gereden en veel nationale en
internationale wedstrijden gewonnen.
Tijdens haar wielercarrière heeft ze haar opleiding maatschappelijk en cultureel
werk aan de sociale academie in Amsterdam afgerond. Toen ze de topsport
afgerond had, is ze de Haptotherapie opleiding in Doorn gaan doen. Sinds 1999 is
ze als haptotherapeut werkzaam in haar eigen praktijk in Heeze. Na haar carrière
als topsportster is ze aan het werk met ‘beweeg- en ontspanning groepen’.
Bron: wikipedia.nl.
Inleiding
Inmiddels ben ik meer dan 10 jaar werkzaam als haptotherapeut. Als wielrenster heb
ik zelf ervaren wat inspanning voor lichaam en geest betekent. Als vanzelfsprekend
ben je als sporter bezig met je lijf en je zintuigen, met name bij een buitensport als
wielrennen. Door te sporten ben je bezig met grenzen. Deze ervaring met buiten
bewegen en daardoor het bewust worden van je lichaam en je zintuigen, heb ik vanaf
de start van mijn praktijk ook aangeboden aan cliënten. Dit concept wordt ervaren als
een waardevolle aanvulling op een haptotherapeutisch behandeltraject.
De essentie van bewegen en ontspanning in groepsvorm bestaat uit 3 onderdelen:
1) Verbeteren van lichaamsbewustwording
2) Het leren omgaan met grenzen in aanwezigheid van anderen
3) Het leren ontspannen van lichaam en geest
Cliënten komen in mijn praktijk met uiteenlopende klachten. Bij een cliënt is de
bewustwording van de signalen vanuit het lichaam verstoord, of helemaal niet
aanwezig. De cliënt is zoekende naar het contact met zijn gevoel: persoonlijk,
in relaties, met familie, of op het werk. Het betreft vaak mensen die door de
omstandigheden daar ver vanaf zijn geraakt en vooral met hun ratio leven.
De meeste deelnemers van de loopgroep hebben een persoonlijk haptotherapeutisch
traject doorlopen, door middel van individuele haptotherapie. De persoonlijke
hulpvragen verschillen en daar wordt eerst aan gewerkt.
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de start van mijn praktijk ook aangeboden aan cliënten. Dit concept wordt ervaren als
een waardevolle aanvulling op een haptotherapeutisch behandeltraject.
De essentie van bewegen en ontspanning in groepsvorm bestaat uit 3 onderdelen:
1) Verbeteren van lichaamsbewustwording
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bewustwording van de signalen vanuit het lichaam verstoord, of helemaal niet
aanwezig. De cliënt is zoekende naar het contact met zijn gevoel: persoonlijk,
in relaties, met familie, of op het werk. Het betreft vaak mensen die door de
omstandigheden daar ver vanaf zijn geraakt en vooral met hun ratio leven.
De meeste deelnemers van de loopgroep hebben een persoonlijk haptotherapeutisch
traject doorlopen, door middel van individuele haptotherapie. De persoonlijke
hulpvragen verschillen en daar wordt eerst aan gewerkt.
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Aan de bank en met oefeningen leert de cliënt in eerste instantie het heel
basale voelen: lijfelijk ervaren wat wel en niet goed voelt en daar dan ook de
verantwoordelijkheid voor nemen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat wanneer iets
niet fijn voelt, je aangeeft dat je dat niet wilt. Eigenlijk leer je beter je grenzen
voelen en aangeven. Dat is het moment om samen met anderen, in een veilige en
bevestigende sfeer, te gaan starten met lekker buiten bewegen. Je krijgt daardoor meer
zelfvertrouwen en zelfgevoel.
De groepstraining bied ik aan als iemand iets beter het contact met eigen lijf gaat
voelen en daar ook, los van de behandeling mee in beweging komt. Dit is een heel
goed moment om mee te gaan doen met de groepstrainingen. Alleen bij cliënten met
het chronisch stress-syndroom (Burnout) of bij depressieve klachten vraag ik vaak
al direct na de intake om mee te doen, omdat bij deze klachten blijkt dat beweging,
direct gekoppeld aan rust een hele mooie insteek is om fysiek weer op orde te komen.
De trainingen zijn in groepen van ongeveer acht personen en worden gestart na
medische goedkeuring van de (huis-)arts. We gaan met de groep de Strabrechtse
Heide op; genieten van het buiten zijn, de elementen voelen, zoals de regen op je huid,
het zonlicht op je gezicht of de wind tegen je lichaam.
1) V
 erbeteren lichaamsbewustwording.
Eén keer per week drie kwartier in de buitenlucht ‘inspannen’. De ene groep doet
dit door te wandelen en oefeningen te doen. De andere groep gaat joggen. Deze
groep doet iets intensievere oefeningen. Bij beide groepen gaat het er vooral om te
leren voelen wat er gebeurt, als je bijvoorbeeld stevig doorwandelt/jogt voel je bij
elke stap je voeten op de grond landen waardoor je op een geheel natuurlijke wijze
verbinding maakt met je hele lijf.
2) Het leren omgaan met grenzen in aanwezigheid van anderen.
Erg belangrijk tijdens de training is te leren voelen wat voor jou de juiste ‘maat’
is. Dat betekent dat je leert voelen wat je wel of niet kan en fijn vindt. De één
kan het plezierig vinden om wat sneller te lopen, de ander voelt dat rustig lopen
lekkerder is. Van essentieel belang is dat het contact met je lichaam steeds optimaal
blijft tijdens de training. Op een natuurlijke wijze leert de cliënt in contact met de
anderen uit de groep zijn grenzen bewaken. Doordat een ander groepslid sneller of
langzamer gaat moet je voortdurend aangeven wat voor jou goed is. Ook geef je
aan of je liever naast iemand loopt of liever alleen en of je wilt praten met de ander
of liever niet (het openen en sluiten). Het beweeggedeelte is uitermate geschikt om
de cliënt te laten voelen wat er in zijn lichaam gebeurt:
• Lopen op een zandpad, een weg, op het gras, of op een drassige ondergrond voelt
allemaal verschillend. Op de ene ondergrond kun je gemakkelijk versnellen, de
andere is te ongelijk waardoor er een risico is om te vallen.
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• Wisselende weersomstandigheden creëren verschillende gevoelens die ik tijdens
een training benoem en meer bewust laat ervaren.
• Spierrekoefeningen maken iemand bewust van de aanwezigheid van die
spiergroep en dat zorgt voor een beter lichaamsbewustwording.
• De tempowisselingen helpen te ervaren hoe je met je grenzen omgaat en hoe je
je krachten kunt verdelen. Een belangrijk element daarbij is dat je na de training
moe, maar vooral vitaal bent!
3) Het leren ontspannen van lichaam en geest, ofwel contact maken met je
lichaam in rust.
Als de drie kwartier bewegen voorbij zijn, wordt dit onmiddellijk gevolgd door de
ontspanningstraining in de praktijk. Hierbij gaat iedereen liggen op een mat bij
de houtkachel en volgt mijn aanwijzingen. Een loopactiviteit direct gevolgd door
rust geeft een natuurlijke relaxatierespons. Het is een vanzelfsprekende wijze om
het hele lichaam te voelen en gemakkelijk de verbinding te maken van hoofd naar
nek, naar schouders, armen en handen, etc. Men maakt contact met het lijf, van
hoofd tot teen, waarbij men gegidst wordt van binnenuit naar de huid te voelen. De
ontspanningsoefening vat ik hieronder samen.
Omschrijving oefening:
Deel 1.
“Voel wat het buiten lopen met je heeft gedaan en adem eens diep door.
Voel door je hoofd naar je gezicht, je oren, je achterhoofd.
Naar beneden, je keel en nek, zo door je schouders je armen in, je ellebogen door naar
je polsen en er dwars doorheen naar je handen, door je vingers en duimen.
Voel het contact naar de mat en ervaar de steun hiervan.
Voel ook vanuit je hoofd door je nek en rug door naar je stuitje.
En ook door je borst, je buik, naar je bekken en billen, zo je benen door, dwars door je
knieën, je onderbenen door, je kuiten.
Naar je enkels en zo je voeten in, naar de zolen van je voeten en al je tenen door.
Voel maar dat je er helemaal bent en misschien voel je ook de steun van de
ondergrond.
Voel dat je er helemaal bent.
Dan:
Deel 2.
Trek je voeten naar je toe, hou vast ( 6 tot 8 seconden) adem door en laat weer los bij
je volgende uitademing. (loslaten duurt ongeveer 20 seconden), voel het verschil.
Rustig doorademen.
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verantwoordelijkheid voor nemen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat wanneer iets
niet fijn voelt, je aangeeft dat je dat niet wilt. Eigenlijk leer je beter je grenzen
voelen en aangeven. Dat is het moment om samen met anderen, in een veilige en
bevestigende sfeer, te gaan starten met lekker buiten bewegen. Je krijgt daardoor meer
zelfvertrouwen en zelfgevoel.
De groepstraining bied ik aan als iemand iets beter het contact met eigen lijf gaat
voelen en daar ook, los van de behandeling mee in beweging komt. Dit is een heel
goed moment om mee te gaan doen met de groepstrainingen. Alleen bij cliënten met
het chronisch stress-syndroom (Burnout) of bij depressieve klachten vraag ik vaak
al direct na de intake om mee te doen, omdat bij deze klachten blijkt dat beweging,
direct gekoppeld aan rust een hele mooie insteek is om fysiek weer op orde te komen.
De trainingen zijn in groepen van ongeveer acht personen en worden gestart na
medische goedkeuring van de (huis-)arts. We gaan met de groep de Strabrechtse
Heide op; genieten van het buiten zijn, de elementen voelen, zoals de regen op je huid,
het zonlicht op je gezicht of de wind tegen je lichaam.
1) V
 erbeteren lichaamsbewustwording.
Eén keer per week drie kwartier in de buitenlucht ‘inspannen’. De ene groep doet
dit door te wandelen en oefeningen te doen. De andere groep gaat joggen. Deze
