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Terugkijkend was het een heftige zomer.
Het meest recent was het bericht van het overlijden
van Kiek Zeijdner in Berlijn op 1 juli j.l. Kiek was
één van de haptonomische werkers van het eerste uur.
Hij was een goede vriend van Frans Veldman voor
wie hij in HC 2010-1 nog het In Memoriam schreef.
Velen zullen hem ook als onvergetelijk docent en
haptotherapeut gekend hebben.. Zijn begrafenis vond
plaats op maandag, 12 juli in Nederland, waardoor
veel ‘oude bekenden’ hem de laatste eer konden
bewijzen. Velen zullen pas na hun vakantie ontdekt
hebben dat Kiek van ons is heengegaan en dat zij het
afscheid hebben gemist. Zijn goede vriendin Truus
Scharstuhl heeft het In Memoriam geschreven.
Waarschijnlijk n het volgende nummer van HC
zullen wij de door zijn echtgenote Marieke bewerkte
versie van ‘de spelende mens’ van Kiek publiceren,
waardoor we hem zelf nog even aan het woord
laten en wel op de voor hem kenmerkende manier:
spelend. Zo was ook bij zijn begrafenis tijd voor een
speelkwartier ingeruimd.
Verder nam Laurens de Kleine op 11 juni afscheid
van de Academie voor Haptonomie om zijn
functie te verruilen voor het wethouderschap van
de gemeente Harderwijk. Wij wensen Laurens
veel plezier en succes in zijn nieuwe functie
en willen hem nog bijzonder bedanken voor al
zijn activiteiten ten behoeve van het tijdschrift
Haptonomisch Contact. Hij was bij de privatisering
in 2002 tijdelijk één van de eerste bestuursleden
van de Stichting Haptonomisch Contact. Mede
dankzij zijn inspanningen ontstond het collectieve
studentenabonnement en werd dit tijdschrift voor veel
studenten een haalbare kaart.
Laurens is een man die begrijpt dat samenwerking de
sleutel is tot succes. Wij zullen hem missen.
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Een week later, op vrijdagmiddag, 18 juni was er een symposium ‘Van Mens zijn
naar Mens worden’ ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Instituut voor
Toegepaste Haptonomie (ITH) dat tevens het afscheid betekende van oprichter AnneJan van Minnen.
In de rubriek Voor u bijgewoond doet Erik te Loo verslag van dit symposium en geeft
hij een impressie van dit afscheid.
Bijzonder blij zijn we met het inleidende artikel over Het ontwikkelingsschema (OWS)
van het ITH, geschreven door Frans Hoendervangers, docent aan het ITH. Het geeft
een indruk van de zorgvuldige wijze waarop mensen die volgens dit model werken
met hun patiënten omgaan. Het wekt nieuwsgierigheid en het verdient een uitvoeriger
beschrijving met de plaats van een hoofdartikel.
Vooruitkijkend zijn er nieuwe perspectieven door twee artikelen met betrekking tot
de haptonomische zorg voor verstandelijk gehandicapten. Ze tonen de kracht van
bewogenheid in de ontwikkeling van de haptotherapie. Het in beweging komen wordt
verwoord in De kracht van aanraken door Marja Eding en in Ontmoetingen door
Sasja Quaadvliet.
De werking van aanraken wordt verder verwoord in een gedicht van Désirée Dijk.
De rubriek Kunst en Haptonomie versterkt dit alles met Tasten naar betekenis.
Veel leesplezier en een mooie herfst.
Wim Laumans
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In memoriam
Kiek Zeydner 1927-2010
In het Haptonomisch Contact van maart schreef Kiek Zeydner een in memoriam over
Frans Veldman, zijn vriend en leermeester. Op 1 juli, nog geen half jaar later, is hijzelf
van ons heen gegaan.
Kiek Zeydner behoorde tot de mensen van ‘het eerste uur’. Van toen haptonomie nog
psycho-tactiele therapie heette. Toen Frans Veldman nog samenwerkte met Glaser
(van de ademtherapie) en bijeenkomsten hiervoor georganiseerd werden in Duitsland.
En toen de opleiding nog in het blindeninstituut Henricus in Nijmegen gegeven werd
en later in Overasselt. Van het eerste haptonomische congres in 1975, ook gehouden
in Nijmegen, waar dr. Anna Terruwe sprak en van de samenwerking met o.a. professor
dr. J. Bastiaans.(de roerige jaren zestig en zeventig).
Kiek’s leven was doordrenkt van de haptonomie. Hij gaf daaraan een heel eigen
invulling. Zijn creativiteit, speelsheid en warmte waren voor velen de lichte toets
waardoor de haptonomische benadering toegankelijk en begrijpelijk werd. Hij
was een man van de praktijk! Als docent (o.a. aan de Academie voor Haptonomie
tot beginjaren tachtig) en als therapeut - hij was naast haptotherapeut ook
haptopsychotherapeut - zocht hij de opening naar en voor de ander vanuit die speelse
benadering. Waarbij hij vond, dat wanneer je beiden het spel serieus neemt en niet
gericht bent op jezelf, je elkaar wezenlijk kunt bereiken. Je laat dan immers jezelf
zien.
Hij legde niet veel schriftelijk vast, gaf je liever de beleving mee, waaruit je dan zelf
kon putten, maar in een van zijn weinige artikelen, Homo Ludens Haptonomicus, zegt
hij:
“Ook in intermenselijke relaties zou het steeds moeten doorklinken dat de speelsheid
van de mens in een gezamenlijk levensspel ieder doet groeien in zijn wezenlijk
menszijn”
Zo was Kiek. In het Scholingscentrum voor Toegepaste Haptonomie, het STH, dat hij
in 1985 startte om de authentieke haptonomie, zoals Frans Veldman die bedoelde, te
waarborgen, kon hij cursisten hier volop deelgenoot van laten zijn. Stokpaardjes van
hem kwamen hier tot hun recht: kinderen en spelen, de derde levensfase, het belang
van geluid op de affectieve beleving etc.
Ik heb 33 jaar van zijn vriendschap genoten en daarvan vele jaren met hem mogen
werken. Binnen zijn toen nog fysiotherapeutische praktijk heb ik ervaren hoe naast
een haptonomische werksfeer, wat midden jaren zeventig redelijk uniek was, de
persoon van de medewerker, diens welbevinden, belangrijk was. Bij Kiek kon je niet
alleen het vak leren, maar ook persoonlijk groeien. Hij zag zijn praktijk als een kleine
gemeenschap waar de menselijke kant veel aandacht kreeg.
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Kiek is een voorbeeld voor mij hoe je levendig oud kunt zijn. Met zijn geestkracht
verdoezelde hij vaak dat hij toch echt ouder werd. Hij was nog vol plannen en ideeën,
ook wat betreft de haptonomie. In november 2009 hebben mijn man en ik, samen
met Kiek en Marieke, zijn vrouw, de viering van de val van de muur in Berlijn mee
beleefd. Hij stepte half zittend/ staand op een vouwfietsje over de trottoirs. Hij wilde
het van dichtbij meemaken, ook al was het fysiek zwaar. Hij beleefde zijn wintertijd,
zoals hij het zelf noemde, zoals die zich voordeed. Het was winter, natuurlijk, maar
tegelijkertijd was de zin in het leven onveranderlijk groot. En daarin was hij er,
maakte contact met je en gaf je steeds weer iets warms van zichzelf mee. De veertien
dagen in het ziekenhuis waren niet anders….Nu is hij er niet meer, maar Kiek blijft in
je hart.
Truus Scharstuhl