groep doet iets intensievere oefeningen. Bij beide groepen gaat het er vooral om te
leren voelen wat er gebeurt, als je bijvoorbeeld stevig doorwandelt/jogt voel je bij
elke stap je voeten op de grond landen waardoor je op een geheel natuurlijke wijze
verbinding maakt met je hele lijf.
2) Het leren omgaan met grenzen in aanwezigheid van anderen.
Erg belangrijk tijdens de training is te leren voelen wat voor jou de juiste ‘maat’
is. Dat betekent dat je leert voelen wat je wel of niet kan en fijn vindt. De één
kan het plezierig vinden om wat sneller te lopen, de ander voelt dat rustig lopen
lekkerder is. Van essentieel belang is dat het contact met je lichaam steeds optimaal
blijft tijdens de training. Op een natuurlijke wijze leert de cliënt in contact met de
anderen uit de groep zijn grenzen bewaken. Doordat een ander groepslid sneller of
langzamer gaat moet je voortdurend aangeven wat voor jou goed is. Ook geef je
aan of je liever naast iemand loopt of liever alleen en of je wilt praten met de ander
of liever niet (het openen en sluiten). Het beweeggedeelte is uitermate geschikt om
de cliënt te laten voelen wat er in zijn lichaam gebeurt:
• Lopen op een zandpad, een weg, op het gras, of op een drassige ondergrond voelt
allemaal verschillend. Op de ene ondergrond kun je gemakkelijk versnellen, de
andere is te ongelijk waardoor er een risico is om te vallen.
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een training benoem en meer bewust laat ervaren.
• Spierrekoefeningen maken iemand bewust van de aanwezigheid van die
spiergroep en dat zorgt voor een beter lichaamsbewustwording.
• De tempowisselingen helpen te ervaren hoe je met je grenzen omgaat en hoe je
je krachten kunt verdelen. Een belangrijk element daarbij is dat je na de training
moe, maar vooral vitaal bent!
3) Het leren ontspannen van lichaam en geest, ofwel contact maken met je
lichaam in rust.
Als de drie kwartier bewegen voorbij zijn, wordt dit onmiddellijk gevolgd door de
ontspanningstraining in de praktijk. Hierbij gaat iedereen liggen op een mat bij
de houtkachel en volgt mijn aanwijzingen. Een loopactiviteit direct gevolgd door
rust geeft een natuurlijke relaxatierespons. Het is een vanzelfsprekende wijze om
het hele lichaam te voelen en gemakkelijk de verbinding te maken van hoofd naar
nek, naar schouders, armen en handen, etc. Men maakt contact met het lijf, van
hoofd tot teen, waarbij men gegidst wordt van binnenuit naar de huid te voelen. De
ontspanningsoefening vat ik hieronder samen.
Omschrijving oefening:
Deel 1.
“Voel wat het buiten lopen met je heeft gedaan en adem eens diep door.
Voel door je hoofd naar je gezicht, je oren, je achterhoofd.
Naar beneden, je keel en nek, zo door je schouders je armen in, je ellebogen door naar
je polsen en er dwars doorheen naar je handen, door je vingers en duimen.
Voel het contact naar de mat en ervaar de steun hiervan.
Voel ook vanuit je hoofd door je nek en rug door naar je stuitje.
En ook door je borst, je buik, naar je bekken en billen, zo je benen door, dwars door je
knieën, je onderbenen door, je kuiten.
Naar je enkels en zo je voeten in, naar de zolen van je voeten en al je tenen door.
Voel maar dat je er helemaal bent en misschien voel je ook de steun van de
ondergrond.
Voel dat je er helemaal bent.
Dan:
Deel 2.
Trek je voeten naar je toe, hou vast ( 6 tot 8 seconden) adem door en laat weer los bij
je volgende uitademing. (loslaten duurt ongeveer 20 seconden), voel het verschil.
Rustig doorademen.
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Dan span je bovenbenen aan, voel de spanning, adem door en bij je uitademing in
eigen tempo laat je weer los. En voel het verschil.
Span je billen aan, voel de spanning, adem door en als je weer in eigen tempo
uitademt adem je helemaal uit en dan laat je helemaal los. Voel maar dat je het loslaat.
Druk je onderrug in de mat, voel de spanning en beperking als je ademt en laat weer
los. Adem dan helemaal door en voel de ruimte in je buik, borst en flanken.
Strek je armen uit richting je voeten en maak vuisten, til ze iets op van de mat. Voel
het gewicht en de spanning, en laat los als je weer uitademt.
Knijp je ogen stijf dicht, frons je wenkbrauwen tong tegen je verhemelte en je lippen
stijf op elkaar. Voel de spanning in je gezicht, adem door. Bij de volgende uitademing
laat je alles weer los en zacht worden.
Dan: Herhaling deel 1
Aangekomen bij de voeten:
Even niets.
Dan wiebel wat met je voeten en vingers en rek je op de jouw meest favoriete wijze
uit”.
Afronding training.
Ervaringen
Bea: ”Ik kon vroeger echt niet goed gymmen, ik werd nooit gekozen. Het lijkt me
niks!”. Zij is een vrouw van bijna 60 jaar en heeft al een heel traject haptotherapie
doorlopen. Ze kwam met de moeite die ze had om de dood van haar tweede dochter en
het overlijden van haar man te verwerken. Haar dochter was 5 jaar geleden overleden
en haar man 2 jaar geleden. Ze zag het leven niet meer zo zitten, ze ging alleen nog
verder vanwege haar andere dochter, die twee kinderen had. Ze zat voor me met haar
hoofd tussen haar schouders, lachte zonder uitstraling. En ze zei:“ik voel niks meer”.
Aan de bank registreerde ze alleen en het duurde een poos voor ze meer kon laten
binnenkomen. Ze zat ook met haar moeder, die haar hele leven al zeer dominant was
en haar commandeerde. Bea liet dit gelaten toe.
Ik kon alleen veiligheid bieden en leerde haar luisteren in haar lijf: voelt het goed, of
juist niet. Openen en sluiten. Items waar ze mee aan de gang ging. Naar haar moeder
ervoer ze helder het ‘niet goed’. Haar dochter en de kleinkinderen geven haar meer
en meer plezier. Ze gaat al jaren naar de bridgeclub, waar ze haar kennen als een
zeer sterke vrouw. Daar laat ze niet haar kwetsbare kanten zien. Toch vindt ze daar
wel plezierige momenten, al merkt ze meer en meer dat ze vaak dingen doet die ze
liever niet zou doen.
Dat is het moment dat ze gaat deelnemen aan de loopgroep. Vanaf dat moment komt
ze meer en meer los.
“Wat doet dat me goed! Ik had nooit gedacht dat ik dit zó fijn zou vinden”.
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Eerst liep ze vooral wat op zichzelf, iets los van de groep. Ze probeerde soms mee
te rennen, wat niet ging. Daar stuitte ze gelijk al tegen haar grens. Helder en heel
natuurlijk. Doorrennen kan dan gewoon niet. Wandelen ging wel en dat vond zij erg
leuk.
Ik maak met iedereen vooraf de afspraak dat de snelheid waarmee je loopt goed is,
dat houdt in: niet te snel, maar ook niet te langzaam. Ga je te snel, dan kun je na een
poosje niet meer, dan ga je heel duidelijk over je grens heen. Dat merk je doordat
je buiten adem raakt. Ga je te langzaam, dan voelt dat ook niet lekker. Het is de
bedoeling om echt in je eigen tempo te lopen, zodat je moe maar voldaan aan de
ontspanning begint.
Ook de positie binnen de groep mag je veilig stellen. Als je het leuk vindt kun je naast
iemand lopen en wat kletsen; als je behoefte hebt aan wat rust kun je lekker om je
heen kijken en niet praten. Iedereen uit de groep kent de afspraken en accepteert deze
onvoorwaardelijk. Dit maakt de groep veilig en open.
Na korte tijd veranderde Bea, ze zocht meer de anderen op. Ze maakte meer contact.
En ook dat deed haar zichtbaar goed.
Ik let er steeds op dat de gesprekken vooral over het ’hier en nu van het lopen’ gaan.
Het gaat over ditjes en datjes en men deelt de ervaringen met betrekking tot dit
bewegen in de natuur. Het is met nadruk géén praatgroep waar men elkaars problemen
gaat bespreken. Anders zou het effect van lekker met je lijf bezig zijn en even niet
teveel nadenken verstoord worden!
Als er intervalletjes getraind worden, doet Bea wandelend mee. Versnellen en rust,
versnellen en rust. Ze leert haar eigen tempo kennen en de grens niet te overschrijden.
Hiermee voelt ze dat ze steeds beter contact met haar lijf krijgt.
Ook privé gaat het vooruit, ze merkt dat ze meer en meer gaat genieten. Ze voelt in
het dagelijks contact beter wat ze wel of niet wil. Zodat ze zelfs ‘ nee’ durft te zeggen
tegen haar moeder, wat ze haar levenlang nog nooit had gedaan.
Een deelnemer uit Geldrop:
“Ik kom net vanuit een burnout situatie. Ik ben wel gewend om te sporten, daar ligt
het niet aan, maar hier gaat het om de combinatie sporten en ontspannen. Aangezien
ik altijd een rationeel type was en niet zoveel mijn gevoel daar inpaste, gaat er een
wereld voor mij open. De groepstrainingen zijn voor mij een prima plek om te oefenen
wat ik bij de individuele therapie heb ‘geleerd’.
Ik merk dat ik tijdens de trainingen los van mijn werkplek kom. Het geeft mij een
prima balans tussen inspannen en ontspannen en dit samen met een groep, mannen en
vrouwen. Ik werk hier aan mijn eigenwaarde!”
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Dan span je bovenbenen aan, voel de spanning, adem door en bij je uitademing in
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Vaak kom ik in de individuele haptotherapiebehandelingen terug op de beweeg- en
ontspanningstraining. Het is goed te vertellen hoe het is geweest, wat er fijn/goed ging
en wat lastig was. Het is belangrijk om over het lopen te praten en uit te spreken hoe
het is gegaan. Hoe ging het bijvoorbeeld na het lopen: had je veel spierpijn of niet,
hoe lang duurde de vermoeidheid, kortom: hoe voelde het. Kon je jezelf zijn tijdens
het lopen in de groep? Zo niet, waar ging het mis? Dit zijn allemaal vragen om beter
bewust te leren voelen wat er in je lichaam gebeurt.

GevraaGd
Welke enthousiaste gediplomeerde haptotherapeut
(lid VVH) wil 1 à 2 dagen per week in Goes komen
werken?

Wat kan ik bieden?
* Nu, 1 à 2 dagen per week werk in een zeer goed
lopende praktijk in een gezondheidscentrum
* In onderling overleg op termijn meer dagen
per week werk
* Ter zijner tijd de praktijk voortzetten

Samenvatting
Inmiddels heb ik als haptotherapeut een ruime ervaring met groepstrainingen
waarbij bewegen en ontspanning centraal staan. Deze trainingen zijn voor een
aantal cliënten een aanvulling op een haptotherapeutisch behandeltraject. Het wordt
door de deelnemers als zeer waardevol ervaren. Wellicht dat dit concept door meer
haptotherapeuten toegepast zou kunnen worden.
Informatie: www.miekehavikhptonomie.nl

Wat heeft Goes en omgeving te bieden?
* Goes, een leuke stad in het midden van Zeeland,
met een eigen schouwburg en bioscoop
* Het zeer nabije Borgoundische leven: Antwerpen
½ uur, Brussel 1 uur en Lille 2 uur verwijderd
van Goes
* Een levendige woningmarkt

Praktijk Haptotherapie en Haptonomische zwangerschapsbegeleiding
“Centrum de Pijlers”, Goes
Inlichtingen: Catholijn te Wechel
tel: 0113 - 25 24 85
www.haptotherapie-goes.nl
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Voor u bijgewoond
P e te r Ve rs c h oor
Lezing/workshop ‘Psychomotorische ontwikkeling en karakterstructuren vanuit
Bodynamics’
Op donderdag 11 maart hield Josette van Luytelaar de lezing/workshop
‘Psychomotorische ontwikkeling en karakterstructuren vanuit Bodynamics’. Josette
is gz-psycholoog, seksuoloog, bio-energetisch analytisch therapeut en bodynamic
practitioner. Josje Schutte gaf de inleiding en hoopte dat we ons konden laten
inspireren en verwonderen bij wat Josette ons te vertellen had.
De lezing en workshop hadden als onderwerp ‘Bodynamics’, een lichaamsgerichte
psychotherapeutische stroming die verband legt tussen de ontwikkeling van
karakterstructuren en de ontwikkeling van specifieke spieren. Karakterstructuren
worden gezien als typisch gedrag dat in de kindertijd is aangeleerd als adequate
respons op voor het kind min of meer stressvolle situaties. Freud was de eerste
die verband legde tussen jeugdervaringen en gedrag op latere leeftijd, Erikson
deed dat na hem. Alexander Lowen (1910-2008) betrok het lichaam erbij en
ontwikkelde zijn ‘Bio-energetica’. In Denemarken werden in de jaren zeventig door
relaxatietherapeuten, onder leiding van Lisbeth Marcher, meerdere karakterstructuren
beschreven en een relatie gevonden met de ontwikkeling van specifieke spieren in de
kindertijd. In elke ontwikkelingsfase is er een spanningsveld tussen de behoeften van
het kind en de eisen die de omgeving stelt. Wanneer de balans daartussen verstoord
wordt kan een latent vermogen onderontwikkeld raken of een te grote rol gaan spelen.
In Bodynamics wordt ervan uitgegaan dat elke ontwikkelingsfase gerelateerd is aan
specifieke spieren. Marcher deed bij 10.000 cliënten onderzoek naar de relatie tussen
specifieke spieren en karakterstructuren. Bij het aanraken van een zelfde specifieke
spier bleek steeds hetzelfde thema een rol te spelen. Ze maakte zo een 'bodymap'.
Afhankelijk van de karakterstructuur geeft een spier bij aanraking een hyper-respons,
een hypo-respons of een neutrale, gezonde respons. De hypo-respons wordt ook
de vroege, door slapheid gekenmerkte positie genoemd en de hyper-respons wordt
ook genoemd de late, gespannen of gepantserde positie. Spier-respons is overigens
niet hetzelfde als spiertonus. Bij het begin van de behandeling wordt een 'reading'
gedaan, waarbij een groot aantal spieren van de cliënt op hun basisspanning wordt
getest en zo in kaart gebracht, de 'bodymap'. Dit neemt ongeveer 5 à 6 uur in beslag.
Steeds wordt gekeken wat iemands thema is en welke spier-respons daarbij past. Of
omgekeerd, want er wordt altijd op twee sporen gewerkt: spier(groep) en psyche. Bij
de behandeling wordt gewerkt vanuit de eigen resources, de eigen kracht. Bij de late
positie (hyper-respons) worden heel langzaam kleine bewegingen gemaakt met de
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spier. Bij de vroege positie (hypo-respons) wordt een impuls opgewekt in de spier
en de cliënt geconfronteerd met de ingehouden energie. In een kleine oefening werd
ons gevraagd onze handpalmen tegen die van de buurvrouw/man te leggen, om ons
zo bewust te worden van de spier die daarbij een specifieke rol speelt. Na de pauze
hebben we geoefend met een aantal houdingen/posities, zodat bodynamics aan den
lijve ervaren werd. Als laatste werd een gezonde respons geoefend in de vorm van
swingende muziek, waarop we heerlijk gedanst hebben. Een ervaring die ons het niet
doorgaan van de beloofde borrel snel deed vergeten.
Bodynamics was nieuw voor mij en waarschijnlijk voor de meeste toehoorders. Het
was inspirerend om kennis te nemen van een andere therapeutische stroming waar
eveneens het lichaam wordt beschouwd als belangrijke (uit)drager van onze emoties,
gevoelens en gedachten. Meer informatie is te vinden op ‘www.bodynamics.nl’.
Zeer aan te bevelen is het boek ‘Body, Breath, & Consciousness’, een verzameling
artikelen onder editie van Ian Macnaughton.
Peter Verschoor
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Achtergrond
R on a l d L u l ofs