Uit de praktijk
De kracht van aanraken als woorden
tekort schieten
M.L. Eding
Over haptotherapie bij mensen met een verstandelijke beperking
Marja Eding is haptotherapeut en gz psycholoog en werkzaam bij ’s Heerenloo
Midden Nederland in Ermelo
In mijn dagelijks werk, als gz-psycholoog en haptotherapeut in een grote instelling
voor mensen met een verstandelijke beperking, ervaar ik telkens weer dat aanraken en
contact bijzonder sterke middelen zijn om veranderingen op gang te brengen. Door
de combinatie van psychologie en haptotherapie krijgt de cliënt veel handvatten om
zijn eigen emoties, gevoelens, wensen, grenzen en krachten te leren herkennen. En
leert hij om van daaruit eigen keuzes te maken. Daarnaast biedt de haptotherapie
veel inzichten en handvatten aan begeleiders de cliënt echt te leren kennen als mens,
om het contact en de dialoog aan te gaan en het, vooral bij probleemgedrag, vaak
gehanteerde beheersmatige denken los te laten.
Als het dagelijks leven niet vanzelf gaat ….
Laura is 18 jaar. Ze heeft een lichte verstandelijke beperking. Het leven van Laura
gaat met vallen en opstaan. Haar stemmingen wisselen sterk en haar gedrag
schommelt mee. In goede perioden is Laura bereikbaar voor begeleiders, houdt ze
zich aan afspraken en gaat ze naar school. Gewoon, een vrolijke jonge meid die
bezig is met haar toekomst. Vaak heeft ze in die perioden een vriendje waar ze haar
hele leven rond bouwt, het is alles of niets bij Laura. Na een goede periode volgt
steevast een mindere periode. Deze periode is vaak gekoppeld aan het uitgaan van
de verkering. Laura loopt weg, roept daarbij tegen begeleiders dat ze voor de trein
springt, veroorzaakt overlast op andere woongroepen, is nauwelijks bereikbaar
en vertoont veel verbale en soms ook fysieke agressie. Begeleiders hebben het
moeilijk met Laura, en afstemmen op haar telkens wisselende stemmingen en vragen
is bijzonder lastig. Begeleiders maken zich zorgen over de risico’s in het gedrag
van Laura en stellen steeds meer beheersmatige afspraken op om de risico’s in te
perken, zoals werken met vrijheden, tijdsafspraken en sancties. Laura verzet zich
hier vervolgens hevig tegen. Een negatieve spiraal ontstaat waarin Laura en haar
begeleiders samen vast lopen. Laura wordt aangemeld voor haptotherapie door de bij
haar betrokken orthopedagoog. De vraag voor haptotherapie is: leer Laura om beter
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contact bijzonder sterke middelen zijn om veranderingen op gang te brengen. Door
de combinatie van psychologie en haptotherapie krijgt de cliënt veel handvatten om
zijn eigen emoties, gevoelens, wensen, grenzen en krachten te leren herkennen. En
leert hij om van daaruit eigen keuzes te maken. Daarnaast biedt de haptotherapie
veel inzichten en handvatten aan begeleiders de cliënt echt te leren kennen als mens,
om het contact en de dialoog aan te gaan en het, vooral bij probleemgedrag, vaak
gehanteerde beheersmatige denken los te laten.
Als het dagelijks leven niet vanzelf gaat ….
Laura is 18 jaar. Ze heeft een lichte verstandelijke beperking. Het leven van Laura
gaat met vallen en opstaan. Haar stemmingen wisselen sterk en haar gedrag
schommelt mee. In goede perioden is Laura bereikbaar voor begeleiders, houdt ze
zich aan afspraken en gaat ze naar school. Gewoon, een vrolijke jonge meid die
bezig is met haar toekomst. Vaak heeft ze in die perioden een vriendje waar ze haar
hele leven rond bouwt, het is alles of niets bij Laura. Na een goede periode volgt
steevast een mindere periode. Deze periode is vaak gekoppeld aan het uitgaan van
de verkering. Laura loopt weg, roept daarbij tegen begeleiders dat ze voor de trein
springt, veroorzaakt overlast op andere woongroepen, is nauwelijks bereikbaar
en vertoont veel verbale en soms ook fysieke agressie. Begeleiders hebben het
moeilijk met Laura, en afstemmen op haar telkens wisselende stemmingen en vragen
is bijzonder lastig. Begeleiders maken zich zorgen over de risico’s in het gedrag
van Laura en stellen steeds meer beheersmatige afspraken op om de risico’s in te
perken, zoals werken met vrijheden, tijdsafspraken en sancties. Laura verzet zich
hier vervolgens hevig tegen. Een negatieve spiraal ontstaat waarin Laura en haar
begeleiders samen vast lopen. Laura wordt aangemeld voor haptotherapie door de bij
haar betrokken orthopedagoog. De vraag voor haptotherapie is: leer Laura om beter