Kwaliteit - met de kennis van nu
(met toestemming van de auteur overgenomen uit InFysio, rubriek
"Het oog van Versus")
Kwaliteit
De afgelopen drie weken heb ik diverse vergaderingen en bijeenkomsten bezocht. Het
waren bijeenkomsten waarin de kwaliteit van de fysiotherapie uitgebreid ter sprake
kwam. Opvallende overeenkomst was dat het woord kwaliteit, te pas en te onpas werd
gebruikt. Zo noteerde ik op de diverse bijeenkomsten de volgende stellige uitspraken;
“ik sta voor kwaliteit”, “het niveau van de fysiotherapieopleiding moet opgetrokken
worden naar het masterniveau, zodat er een hogere kwaliteit kan worden geleverd”,
“wij leveren niet dezelfde kwaliteit”, “we gaan sturen op kwaliteit” en “de zorg moet
doeltreffend, doelmatig en kwalitatief hoogstaand zijn”. Los van het gegeven dat ik
mij regelmatig als een toeschouwer in het verkeerde toneelstuk zag, gezien de talloze
aannames en vooronderstellingen van collega’s die mij om de oren vlogen, zat ik maar
steeds te wachten op het moment dat iemand mij uit de doeken kwam doen wat er nu
precies onder kwaliteit - en dan met name kwaliteit binnen de fysiotherapie - wordt
verstaan. Maar niets van dit alles. Er schijnt een geheim soort afspraak te bestaan wat
kwaliteit binnen de fysiotherapie is.
Dat kan ook niet anders want er bestaan al diverse instrumenten om kwaliteit te meten
zoals kwaliteitsindicatoren, klanttevredenheidsonderzoeken en het onvolprezenHKZ
kwaliteitssyteem oftewel Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Zij
dienen als kwaliteitscontrole of kwaliteitsmeting. Maar als men meent te weten hoe
je kwaliteit kunt meten dan kunnen diegenen die zulke instrumenten bedenken mij
vast ook wel uitleggen wat zij onder kwaliteit verstaan? Maar waarom kan ik het
dan nergens terug vinden? Of is de vraag naar wat kwaliteit is niet zo eenvoudig te
beantwoorden? Dat kan; maar dan geldt het vast niet alleen voor de fysiotherapie
maar wellicht voor de hele gezondheidszorg. Dat roept meteen de vraag op of je dan
wel mag (be)oordelen, als er geen overeenstemming is over de definitie van kwaliteit.
Misschien is de vraag naar wat kwaliteit is wel een filosofische discussie?
Socrates.
In het blad Ethische Perspectieven stond een interessant artikel over het begrip
kwaliteit en de mening van de Griekse denker Socrates daarover, van de hand van P.
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van Tongeren. (1) “De geschiedenis van het denken over kwaliteit is namelijk zo oud
als de geschiedenis van de Westerse filosofie zelf. Sinds en vooral bij Socrates, richt
de filosofie zich op vragen als: Wat is rechtvaardigheid? Wat is deugdzaamheid? Dat
zijn vragen naar kwaliteiten.
Hoe gaat Socrates te werk? Wanneer hij iemand ontmoet van wie hij meent dat die
verstand heeft van zo’n kwaliteit, of iemand die dat van zichzelf denkt, spreekt
Socrates hem aan : “Vertel mij eens, wat is rechtvaardigheid?” Als hij antwoord krijgt
begint het spel dat Socrates speelt en dat wordt geleid door twee vragen; “Wat bedoel
je precies met dat antwoord?” En ten tweede en vooral: “Is dat waar?” “.
In de moderne tijd wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire
kwaliteiten, deze indeling stamt uit de tijd van de filosoof Locke. (17e eeuw) Locke,
tijdgenoot van Isaac Newton en Christiaan Huygens, is bekend van het begrip ‘Tabula
Rasa’ oftewel onbeschreven blad, waarmee hij bedoelt dat een mens begint met een
leeg verstand en dat gedurende het leven het hoofd wordt gevuld door ervaringen
en indrukken. Locke maakt in zijn filosofisch werk, onderscheid tussen primaire
kwaliteiten en secundaire kwaliteiten.
Primaire kwaliteiten zijn kwaliteiten die aan de materie vastzitten, zoals vastheid,
vorm en getal terwijl secundaire kwaliteiten niet in de dingen zelf zitten maar in ons,
in de waarnemer. Dat geldt voor kleur bijvoorbeeld maar ook voor de esthetische en
morele kwaliteiten. Met het verbannen van deze kwaliteiten naar het subject maakt
men deze dus subjectief. Daarmee kunnen de vragen van Socrates dus eigenlijk niet
meer gesteld worden. “U zegt dit, maar is dat ook echt zo?”(1)
Want als het om esthetische en morele kwaliteiten gaat kunnen we niet meer
vragen naar de ‘objectieve’ kwaliteit van iets, want er zijn alleen nog maar
subjectieve meningen over kwaliteit. Kwaliteitsoordelen worden zo expressies van
smaakvoorkeuren. En wat is de huidige smaakvoorkeur binnen de fysiotherapie?
Over welke kwaliteiten gaat het in de fysiotherapie of ruimer gedefinieerd; in de
zorg? Gaat het over vorm, getal of beweging, de primaire kwaliteit? Of gaat het over
de secundaire kwaliteiten? Kunnen we überhaupt kwaliteit wel vaststellen, is het
niet altijd een subjectieve mening? Kent fysiotherapie eigenlijk wel een primaire
kwaliteit?
Is de huidige neiging tot kwaliteitscontroles/metingen niet een symptoom van een
crisis over kwaliteit? Niet dat er minder kwaliteit is maar we weten minder wat
kwaliteit is. Niet omdat we niet goed genoeg zoeken maar omdat we menen dat er
wellicht niet zoiets is als kwaliteit. Kwaliteit is wat men ervan vindt. Kwaliteit is een
afspraak!
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Achtergrond
R on a l d L u l ofs

Kwaliteit - met de kennis van nu
(met toestemming van de auteur overgenomen uit InFysio, rubriek
"Het oog van Versus")
Kwaliteit
De afgelopen drie weken heb ik diverse vergaderingen en bijeenkomsten bezocht. Het
waren bijeenkomsten waarin de kwaliteit van de fysiotherapie uitgebreid ter sprake
kwam. Opvallende overeenkomst was dat het woord kwaliteit, te pas en te onpas werd
gebruikt. Zo noteerde ik op de diverse bijeenkomsten de volgende stellige uitspraken;
“ik sta voor kwaliteit”, “het niveau van de fysiotherapieopleiding moet opgetrokken
worden naar het masterniveau, zodat er een hogere kwaliteit kan worden geleverd”,
“wij leveren niet dezelfde kwaliteit”, “we gaan sturen op kwaliteit” en “de zorg moet
doeltreffend, doelmatig en kwalitatief hoogstaand zijn”. Los van het gegeven dat ik
mij regelmatig als een toeschouwer in het verkeerde toneelstuk zag, gezien de talloze
aannames en vooronderstellingen van collega’s die mij om de oren vlogen, zat ik maar
steeds te wachten op het moment dat iemand mij uit de doeken kwam doen wat er nu
precies onder kwaliteit - en dan met name kwaliteit binnen de fysiotherapie - wordt
verstaan. Maar niets van dit alles. Er schijnt een geheim soort afspraak te bestaan wat
kwaliteit binnen de fysiotherapie is.
Dat kan ook niet anders want er bestaan al diverse instrumenten om kwaliteit te meten
zoals kwaliteitsindicatoren, klanttevredenheidsonderzoeken en het onvolprezenHKZ
kwaliteitssyteem oftewel Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Zij
dienen als kwaliteitscontrole of kwaliteitsmeting. Maar als men meent te weten hoe
je kwaliteit kunt meten dan kunnen diegenen die zulke instrumenten bedenken mij
vast ook wel uitleggen wat zij onder kwaliteit verstaan? Maar waarom kan ik het
dan nergens terug vinden? Of is de vraag naar wat kwaliteit is niet zo eenvoudig te
beantwoorden? Dat kan; maar dan geldt het vast niet alleen voor de fysiotherapie
maar wellicht voor de hele gezondheidszorg. Dat roept meteen de vraag op of je dan
wel mag (be)oordelen, als er geen overeenstemming is over de definitie van kwaliteit.
Misschien is de vraag naar wat kwaliteit is wel een filosofische discussie?
Socrates.
In het blad Ethische Perspectieven stond een interessant artikel over het begrip
kwaliteit en de mening van de Griekse denker Socrates daarover, van de hand van P.
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van Tongeren. (1) “De geschiedenis van het denken over kwaliteit is namelijk zo oud
als de geschiedenis van de Westerse filosofie zelf. Sinds en vooral bij Socrates, richt
de filosofie zich op vragen als: Wat is rechtvaardigheid? Wat is deugdzaamheid? Dat
zijn vragen naar kwaliteiten.
Hoe gaat Socrates te werk? Wanneer hij iemand ontmoet van wie hij meent dat die
verstand heeft van zo’n kwaliteit, of iemand die dat van zichzelf denkt, spreekt
Socrates hem aan : “Vertel mij eens, wat is rechtvaardigheid?” Als hij antwoord krijgt
begint het spel dat Socrates speelt en dat wordt geleid door twee vragen; “Wat bedoel
je precies met dat antwoord?” En ten tweede en vooral: “Is dat waar?” “.
In de moderne tijd wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire
kwaliteiten, deze indeling stamt uit de tijd van de filosoof Locke. (17e eeuw) Locke,
tijdgenoot van Isaac Newton en Christiaan Huygens, is bekend van het begrip ‘Tabula
Rasa’ oftewel onbeschreven blad, waarmee hij bedoelt dat een mens begint met een
leeg verstand en dat gedurende het leven het hoofd wordt gevuld door ervaringen
en indrukken. Locke maakt in zijn filosofisch werk, onderscheid tussen primaire
kwaliteiten en secundaire kwaliteiten.
Primaire kwaliteiten zijn kwaliteiten die aan de materie vastzitten, zoals vastheid,
vorm en getal terwijl secundaire kwaliteiten niet in de dingen zelf zitten maar in ons,
in de waarnemer. Dat geldt voor kleur bijvoorbeeld maar ook voor de esthetische en
morele kwaliteiten. Met het verbannen van deze kwaliteiten naar het subject maakt
men deze dus subjectief. Daarmee kunnen de vragen van Socrates dus eigenlijk niet
meer gesteld worden. “U zegt dit, maar is dat ook echt zo?”(1)
Want als het om esthetische en morele kwaliteiten gaat kunnen we niet meer
vragen naar de ‘objectieve’ kwaliteit van iets, want er zijn alleen nog maar
subjectieve meningen over kwaliteit. Kwaliteitsoordelen worden zo expressies van
smaakvoorkeuren. En wat is de huidige smaakvoorkeur binnen de fysiotherapie?
Over welke kwaliteiten gaat het in de fysiotherapie of ruimer gedefinieerd; in de
zorg? Gaat het over vorm, getal of beweging, de primaire kwaliteit? Of gaat het over
de secundaire kwaliteiten? Kunnen we überhaupt kwaliteit wel vaststellen, is het
niet altijd een subjectieve mening? Kent fysiotherapie eigenlijk wel een primaire
kwaliteit?
Is de huidige neiging tot kwaliteitscontroles/metingen niet een symptoom van een
crisis over kwaliteit? Niet dat er minder kwaliteit is maar we weten minder wat
kwaliteit is. Niet omdat we niet goed genoeg zoeken maar omdat we menen dat er
wellicht niet zoiets is als kwaliteit. Kwaliteit is wat men ervan vindt. Kwaliteit is een
afspraak!
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De huidige discussie binnen de gezondheidszorg over kwaliteit en kwaliteitszorg
laait ook altijd met name op als er bezuinigd moet worden. Toeval? Nee natuurlijk.
Onder het mom van transparantie en kwaliteit worden er gewoon harde bezuinigingen
doorgevoerd, dat is al decennia lang aan de gang. Het is een bliksemafleider en
heeft niets te maken met de inhoudelijke kwaliteit van een vakgebied, indien deze
überhaupt bestaat. In het onderwijs wordt tegenwoordig eveneens een zelfde soort
'kwaliteitsslag' uitgevoerd.
Definities
De definities over kwaliteit bieden ons ook geen houvast. Wanneer men kwaliteit
probeert te definiëren in harde termen ontstaat er alleen maar meer spraakverwarring.
Zo is er een definitie van de American Medical Association uit 1984 die vertaald
luidt; 'Kwaliteit van zorg is dat wat bijdraagt aan kwaliteit van leven'. Kortom een
tautologische definitie; ze verschuiven het probleem naar andere termen die even
onduidelijk zijn als de term die gedefinieerd wordt. Daar schieten we dus ook niets
mee op. Van Dale beschrijft kwaliteit als: 'Bepaalde gesteldheid, hoedanigheid, mate
waarin iets geschikt is om voor een bepaald doel te gebruiken'. Ik hoor het Socrates al
vragen: 'wat is gesteldheid'?
In de Nederlandse 'Kwaliteitswet Zorginstellingen' van 1996 zien we ook allerlei
pogingen om tot een definitie te komen. Maar het begrip kwaliteit komt niet voor
in de lijst begripsomschrijvingen van deze wet. Wel spreekt men over verantwoorde
zorg. Daaronder wordt verstaan; zorg van goed niveau, zorg die doeltreffend en
doelmatig en zorg die patiëntgericht en afgestemd is op de reële behoefte van de
patiënt.
Kortom, ook deze wijze van beschrijven staat vol van subjectivisme. Dat is niet erg,
maar wel goed om te weten, zeker als je meent de kwaliteit van een beroepsgroep te
kunnen beoordelen.
Want hoe staat het dan met de kwaliteitsmetingen en kwaliteitscontrole’s? Denk
binnen de fysiotherapie aan de HKZ en de Kwaliefy (KWALiteitsIndicatoren
Eerstelijns Fysiotherapie, red). Metingen die momenteel in de fysiotherapie worden
ingevoerd. Het lijkt welhaast alsof men kwaliteitsmetingen verwart met kwaliteit.
Dit probleem zie je ook in het onderwijs. Meetbaarheid en standaardisering worden
steeds belangrijker, maar datgene wat we beheersen zegt nog steeds niets over de
intrinsieke kwaliteit.
Kwaliteit kan niet worden gereduceerd tot kwantiteit. Datgene wat men kan meten
omdat het meetbaar is, hoeft geen enkele kwalitatieve betekenis te hebben. Meer is
niet hetzelfde als beter.
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Fysiokunde versus fysiokunst
Het is in zekere zin ook de aloude discussie over geneeskunde en geneeskunst.
Geneeskunde is datgene wat te leren is: de anatomie, de fysiologie en de mechanica.
Geneeskunst gaat over het unieke talent van de dokters, of om in ons vak te blijven,
van de fysiotherapeut. Het is het aloude 'fingerspitzengefühl'; of de 'klinische blik',
u kent het vast wel.
De laatste jaren worden de liefhebbers van de fysiotherapiekunst weinig bediend. Het
zijn de jaren van de liefhebbers van de fysiotherapiekunde. Protocollen en richtlijnen,
bedoeld om de kwaliteit te bevorderen dan wel transparant te maken, zijn het vak steeds
meer gaan domineren en fysiotherapeuten worden aangemoedigd en zelfs verplicht zich
hieraan te conformeren. Afwijken van richtlijnen wordt steeds riskanter. De creativiteit
van de behandelaar wordt hiermee de kop ingedrukt. En dan durven zorgverzekeraars
steeds maar te roepen dat we 'zorg op maat' moeten leveren. Dat staat natuurlijk haaks
op het bestaan van vrijwel alle protocollen en richtlijnen. Maar als je handelen maar
gericht is op de richtlijnen, en je voldoet aan alle protocollen, dan kan je nooit iets
gebeuren. Of de individuele patiënt daarbij gebaat is, is geen vraag maar dat zou het
wel moeten zijn.
De verschuiving naar de fysiotherapiekunde kant, omdat deze meetbaar zou zijn,
gaat ten koste van de fysiotherapiekunst. Deze ontwikkeling binnen ons vak
lijkt mij niet gewenst, maar ik zie om mij heen dat het niet meer te stoppen valt.
Veel beleidsbepalers, opleiders en opiniebepalers binnen de fysiotherapie roepen
tenslotte om het hardst dat ‘we’ de boot missen als ‘we’ ons niet aansluiten bij
de ontwikkelingen binnen de fysiotherapie in Amerika en Australie. Waarom we
die boot moeten hebben is mij volstrekt onduidelijk. Vanwege de inhoud? Welke?
Amerika, Australie en Canada schijnen de trendsetters te zijn in het Evidence Based
fysiotherapeutisch handelen en dat schijnt erg belangrijk te zijn, maar of het beter is?
Ik betwijfel het. (2)
Maar Nederland volgt, zoals ons land Amerika wel vaker volgt. Nou maar hopen dat
we over een jaar of tien niet te horen krijgen:“Met de kennis van nu, had ik toen een
heel andere beslissing genomen”.
1. Tongeren, P van.
Blijven vragen wat kwaliteit is.
Ethische perspectieven 8 (1998) 4, pp. 311-316.
2. Lulofs, R.
Top of the Bill
Versus, Tijdschrift voor Fysiotherapie, 26e jrg. (2008) no 5, pp. 188-192.
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luidt; 'Kwaliteit van zorg is dat wat bijdraagt aan kwaliteit van leven'. Kortom een
tautologische definitie; ze verschuiven het probleem naar andere termen die even
onduidelijk zijn als de term die gedefinieerd wordt. Daar schieten we dus ook niets
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maar wel goed om te weten, zeker als je meent de kwaliteit van een beroepsgroep te
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Want hoe staat het dan met de kwaliteitsmetingen en kwaliteitscontrole’s? Denk
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gericht is op de richtlijnen, en je voldoet aan alle protocollen, dan kan je nooit iets
gebeuren. Of de individuele patiënt daarbij gebaat is, is geen vraag maar dat zou het
wel moeten zijn.
De verschuiving naar de fysiotherapiekunde kant, omdat deze meetbaar zou zijn,
gaat ten koste van de fysiotherapiekunst. Deze ontwikkeling binnen ons vak
lijkt mij niet gewenst, maar ik zie om mij heen dat het niet meer te stoppen valt.
Veel beleidsbepalers, opleiders en opiniebepalers binnen de fysiotherapie roepen
tenslotte om het hardst dat ‘we’ de boot missen als ‘we’ ons niet aansluiten bij
de ontwikkelingen binnen de fysiotherapie in Amerika en Australie. Waarom we
die boot moeten hebben is mij volstrekt onduidelijk. Vanwege de inhoud? Welke?
Amerika, Australie en Canada schijnen de trendsetters te zijn in het Evidence Based
fysiotherapeutisch handelen en dat schijnt erg belangrijk te zijn, maar of het beter is?
Ik betwijfel het. (2)
Maar Nederland volgt, zoals ons land Amerika wel vaker volgt. Nou maar hopen dat
we over een jaar of tien niet te horen krijgen:“Met de kennis van nu, had ik toen een
heel andere beslissing genomen”.
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Kunst en haptonomie