8 - Haptonomisch Contact - 21e

jaargang

-

nummer

3-

september

2010

9 - Haptonomisch Contact - 21e

jaargang

-

nummer

3-

september

2010

om te gaan met haar emoties en gevoelens, zodat de schommelingen in haar gedrag
verminderen en begeleiders meer ingang krijgen om haar te helpen.
Net als ieder ander lopen mensen met een verstandelijke beperking soms vast in
hun dagelijks leven. Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat de risico’s op
het ontwikkelen van psychische problemen bij hen groter zijn vanwege hun hogere
fysieke, psychische en sociaal-emotionele kwetsbaarheid. Net als ieder ander hebben
zij soms hulp nodig om de problemen in hun dagelijks leven weer de baas te worden.
Haptotherapie kan dan helpen.
De kracht van aanraken….
Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaak minder goed in het verwoorden
van wat ze voelen. Ze uiten veel problemen via hun lichaam of in uiterlijk
waarneembaar gedrag. Lichamelijk kunnen ze last hebben van buikpijn, hoofdpijn
en rugpijn, en op het grensvlak met gedrag van eetproblemen en slaapproblemen. Ze
kunnen allerlei lastige gewoontes ontwikkelen zoals nagelbijten, tandenknarsen, haren
uittrekken, zelfverwonding, bonken. Ze kunnen tics krijgen of overbeweeglijk zijn. Of
gedrag vertonen dat voor anderen ook problematisch is: woedeaanvallen, destructief
gedrag, afgeleid zijn, liegen, stelen of pesten. Ook kunnen ze stil en teruggetrokken
worden, de aansluiting met anderen missen en/of ophouden met spelen/leren/
ontwikkelen. Achter dit gedrag zit vaak een andere vraag of behoefte. Dit is ook het
uitgangspunt in de haptotherapie. Door de cliënt te leren kennen zoals hij nu is, krijgt
deze de kans de achterliggende emoties en gevoelens zelf te voelen en te laten zien.
De vraag achter het gedrag wordt meer helder. Die vraag leren verstaan is vaak een
eerste stap op weg naar de oplossing.
Vandaag kom Laura scheldend en tierend op haar begeleider binnen. Ze ploft op de
bank, gaat met haar armen over elkaar ineengedoken zitten en kruipt diep in haar jas
(het is buiten 25 graden!). Ze kijkt boos, zucht en maakt geen oogcontact. Ze reageert
niet op de toenaderingen van haar begeleider, die met een hulpeloze blik naar mij
vervolgens de ruimte uitloopt. Laura blijft stijf zitten. Ik ga schuin tegen over haar op
een bal zitten en vraag wat er is. Geen reactie, alleen een schouderophalen en een
boze blik van onder haar jas. Ik blijf rustig zitten, zeg dat ze van mij niets hoeft, dat
ze gewoon hier mag zijn en dat ik bij haar blijf. Weer alleen een zucht en een boze
blik. Ik merk wel dat ze me in de gaten houdt. Elke beweging van mij ziet ze, op elk
woord reageert ze met een korte beweging. Woorden komen er echter niet. Zo gaat
een kwartier voorbij. Ik besluit wat dichterbij te komen. Ze kijkt, maar blijft zitten.
Een paar minuten later schuif ik nog wat dichter bij en ga recht tegenover haar zitten.
Weer alleen een blik vanonder haar jas. Laura heeft blote voeten, haar sandalen had
ze bij binnenkomst al boos uitgeschopt. Ik doe mijn schoenen ook uit en raak met
mijn voeten haar voeten aan. Ze reageert schrikkerig en verrast, maar trekt haar
voeten niet terug. Ik ga geleidelijk verder. Ik voel dat ze zich open stelt (aarzelend) en
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contact met mij maakt. Ik mag haar enkels en onderbenen met mijn handen aanraken.
Langzaam raak ik haar knie aan. Dan komt haar hoofd uit haar jas en kijkt ze me
aan. Met mijn handen op haar knieën en mijn voeten op haar voeten blijf ik in alle
rust en zonder wat te willen een paar minuten zitten. In mijn aanraking laat ik voelen
dat ik er met haar ben en dat ze er mag zijn met alles wat er nu is. Laura blijft naar
me kijken. En dan komen ineens de tranen, ze huilt met grote halen, luid en intens,
vanuit haar tenen. Tussen de tranen door vertelt ze hoe ellendig ze zich voelt, dat ze
niet langer op de groep wil wonen, dat haar vriend haar niet meer wil, dat haar vader
haar niet wil zien, dat begeleiders haar niet begrijpen, etcetera. Laura was niet boos,
maar intens verdrietig en ze weet niet hoe het verder moet. Ze kon het niet vertellen,
maar door rust en tijd kon ze haar verdriet gaan voelen en laten zien. Het kost
haar drie kwartier. Boosheid is ze gewend, dat gaat vanzelf. Verdriet is zoveel meer
kwetsbaar. Doordat ze niets hoefde, ontstond de opening die zij met woorden niet kon
vinden. En kunnen we van daaruit samen zoeken naar hoe nu verder……
Praten over en (cognitief en verbaal) inzicht geven, werken bij mensen met een
verstandelijke beperking vaak onvoldoende omdat het een beroep doet op de veel
minder ontwikkelde verbale en cognitieve vermogens. De haptotherapie maakt
gebruik van lichamelijk voelbare ervaringen en aanrakingen en doet een appel op
het vermogen tot voelen. Het vermogen tot voelen (met al je zintuigen) functioneert
bij deze doelgroep goed. Soms lijken mensen met een verstandelijke beperking zelfs
fijngevoeliger dan wij. Hun gevoelsreactie is vaak direct en primair omdat het niet
wordt verstoord door normen en beelden over hoe dingen zouden moeten voelen.
Haptotherapie gaat over het gevoelsleven en over voelen met je lijf en in je lijf.
Aanraken is een essentieel onderdeel van de therapie. Het gebeurt bijvoorbeeld door
een hand op de rug of een been, licht of met meer druk, afhankelijk van wat de cliënt
vraagt. Wanneer je iets aanraakt of door iets aangeraakt wordt, zijn dat indrukken die
je aan je eigen lijf beleeft. Je neemt het waar maar je ervaart ook dat het iets met je
doet. Je krijgt daardoor een gevoel over hoe het op dat moment met jou gaat: of je
lekker in je vel zit, pijn hebt, boos bent, blij bent, verdrietig bent of bang bent. Voelen