ROèL uw partner
in verzekeringen
Haptotherapeuten Verzekeringspakket
Financieel Adviesbureau ROèL biedt voor haptotherapeuten
de mogelijkheid verzekeringen te treffen met aantrekkelijke
voordelen in de vorm van:
- collectiviteitskorting - uitgebreide specifiek op beroep afgestemde dekking - persoonlijke advisering Praktijkpakket
•	Aansprakelijkheid beroep
•
• Rechtsbijstand beroep		
			
•
Privé-pakket
• Woonhuis
•
• Inboedel 		
• Auto
•
			
•
Inkomen en zorgpakket
• Pensioen
•
• Arbeidsongeschiktheid
•

Extra kosten /
bedrijfsschade
Inventaris
Aansprakelijkheid
privé
Rechtsbijstand privé
Doorlopende reis
Ziektekosten
Ongevallen

Financieel Adviesbureau ROèL
Antwoordnummer 358
3740 VB BAARN
telefoon 035 54 890 90
Fax 035 54 890 91
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A n n e k e K e m p k e s - Ve r w e i j
Va d e r, m o e d e r e n k i n d j e
Karin Borgman, formaat 100 x 120 cm,
gouache op suikerpapier.
Gedrieën gevat in een cirkel. De vader
staat op zichzelf maar is er wel helemaal
bij betrokken. Zijn armen worden één met
de armen van de moeder. Het is niet meer
belangrijk wie de steun verleent. Ze zijn
daarin beiden één. Achter de vrouw is het
geel. Ze wordt eruit gelicht. Daarachter is het
donker, de nacht met een maan op haar rug,
speels. Het kindje kijkt niet maar laaft zich
aan een borst die toeschiet. Alles wat ik nu
zeg is dat wat we zien.
Wat beleef ik hieraan? Waarom hangt dit
schilderij al bijna 20 jaar in mijn praktijkkamer? Het staat zelfs op mijn folder, die ik
gemaakt heb als info voor de haptonomische zwangerschapsbegeleiding.
Vele mooie, kerkelijke schilderijen met het thema moeder en kind trekken mij niet
aan. Misschien is dit onderwerp voor mij te vaak en te mooi weergegeven. Ook de
vader ontbreekt daarbij.
Deze moeder is hard van kleur: fel rood en geel met zwarte lijnen. De verhoudingen
kloppen helemaal niet. Een borst zit hoger dan de andere. Haar neus staat scheef en
ze kijkt niet duidelijk. De man is ook rood en geel en zwart. Hij kijkt wel met een
toegenegen hoofd.
Samen zijn ze met het kind. Alsof ze zeggen: hier staan we, we zijn overrompeld en
verstild en weten niet hoe alles moet maar dat hoeft ook niet, dat komt vanzelf wel.
Wij zijn met z'n drieën en dat laten we niet meer los.
Ruim 20 jaar geleden werd ik overrompeld en tegelijk verrast tijdens een bezoek
aan een tentoonstelling van de Aalsmeerse kunstenares Karin Borgman. Zij had een
solotentoonstelling in het plaatselijke museum.
Er hingen grote schilderijen van haar zwangerschap, de geboorte en de periode erna
met het groter wordende kind. Los getekend en geschilderd in vrolijke kleuren. Zeer
spontaan en uit de eigen beleving. Ik kon er niet genoeg van krijgen. Door daar tussen
te staan en te lopen werd ik erdoor meegenomen en opgenomen door de weergave
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Kunst en haptonomie

ROèL uw partner
in verzekeringen
Haptotherapeuten Verzekeringspakket
Financieel Adviesbureau ROèL biedt voor haptotherapeuten
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Extra kosten /
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Doorlopende reis
Ziektekosten
Ongevallen

Financieel Adviesbureau ROèL
Antwoordnummer 358
3740 VB BAARN
telefoon 035 54 890 90
Fax 035 54 890 91
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A n n e k e K e m p k e s - Ve r w e i j
Va d e r, m o e d e r e n k i n d j e
Karin Borgman, formaat 100 x 120 cm,
gouache op suikerpapier.
Gedrieën gevat in een cirkel. De vader
staat op zichzelf maar is er wel helemaal
bij betrokken. Zijn armen worden één met
de armen van de moeder. Het is niet meer
belangrijk wie de steun verleent. Ze zijn
daarin beiden één. Achter de vrouw is het
geel. Ze wordt eruit gelicht. Daarachter is het
donker, de nacht met een maan op haar rug,
speels. Het kindje kijkt niet maar laaft zich
aan een borst die toeschiet. Alles wat ik nu
zeg is dat wat we zien.
Wat beleef ik hieraan? Waarom hangt dit
schilderij al bijna 20 jaar in mijn praktijkkamer? Het staat zelfs op mijn folder, die ik
gemaakt heb als info voor de haptonomische zwangerschapsbegeleiding.
Vele mooie, kerkelijke schilderijen met het thema moeder en kind trekken mij niet
aan. Misschien is dit onderwerp voor mij te vaak en te mooi weergegeven. Ook de
vader ontbreekt daarbij.
Deze moeder is hard van kleur: fel rood en geel met zwarte lijnen. De verhoudingen
kloppen helemaal niet. Een borst zit hoger dan de andere. Haar neus staat scheef en
ze kijkt niet duidelijk. De man is ook rood en geel en zwart. Hij kijkt wel met een
toegenegen hoofd.
Samen zijn ze met het kind. Alsof ze zeggen: hier staan we, we zijn overrompeld en
verstild en weten niet hoe alles moet maar dat hoeft ook niet, dat komt vanzelf wel.
Wij zijn met z'n drieën en dat laten we niet meer los.
Ruim 20 jaar geleden werd ik overrompeld en tegelijk verrast tijdens een bezoek
aan een tentoonstelling van de Aalsmeerse kunstenares Karin Borgman. Zij had een
solotentoonstelling in het plaatselijke museum.
Er hingen grote schilderijen van haar zwangerschap, de geboorte en de periode erna
met het groter wordende kind. Los getekend en geschilderd in vrolijke kleuren. Zeer
spontaan en uit de eigen beleving. Ik kon er niet genoeg van krijgen. Door daar tussen
te staan en te lopen werd ik erdoor meegenomen en opgenomen door de weergave
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van de beweging van de gebeurtenissen Het was niet de spanning van de bevalling
(daar waren ook schilderijen van) die me zo boeide maar ik was geraakt door juist de
dingen er om heen die weergegeven waren: de hangende houding tijdens de weeën
voor de boekenkast, schots en scheef getekend. De grote aanwezigheid van de man.
Hoe kan iemand zoiets ingrijpends zo heftig in kleuren en vormen weergeven?
Zij moet wel iets van haptonomie weten dacht ik. Toen ik het haar vroeg vertelde
ze dat ze bij collega Adrie Westerhof samen met haar partner Jan haptonomische
zwangerschapsbegeleiding had gedaan. Ook dat ze er intens door getroffen geworden
was. Zo was ze bij het wiegen van haar als zwangere in huilen uitgebarsten omdat het
haar zo ontroerde.
Ik wilde graag dit schilderij maar omdat ik niet direct kon kiezen bood ze me aan ook
een ander op te hangen en te kijken welke ik het mooiste vond thuis. Ze gaf me daarin
dus ruimte. Een prima idee. Dit schilderij is het geworden.
Haar manier van schilderen deed en doet me denken aan de Joodse kunstenares,
Charlotte Solomon, die in de oorlog eerst in Berlijn bij haar ouders woonde en
later toen het gevaarlijk werd voor Joden daar, bij haar grootouders in Frankrijk
ondergedoken was. Zij beeldde het dagelijks leven uit waaronder de ziekte en het
sterven van haar moeder, het flirten met de pianoleraar en ze heeft dit voortgezet
in Frankrijk o.a. met de uitbeelding van haar grootmoeder die door alle ellende een
psychiatrische patiënt werd. Alles in een veelheid van kleuren en beweging. Het
schilderen was haar vorm van uiten, van communiceren. Ze deed dit dagelijks tot ze
werd weggevoerd en niet meer teruggekomen is. Haar tekeningen/schilderingen zijn
gebundeld in een prachtig dik boek met de titel, 'Leven? of theater?'.
Toen Karin en Jan voor de tweede keer zwanger werden mocht ik ze begeleiden mede
omdat Adrie Westerhof gestopt was. Ze konden nu naar hun eigen schilderij kijken.
Heel vertrouwd.
De laatste jaren heeft deze kunstenares zich bezig gehouden met het schilderen van
tafels met eten en drinken en mensen erom heen. Het ging haar om het delen en het
gezamenlijke.
Het allerlaatste werk wat ik van haar zag was een tafel met een persoon een de ene
kant en een ander aan de andere kant. Dat zijn zij en haar man Jan. De kinderen zijn
al uitgevlogen. De tafel weerspiegelt als het ware in het water alsof het een bootje is
waardoor er weer vier personen, zij en hun beide kinderen zijn. Eenvoudig en verstild.
Over de serie waaruit ik dit schilderij heb zou een mooi boek gemaakt kunnen
worden. Nog mooier zou het zijn wanneer alle tekeningen/schilderijen weer eens
bij elkaar zouden hangen op een studie bijeenkomst bijvoorbeeld van de VHZB
(vereniging voor zwangerschapsbegeleiders en haptonomische pre- en postnatale
ouder- en kindbegeleiding). Wie weet??
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Voor u gelezen
door Mia van Luttervelt
Houd me vast – zeven gesprekken voor een hechte(re) en veilige relatie,
Dr.Sue Johnson, Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen, 1e druk jan.2009,
6e druk feb.2010, ISBN 978 90 215 3598 2, 286 pp. € 22,50
Bij toeval ontdekte ik dit boek in de boekhandel en ik werd er ogenblikkelijk
door gegrepen. Ik werd gelokt door de titel Houd me vast, waardoor ik hoopte
op verwantschap met de haptonomie. En die blijkt er te zijn, o.a. door de
hechtingstheorie van Bowlby, die ook in de haptonomie een belangrijke rol speelt.
Dr.Sue Johnson is klinisch psycholoog. Zij ontwikkelde de Emotionally Focused
(Couple) Therapy (EFT, niet te verwarren met Emotional Freedom Techniques
[ook EFT], zoals per abuis vermeld stond in het verslag van de lezing door Els
Plooij voor het Lustrumcongres van HC, zie HC 2010-1, p.20). Sue Johnson is een
vooraanstaande deskundige in de nieuwe wetenschap van relaties. Haar werk wordt
revolutionair en baanbrekend genoemd…’het belangrijkste, meest waardevolle boek
voor paren dat in de eenentwintigste eeuw is verschenen’.
John Bowlby ontketende in 1969 een revolutie met zijn beroemde trilogie Attachment,
Separation and Loss (hechting, scheiding en verlies). Zijn onderzoeken onder o.a.
oorlogsweduwen, thuisloze jongeren, en Europese weeskinderen - die na de 2e
Wereldoorlog thuisloos waren geworden - bewezen, dat 'emotionele uithongering' een
reëel verschijnsel is en dat liefdevolle verbondenheid even belangrijk is als stoffelijk
voedsel. Bowlby stierf in 1990. Hij heeft de tweede revolutie die zijn werk heeft
ontketend niet meer mee mogen maken: de toepassing van de hechtingstheorie op de
liefde tussen volwassenen. Bowlby's voorspellingen over hechting bij volwassenen
zijn nu in honderden onderzoeken bevestigd. De belangrijkste conclusie: een gevoel
van veilige verbinding tussen liefhebbende partners is de sleutel tot een liefdevolle
relatie en een diepe bron van kracht voor de afzonderlijke deelnemers aan zo'n relatie.
EFT blijkt ‘hot stuff ’ en een hype tot aan minister Rouvoet van Jeugd en Gezin aan
toe. Maatschappelijk werkers kunnen een preventieve korte cursus volgen, het aantal
psychotherapeuten dat met EFT werkt groeit snel. EFT is een nieuwe, effectieve
manier om paren te helpen destructieve patronen binnen hun relatie te doorbreken.
De behandelvorm is effectiever en de terugval kleiner.
In EFT zijn de hechtingstheorie van Bowlby, de existentiële/ervaringsgerichte
werkwijze en de systeemtheoretische theorie geïntegreerd. Het doel van het (zelfhulp)
boek en/of de cursus is dat partners niet alleen hun conflictueuze manier van omgang
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Van het Kenniscentrum

verbreken maar elkaar ook meer intimiteit en emotionele verbondenheid kunnen
bieden.
EFT bestaat uit negen stappen verdeeld over drie fasen: fase 1 – De-escalatie,
fase 2 – Verbinding, fase 3 – Bestendiging/consolidatie.
De website is een aanrader: www.emotionallyfocusedtherapy.nl. Voor dyslectici is
Houd me vast verkrijgbaar als luisterboek via www.aangepast-lezen.nl
Na de inleidende hoofdstukken en de kennismaking met ‘liefde in een ander licht’
heb ik uit dit boek een blauwdruk kunnen destilleren (zie kader).

www.kenniscentrumhaptonomie.nl

Aanwinstenlijst BIBLIOTHEEK
door Margriet van Andel en Anja van Leerdam

Blauwdruk voor een veerkrachtige relatie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wij kunnen onze duivelse dialogen stoppen.
Wij kunnen praten over onze pijnplekken.
Wij kunnen samen op een crisis terugkijken.
‘Houd me vast’ – wij kunnen betrokkenheid en verbondenheid ontwikkelen.
Wij kunnen onze kwetsuren vergeven.
Wij kunnen onze band versterken via seks en aanraking.
Wij kunnen onze liefde levend houden.

Perry, Bruce D. & Maia Szalavitz

De jongen die opgroeide als hond.

Veldman, Frans

Adesse animo.
Empatisch-happerceptief-gewaarzijn

Scripties ter afronding opleiding tot haptotherapeut
Bosma, Wilma

Autonomie.
Zelfbewustzijn en gevoeligheid
voor anderen, een proces van groei

Buschgens, Christine
“Mijn leven leven”
		

Vertrouwen en
verantwoordelijkheid nemen

Grob, drs. Annet

Weer thuiskomen in je eigen lijf.