is daarmee richtinggevend: naar dat wat goed voelt, wil je toe, van wat niet goed voelt,
wil je weg. Haptotherapie helpt om meer te gaan voelen en dit voelen als basiskompas
in je leven te gebruiken. Via de affectieve aanraking van de haptotherapeut krijg je de
mogelijkheid om een antwoord te vinden op de vragen wat je voelt, waar je dat voelt
in je lichaam, hoe het voelt, wat het oproept en wat je daar mee zou kunnen en willen
in je dagelijks leven. Haptotherapie biedt een andere ingang omdat het een beroep
doet op aanwezige, intacte vermogens van de cliënt met een verstandelijke beperking.
Het bouwt voort op mogelijkheden en niet op de beperkingen.
Eigen regie vanaf de start….
Haptotherapie werkt met affectieve bevestiging als basis voor verdere ontwikkeling.
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om te gaan met haar emoties en gevoelens, zodat de schommelingen in haar gedrag
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Net als ieder ander lopen mensen met een verstandelijke beperking soms vast in
hun dagelijks leven. Uit diverse onderzoeken komt naar voren dat de risico’s op
het ontwikkelen van psychische problemen bij hen groter zijn vanwege hun hogere
fysieke, psychische en sociaal-emotionele kwetsbaarheid. Net als ieder ander hebben
zij soms hulp nodig om de problemen in hun dagelijks leven weer de baas te worden.
Haptotherapie kan dan helpen.
De kracht van aanraken….
Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaak minder goed in het verwoorden
van wat ze voelen. Ze uiten veel problemen via hun lichaam of in uiterlijk
waarneembaar gedrag. Lichamelijk kunnen ze last hebben van buikpijn, hoofdpijn
en rugpijn, en op het grensvlak met gedrag van eetproblemen en slaapproblemen. Ze
kunnen allerlei lastige gewoontes ontwikkelen zoals nagelbijten, tandenknarsen, haren
uittrekken, zelfverwonding, bonken. Ze kunnen tics krijgen of overbeweeglijk zijn. Of
gedrag vertonen dat voor anderen ook problematisch is: woedeaanvallen, destructief
gedrag, afgeleid zijn, liegen, stelen of pesten. Ook kunnen ze stil en teruggetrokken
worden, de aansluiting met anderen missen en/of ophouden met spelen/leren/
ontwikkelen. Achter dit gedrag zit vaak een andere vraag of behoefte. Dit is ook het
uitgangspunt in de haptotherapie. Door de cliënt te leren kennen zoals hij nu is, krijgt
deze de kans de achterliggende emoties en gevoelens zelf te voelen en te laten zien.
De vraag achter het gedrag wordt meer helder. Die vraag leren verstaan is vaak een
eerste stap op weg naar de oplossing.
Vandaag kom Laura scheldend en tierend op haar begeleider binnen. Ze ploft op de
bank, gaat met haar armen over elkaar ineengedoken zitten en kruipt diep in haar jas
(het is buiten 25 graden!). Ze kijkt boos, zucht en maakt geen oogcontact. Ze reageert
niet op de toenaderingen van haar begeleider, die met een hulpeloze blik naar mij
vervolgens de ruimte uitloopt. Laura blijft stijf zitten. Ik ga schuin tegen over haar op
een bal zitten en vraag wat er is. Geen reactie, alleen een schouderophalen en een
boze blik van onder haar jas. Ik blijf rustig zitten, zeg dat ze van mij niets hoeft, dat
ze gewoon hier mag zijn en dat ik bij haar blijf. Weer alleen een zucht en een boze
blik. Ik merk wel dat ze me in de gaten houdt. Elke beweging van mij ziet ze, op elk
woord reageert ze met een korte beweging. Woorden komen er echter niet. Zo gaat
een kwartier voorbij. Ik besluit wat dichterbij te komen. Ze kijkt, maar blijft zitten.
Een paar minuten later schuif ik nog wat dichter bij en ga recht tegenover haar zitten.
Weer alleen een blik vanonder haar jas. Laura heeft blote voeten, haar sandalen had
ze bij binnenkomst al boos uitgeschopt. Ik doe mijn schoenen ook uit en raak met
mijn voeten haar voeten aan. Ze reageert schrikkerig en verrast, maar trekt haar
voeten niet terug. Ik ga geleidelijk verder. Ik voel dat ze zich open stelt (aarzelend) en
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contact met mij maakt. Ik mag haar enkels en onderbenen met mijn handen aanraken.
Langzaam raak ik haar knie aan. Dan komt haar hoofd uit haar jas en kijkt ze me
aan. Met mijn handen op haar knieën en mijn voeten op haar voeten blijf ik in alle
rust en zonder wat te willen een paar minuten zitten. In mijn aanraking laat ik voelen
dat ik er met haar ben en dat ze er mag zijn met alles wat er nu is. Laura blijft naar
me kijken. En dan komen ineens de tranen, ze huilt met grote halen, luid en intens,
vanuit haar tenen. Tussen de tranen door vertelt ze hoe ellendig ze zich voelt, dat ze
niet langer op de groep wil wonen, dat haar vriend haar niet meer wil, dat haar vader
haar niet wil zien, dat begeleiders haar niet begrijpen, etcetera. Laura was niet boos,
maar intens verdrietig en ze weet niet hoe het verder moet. Ze kon het niet vertellen,
maar door rust en tijd kon ze haar verdriet gaan voelen en laten zien. Het kost
haar drie kwartier. Boosheid is ze gewend, dat gaat vanzelf. Verdriet is zoveel meer
kwetsbaar. Doordat ze niets hoefde, ontstond de opening die zij met woorden niet kon
vinden. En kunnen we van daaruit samen zoeken naar hoe nu verder……
Praten over en (cognitief en verbaal) inzicht geven, werken bij mensen met een
verstandelijke beperking vaak onvoldoende omdat het een beroep doet op de veel
minder ontwikkelde verbale en cognitieve vermogens. De haptotherapie maakt
gebruik van lichamelijk voelbare ervaringen en aanrakingen en doet een appel op
het vermogen tot voelen. Het vermogen tot voelen (met al je zintuigen) functioneert
bij deze doelgroep goed. Soms lijken mensen met een verstandelijke beperking zelfs
fijngevoeliger dan wij. Hun gevoelsreactie is vaak direct en primair omdat het niet