PTSS

De kern ligt in hoofdstuk 4: Het ontwikkelen van betrokkenheid en verbondenheid,
want dat zijn mensen zovaak helemaal kwijt.

Hickox-Vriens, Sophie

Van ik ben angstig naar er is angst

Angst

Hinlopen, Agnes

Cracking the harmony Rouwen is rauw

Rouw

Ik wou dat ik dit boek vijftien jaar eerder had kunnen lezen. Het zou mijn leven en
werken waarschijnlijk drastisch hebben gewijzigd. En het zou mij veel eerder inzicht
hebben gegeven in de vaak wonderlijke conflicten en het gebrek aan (vruchtbare)
dialogen ook binnen de wereld van de haptonomie.
Het boek lijkt me zeer aanbevolen literatuur voor de opleidingen en waarschijnlijk
ook geschikt als korte cursus voor lees- en studiegroepen.

Knapen, Maike

Wat is Echt?

Angststoornis

Nijmeijer, Paul

Gevoelens van neerslachtigheid.

Sluyzer, Mariska

Zelfvertrouwen, in een wereld
waarin je anders bent. Doofheid

Smits, Jeltje
‘Grenzenmensen’
		

Problemen met
grenshantering

Struijk, Jacqueline

Ben je wat je doet of mag je
zijn wie je bent

Tol, Nelly van den

“Speelruimte”
Een veilige ruimte om te groeien
naar autonomie.

Relatie-einde

Verelzen, Tom
Op weg naar jezelf
		
Verroen, Hans
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Opbouw eigenwaarde en
zelfvertrouwen

En toen kwam de zon weer
een beetje op in mijn leven
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Van het Kenniscentrum
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Opbouw eigenwaarde en
zelfvertrouwen

En toen kwam de zon weer
een beetje op in mijn leven
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Agenda

Netwerk voor Psychologen en Pedagogen in de Haptonomie (PPH)
door Hetty Buist en Nelly van den Tol

14 en 15 oktober 2010

Op 4 november 2009 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van het Netwerk
voor Psychologen en Pedagogen in de Haptonomie, op initiatief van Els Plooij van
het Kenniscentrum Haptonomie. Het Netwerk PPH staat open voor psychologen en
pedagogen die daarnaast haptotherapeut zijn of die een opleiding in de haptonomie
hebben gevolgd of volgen.
Tijdens deze eerste bijeenkomst werd duidelijk dat er diverse onderwerpen zijn
waarover de aanwezigen graag van gedachten willen wisselen, zoals de upgrade
medische basiskennis, het switchen tussen je psycholoog/pedagoog zijn en het
haptotherapeut zijn in een combinatiepraktijk, maar ook over regelgeving of hoe je de
theorievorming tussen de psychologie en de haptotherapie verbindt.
Binnen het Netwerk kunnen subgroepen ontstaan van deelnemers die in vergelijkbare
settings werken, bv in een combinatiepraktijk, in het onderwijs of in de jeugdzorg.
Deelnemers van het Netwerk zullen elkaar via de email opzoeken en op de
hoogte houden van zaken die er voor het Netwerk toe doen; ontwikkelingen in de
zorgverzekeringsfeer, BTWeetjes, vakinhoudelijke zaken zoals literatuur, symposia
ed. Er kan gebruik worden gemaakt van kennis uit het Kenniscentrum Haptonomie.
De leden initiëren zelf nieuwe bijeenkomsten, er zijn daartoe twee coördinatoren,
Nelly van den Tol en Hetty Buist (schrijvers van dit verslag).

De cursus
‘Raakbaarheid als fundament van de haptonomie’
van 18 en 19 maart 2010 wordt herhaald op 14 en 15 oktober 2010.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website
www.haptonomischcontact.nl en bij www.jankeijfilosofie

woensdag 10 november 2010
Symposium / workshops
‘Nieuw leven’ - haptonomische zwangerschapsbegeleiding in breder perspectief.
Op dit moment wordt het programma nog ingevuld. Zet de datum alvast
in uw agenda, u wordt als abonnee uitgebreid geïnformeerd over de inhoud
en de kosten.
Plaats: Academie voor Haptonomie te Doorn.
Organisator: Van der Veer Media te Blaricum (vanderveer.media@hetnet.nl).

Breed gedragen kenniscentrum in ontwikkeling
door Laurens de Kleine
Sinds enige tijd wordt overleg gevoerd om te komen tot een breed gedragen
Kenniscentrum. Na een fase waarin is onderzocht welke partners de drager(s) van
het Kenniscentrum zouden moeten zijn, is geconcludeerd dat het ITH, Synergos en
de Academie het Kenniscentrum verder zouden moeten gaan ontwikkelen. Deze
conclusie wordt onderschreven door de 3 opleidingen alsmede de VVH, de VHZB,
de NVPA en ook het bestuur van Haptonomisch Contact. De 3 opleidingen zijn nu
van plan om voor de zomer een intentieovereenkomst Kenniscentrum met elkaar te
sluiten. In afwachting hiervan bevindt het Kenniscentrum zich in een soort stand-by
situatie, dit mede door de (langdurige) ziekte van onze ‘kenniscentrum trekker’ Els
Plooij.
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Netwerk voor Psychologen en Pedagogen in de Haptonomie (PPH)
door Hetty Buist en Nelly van den Tol

14 en 15 oktober 2010

Op 4 november 2009 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van het Netwerk
voor Psychologen en Pedagogen in de Haptonomie, op initiatief van Els Plooij van
het Kenniscentrum Haptonomie. Het Netwerk PPH staat open voor psychologen en
pedagogen die daarnaast haptotherapeut zijn of die een opleiding in de haptonomie
hebben gevolgd of volgen.
Tijdens deze eerste bijeenkomst werd duidelijk dat er diverse onderwerpen zijn
waarover de aanwezigen graag van gedachten willen wisselen, zoals de upgrade
medische basiskennis, het switchen tussen je psycholoog/pedagoog zijn en het
haptotherapeut zijn in een combinatiepraktijk, maar ook over regelgeving of hoe je de
theorievorming tussen de psychologie en de haptotherapie verbindt.
Binnen het Netwerk kunnen subgroepen ontstaan van deelnemers die in vergelijkbare
settings werken, bv in een combinatiepraktijk, in het onderwijs of in de jeugdzorg.
Deelnemers van het Netwerk zullen elkaar via de email opzoeken en op de
hoogte houden van zaken die er voor het Netwerk toe doen; ontwikkelingen in de
zorgverzekeringsfeer, BTWeetjes, vakinhoudelijke zaken zoals literatuur, symposia
ed. Er kan gebruik worden gemaakt van kennis uit het Kenniscentrum Haptonomie.
De leden initiëren zelf nieuwe bijeenkomsten, er zijn daartoe twee coördinatoren,
Nelly van den Tol en Hetty Buist (schrijvers van dit verslag).

De cursus
‘Raakbaarheid als fundament van de haptonomie’
van 18 en 19 maart 2010 wordt herhaald op 14 en 15 oktober 2010.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website
www.haptonomischcontact.nl en bij www.jankeijfilosofie

woensdag 10 november 2010
Symposium / workshops
‘Nieuw leven’ - haptonomische zwangerschapsbegeleiding in breder perspectief.
Op dit moment wordt het programma nog ingevuld. Zet de datum alvast
in uw agenda, u wordt als abonnee uitgebreid geïnformeerd over de inhoud
en de kosten.
Plaats: Academie voor Haptonomie te Doorn.
Organisator: Van der Veer Media te Blaricum (vanderveer.media@hetnet.nl).

Breed gedragen kenniscentrum in ontwikkeling
door Laurens de Kleine
Sinds enige tijd wordt overleg gevoerd om te komen tot een breed gedragen
Kenniscentrum. Na een fase waarin is onderzocht welke partners de drager(s) van
het Kenniscentrum zouden moeten zijn, is geconcludeerd dat het ITH, Synergos en
de Academie het Kenniscentrum verder zouden moeten gaan ontwikkelen. Deze
conclusie wordt onderschreven door de 3 opleidingen alsmede de VVH, de VHZB,
de NVPA en ook het bestuur van Haptonomisch Contact. De 3 opleidingen zijn nu
van plan om voor de zomer een intentieovereenkomst Kenniscentrum met elkaar te
sluiten. In afwachting hiervan bevindt het Kenniscentrum zich in een soort stand-by
situatie, dit mede door de (langdurige) ziekte van onze ‘kenniscentrum trekker’ Els
Plooij.
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Bewegen en ontspanning
Zwangerschap als overgang van twee naar drie
Kwaliteit - met de kennis van nu
Haptonomisch Contact
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