wordt verstoord door normen en beelden over hoe dingen zouden moeten voelen.
Haptotherapie gaat over het gevoelsleven en over voelen met je lijf en in je lijf.
Aanraken is een essentieel onderdeel van de therapie. Het gebeurt bijvoorbeeld door
een hand op de rug of een been, licht of met meer druk, afhankelijk van wat de cliënt
vraagt. Wanneer je iets aanraakt of door iets aangeraakt wordt, zijn dat indrukken die
je aan je eigen lijf beleeft. Je neemt het waar maar je ervaart ook dat het iets met je
doet. Je krijgt daardoor een gevoel over hoe het op dat moment met jou gaat: of je
lekker in je vel zit, pijn hebt, boos bent, blij bent, verdrietig bent of bang bent. Voelen
is daarmee richtinggevend: naar dat wat goed voelt, wil je toe, van wat niet goed voelt,
wil je weg. Haptotherapie helpt om meer te gaan voelen en dit voelen als basiskompas
in je leven te gebruiken. Via de affectieve aanraking van de haptotherapeut krijg je de
mogelijkheid om een antwoord te vinden op de vragen wat je voelt, waar je dat voelt
in je lichaam, hoe het voelt, wat het oproept en wat je daar mee zou kunnen en willen
in je dagelijks leven. Haptotherapie biedt een andere ingang omdat het een beroep
doet op aanwezige, intacte vermogens van de cliënt met een verstandelijke beperking.
Het bouwt voort op mogelijkheden en niet op de beperkingen.
Eigen regie vanaf de start….
Haptotherapie werkt met affectieve bevestiging als basis voor verdere ontwikkeling.
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Dit betekent dat je de ander in zijn waarde ziet en laat voelen dat dit goed is, dat je
zijn zelfstandigheid en autonomie bevestigt en hem daar op aanspreekt. Vanaf het
eerste contact in de therapie laat ik een cliënt daarom weten dat hij altijd zelf mag
aangeven wat hij prettig vindt en wat niet, waar hij het over wil hebben en waarover
niet. De regie komt vanaf de start bij de cliënt zelf te liggen. Voor veel mensen met
een verstandelijke beperking is dit al een heel nieuwe en ingrijpende ervaring. In hun
dagelijks leven zijn het namelijk vaak anderen zoals hun ouders en begeleiders, die
bepalen wat er gebeurt en die hen vertellen wat goed voor hen is. Ze hebben vaak
ervaren dat hun mening er niet toe deed en zij weinig invloed op hun eigen leven
hadden. De ervaring dat je zelf mag zeggen wat goed voor je is en te voelen dat daar
naar geluisterd wordt, kan helend werken. Deze ervaring betekent een grote omslag
voor cliënten. En het kost soms veel tijd om het te verankeren.
Ik wandel met Laura over het terrein van de instelling. Deze wandelingen maken we
vaker om even los van alles te praten over hoe het nu met haar is. We lopen over een
lange rechte laan en naderen een splitsing. Ik vraag haar te kiezen waar ze heen wil,
links of rechts. Laura giechelt en zegt niets. Ook ik zeg even niets en loop door. We
naderen de splitsing en ik herhaal mijn vraag. Weer haalt ze alleen haar schouders
op en giechelt. Ik vertel haar dat het haar keuze is, als zij niet kiest loop ik gewoon
rechtdoor het weiland in. Ze kijkt me wat ongelovig aan en lacht. We lopen door.
Omdat zij afwachtend blijft, herhaal ik nog een keer de boodschap. Daarop reageert
zij, met een lach, met de opmerking ‘nou ja, ik kan toch niet kiezen want ik ben
gehandicapt’, en er volgt een diepe zucht. Ik sta even stil, raak haar aan op haar rug
om haar te laten voelen dat het goed is en om haar te laten voelen dat ik geloof in
haar eigen vaardigheid om te kiezen. Door haar aan te raken, laat ik haar ook voelen
dat welke keuze ze ook maakt, ik het goed vind. En ik vertel haar dat het klopt dat zij
hier woont omdat ze een handicap heeft, maar dat zij mij niet wijs maakt dat ze niet
kan kiezen tussen links en rechts. Ik doe dit met een eigen lach en luchtigheid, omdat
ik weet dat deze ingang haar over de drempel kan helpen. Terwijl ik praat blijf ik bij
haar en raak haar rug aan. Na nog een zucht, kijkt ze me aan en zegt ‘je hebt gelijk,
we gaan nu rechts…’, en loopt die kant op. Met een grote grijns zegt ze even later ‘zo,
nu lopen we eindelijk eens de route die ik wil!’.
Door aanraken in de haptotherapie wordt deze affectieve bevestiging heel direct
(aan je eigen lichaam) gegeven. Je voelt het in je eigen lijf en de aanraking geeft je
zo letterlijk een steuntje in de rug. Daarmee ontstaat vertrouwen en de ruimte om
jezelf te zijn. Hiermee heeft de haptotherapie binnen de zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking ook een duidelijk emanciperende werking.
Als woorden tekort schieten…..
De haptotherapeut helpt niet alleen om meer te voelen, maar schenkt ook expliciet
aandacht aan het denken over dat voelen en het handelen op basis daarvan. Als je
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eenmaal weet wat je voelt, is het belangrijk je voelen in contact te brengen met je
verstand. Om te kunnen denken over wat je voelt, heb je woorden nodig. Woorden
zijn het handvat voor de koffer met gevoelens. Als de koffer geen handvatten heeft,
wordt het moeilijk hem te verplaatsen. Expliciteren en betekenis geven aan wat je
voelt zijn van belang. Ook voor cliënten met een verstandelijke beperking. De start
ligt allereerst bij de vier basisemoties: bang, boos, blij en bedroefd. Als je deze
basisemoties leert kennen en herkennen en er woorden aan kan geven, helpt dit in het
uiten van wat je voelt en bezighoudt. Anders ontstaat er een gevoelschaos en wordt
je bijvoorbeeld boos terwijl je verdrietig bent, zoals Laura liet zien eerder in dit
artikel. Of je uit je boosheid niet, kropt het op, wordt lusteloos en trekt je steeds meer
terug. Het gaat er in de haptotherapie om dat je een goede balans vindt tussen voelen,
denken en handelen. Afhankelijk van het cognitieve niveau van functioneren van de
cliënt, kiest de haptotherapeut een passende werkvorm. Cliënten met een lichte en
matige verstandelijke beperking kunnen (soms met hulpmiddelen als pictogrammen)
de basis-emoties vaak zelf leren verwoorden. Bij een lager niveau van functioneren
verwoordt de haptotherapeut wat hij voelt en geeft dit terug aan de cliënt en zijn vaste
begeleiders. De begeleiders worden in de therapie betrokken om zo in de dagelijkse
situaties de gevoelens met en voor de cliënt te leren herkennen en verwoorden.
Niet alleen de cliënt verandert….
Cliënten met een verstandelijke beperking hebben in het dagelijks leven vaak te
maken met de directe invloed en betrokkenheid van familie en begeleiders. Zij
vormen een onlosmakelijk onderdeel van hun leven en zijn soms in vergaande
mate bepalend voor de ruimte die de cliënt krijgt om zijn eigen leven te leiden. In
het werken met een cliënt met een verstandelijke beperking is het zinvol om het
systeem om die cliënt heen bij de therapie te betrekken. Informatie over het verloop
van therapie en hoe de begeleiders de cliënt kunnen ondersteunen bij de transfer
van inzichten naar het dagelijkse leven, is van belang. De cliënt maakt uit zichzelf
niet altijd de verbinding tussen therapie en het dagelijks leven. In de therapie voelt
en ervaart hij dat er dingen gebeuren en hoe dat (anders, beter) voelt, ervaart hij de
ruimte om zichzelf te zijn. Dat dit ook voortgezet kan worden in de eigen leefsituatie
ontgaat hem. Wat er in de therapie gebeurt is dan prettig, aangenaam en rustgevend,
maar altijd nog een opname van dat moment. In deze vertaling heeft de cliënt hulp
nodig van therapeut of begeleiders, die als het ware als cotherapeut werken in de
dagelijkse leefsituaties.
De haptonomie biedt zeer waardevolle inzichten voor de omgang met cliënten voor
opvoeders en begeleiders. Door haptonomie te integreren in de scholingen binnen
instellingen kan er een grote winst behaald worden in het respectvol omgaan met
cliënten en kunnen zij meer en meer worden uitgenodigd om zichzelf te zijn en te
worden. Door meer vanuit verbinding en contact te werken, af te stemmen en met
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op en giechelt. Ik vertel haar dat het haar keuze is, als zij niet kiest loop ik gewoon
rechtdoor het weiland in. Ze kijkt me wat ongelovig aan en lacht. We lopen door.
Omdat zij afwachtend blijft, herhaal ik nog een keer de boodschap. Daarop reageert
zij, met een lach, met de opmerking ‘nou ja, ik kan toch niet kiezen want ik ben
gehandicapt’, en er volgt een diepe zucht. Ik sta even stil, raak haar aan op haar rug
om haar te laten voelen dat het goed is en om haar te laten voelen dat ik geloof in
haar eigen vaardigheid om te kiezen. Door haar aan te raken, laat ik haar ook voelen
dat welke keuze ze ook maakt, ik het goed vind. En ik vertel haar dat het klopt dat zij
hier woont omdat ze een handicap heeft, maar dat zij mij niet wijs maakt dat ze niet
kan kiezen tussen links en rechts. Ik doe dit met een eigen lach en luchtigheid, omdat
ik weet dat deze ingang haar over de drempel kan helpen. Terwijl ik praat blijf ik bij
haar en raak haar rug aan. Na nog een zucht, kijkt ze me aan en zegt ‘je hebt gelijk,
we gaan nu rechts…’, en loopt die kant op. Met een grote grijns zegt ze even later ‘zo,
nu lopen we eindelijk eens de route die ik wil!’.
Door aanraken in de haptotherapie wordt deze affectieve bevestiging heel direct
(aan je eigen lichaam) gegeven. Je voelt het in je eigen lijf en de aanraking geeft je
zo letterlijk een steuntje in de rug. Daarmee ontstaat vertrouwen en de ruimte om
jezelf te zijn. Hiermee heeft de haptotherapie binnen de zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking ook een duidelijk emanciperende werking.
Als woorden tekort schieten…..
De haptotherapeut helpt niet alleen om meer te voelen, maar schenkt ook expliciet
aandacht aan het denken over dat voelen en het handelen op basis daarvan. Als je
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eenmaal weet wat je voelt, is het belangrijk je voelen in contact te brengen met je
verstand. Om te kunnen denken over wat je voelt, heb je woorden nodig. Woorden
zijn het handvat voor de koffer met gevoelens. Als de koffer geen handvatten heeft,
wordt het moeilijk hem te verplaatsen. Expliciteren en betekenis geven aan wat je
voelt zijn van belang. Ook voor cliënten met een verstandelijke beperking. De start
ligt allereerst bij de vier basisemoties: bang, boos, blij en bedroefd. Als je deze
basisemoties leert kennen en herkennen en er woorden aan kan geven, helpt dit in het
uiten van wat je voelt en bezighoudt. Anders ontstaat er een gevoelschaos en wordt
je bijvoorbeeld boos terwijl je verdrietig bent, zoals Laura liet zien eerder in dit
artikel. Of je uit je boosheid niet, kropt het op, wordt lusteloos en trekt je steeds meer
terug. Het gaat er in de haptotherapie om dat je een goede balans vindt tussen voelen,
denken en handelen. Afhankelijk van het cognitieve niveau van functioneren van de
cliënt, kiest de haptotherapeut een passende werkvorm. Cliënten met een lichte en
matige verstandelijke beperking kunnen (soms met hulpmiddelen als pictogrammen)
de basis-emoties vaak zelf leren verwoorden. Bij een lager niveau van functioneren
verwoordt de haptotherapeut wat hij voelt en geeft dit terug aan de cliënt en zijn vaste
begeleiders. De begeleiders worden in de therapie betrokken om zo in de dagelijkse
situaties de gevoelens met en voor de cliënt te leren herkennen en verwoorden.
Niet alleen de cliënt verandert….
Cliënten met een verstandelijke beperking hebben in het dagelijks leven vaak te
maken met de directe invloed en betrokkenheid van familie en begeleiders. Zij
vormen een onlosmakelijk onderdeel van hun leven en zijn soms in vergaande
mate bepalend voor de ruimte die de cliënt krijgt om zijn eigen leven te leiden. In
het werken met een cliënt met een verstandelijke beperking is het zinvol om het
systeem om die cliënt heen bij de therapie te betrekken. Informatie over het verloop
van therapie en hoe de begeleiders de cliënt kunnen ondersteunen bij de transfer
van inzichten naar het dagelijkse leven, is van belang. De cliënt maakt uit zichzelf
niet altijd de verbinding tussen therapie en het dagelijks leven. In de therapie voelt
en ervaart hij dat er dingen gebeuren en hoe dat (anders, beter) voelt, ervaart hij de
ruimte om zichzelf te zijn. Dat dit ook voortgezet kan worden in de eigen leefsituatie
ontgaat hem. Wat er in de therapie gebeurt is dan prettig, aangenaam en rustgevend,
maar altijd nog een opname van dat moment. In deze vertaling heeft de cliënt hulp
nodig van therapeut of begeleiders, die als het ware als cotherapeut werken in de
dagelijkse leefsituaties.
De haptonomie biedt zeer waardevolle inzichten voor de omgang met cliënten voor
opvoeders en begeleiders. Door haptonomie te integreren in de scholingen binnen
instellingen kan er een grote winst behaald worden in het respectvol omgaan met
cliënten en kunnen zij meer en meer worden uitgenodigd om zichzelf te zijn en te
worden. Door meer vanuit verbinding en contact te werken, af te stemmen en met
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alle zintuigen te luisteren naar wat de persoon jou te zeggen heeft, kan de cliënt meer
worden uitgenodigd om zichzelf te zijn en te worden wie hij in potentie is. En zullen
hierdoor beheersmatige en vrijheidsbeperkende maatregelen minder nodig zijn.
In de begeleiding van Laura doen zich regelmatig conflicten voor met ernstige
agressie. Ze schreeuwt, slaat, gooit, trapt begeleiders en ze bonkt met haar hoofd
tegen de muur en snijdt zichzelf in haar arm. Begeleiders pakken haar vast en
brengen haar, indien nodig, naar de afzonderingsruimte, om dit gedrag te doorbreken.
De conflicten nemen fors toe en Laura zit vaak en lang in de afzonderingsruimte. Als
ik met de begeleiders praat wordt duidelijk dat Laura’s gedrag gestuurd wordt vanuit
angst. Ze heeft angst voor wat er nog kan gebeuren en angst voor verlies van voor
haar belangrijke mensen. Door het veelvuldige gebruik van de afzonderingsruimte
wordt haar agressief gedrag gesanctioneerd, maar is er geen ruimte om haar eigen
emoties kwijt te kunnen en zichzelf te laten zien. Ze moet steeds harder roepen en
bonken om gezien en gehoord te worden. Laura laat dit in haar gedrag in de therapie
bij mij ook zien door met boosheid en felheid te reageren. Als ze op de bank ligt,
en ik raak haar rug aan, kan ze me niet voelen maar is ze alleen heel alert op wat
ik nog meer ga doen. Ze voelt dit zelf niet. Als ik benoem wat ik bij haar voel, kan
zij het langzaam ook gaan voelen en zegt ze zelf ‘als ik me niet veilig of goed voel,
doe ik dat altijd, ik maak me dan sterk omdat ik niet wil dat anderen mij pijn doen
of ik ga mezelf snijden zodat al die nare gevoelens en gedachten stoppen’. Als ik
haar vraag wat ze nodig heeft om zich weer beter te gaan voelen op die momenten,
kan ze zelf aangeven dat ze altijd rustig wordt als ze gaat douchen of in bad gaat.
Soms doet ze dit zelf, maar soms is de spanning te hoog en kan ze dat niet meer zelf
inzetten. Ze zou dan graag willen dat begeleiding haar helpt. Ik spreek met Laura
af dat ik dit met haar begeleiders ga bespreken. In een teamoverleg leg ik uit wat ik
bij Laura zie en voel. En geef ik haar verhaal weer. Als begeleiders kiezen voor het
verhaal achter haar gedrag, ontstaat er een heel andere begeleidingslijn. Ze steken
in op haar angst en onveiligheid, en niet op haar agressie. Begeleiders vinden het
spannend en risicovol om te doen, en moeten hun eerste gevoel dat Laura door haar
gedrag regie wil nemen loslaten. We spreken af deze begeleidingslijn twee maanden
in te zetten en dan te evalueren met elkaar. Bij de evaluatie blijkt dat het werkt. Laura
heeft de laatste twee maanden nog maar 4 keer in de afzonderingsruimte gezeten.
Bij veel spanning of dreigende agressie helpen begeleiders haar om onder de douche
te gaan en komt ze meestal tot rust, daarna moet ze vaak heel intens huilen en kan
ze met de begeleider rustig praten over waar ze mee zit. Ze heeft de regie over haar
gedrag terug gekregen en leert stap voor stap luisteren naar de signalen van angst en
spanning in haar lijf. En samen met haar leren haar begeleiders dit ook steeds beter
verstaan.
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Tot slot….
Door het werken met aanraken en voelen in de haptotherapie blijkt dat cliënten meer
bij zichzelf komen, dat ze meer zelfvertrouwen krijgen, beter zelf aan kunnen - en
durven geven wat goed voor hen is en wat niet, dat ze meer aanwezig zijn en beter
eigen keuzen kunnen maken. Probleemgedrag verdwijnt geheel of gedeeltelijk omdat
de cliënt en zijn omgeving andere manieren vinden om emoties en behoeften te uiten
en daarop te reageren. De haptotherapie brengt de cliënt (weer) meer in zijn eigen
kracht en zijn eigen innerlijke beweging en helpt hem om van daaruit zijn leven meer
en meer zelf vorm te gaan geven. In die zin werkt haptotherapie emanciperend voor
mensen met een verstandelijke beperking, het geeft hen meer regie en controle over
hun leven.
Haptotherapie lijkt daarmee veel potentieel te hebben voor de behandeling bij
deze doelgroep. Het is een belangrijke aanvulling op de reeds bekende vormen van
speltherapie en psychomotore therapie die momenteel vaak worden ingezet. Het is
daarom aan te bevelen haptotherapie bij deze doelgroep verder uit te werken en met
onderzoek te onderbouwen.

Ontmoetingen…
En een ontmoeting met een oude bekende
Sasja Quaadvliet
Danstherapie en haptotherapie bij mensen met een verstandelijke beperking die
zijn vastgelopen.
Dit artikel gaat over drie bijzondere mensen met een verstandelijke beperking die zijn
vastgelopen en op weg worden geholpen met dans- en haptotherapie .
JOSJE
Wie is Josje?
Josje is bijna 50 jaar. Haar therapie gaat over traumaverwerking.
Ze is klein en rond. Ongeveer 1.60 m. lang. Josje heeft losse kleren aan die rommelig
om haar heen zitten. Soms heeft ze twee sokken aan, soms maar een, simpelweg omdat ze de andere niet kon vinden. Josje maakt zichzelf soms echt mooi met lippenstift
en een mooie ketting.
De eerste keer dat Josje naar de therapie komt spreken we af dat ze samen met haar
begeleiders koffie komt drinken. Josje drinkt de koffie bijna kokend heet, zodat ik
denk dat ze haar slokdarm verbrandt. Dat gebeurt natuurlijk niet.
Ze verheugt zich op het moment nà de therapie, want dan kan ze lekker haar sjekkie
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alle zintuigen te luisteren naar wat de persoon jou te zeggen heeft, kan de cliënt meer
worden uitgenodigd om zichzelf te zijn en te worden wie hij in potentie is. En zullen
hierdoor beheersmatige en vrijheidsbeperkende maatregelen minder nodig zijn.
In de begeleiding van Laura doen zich regelmatig conflicten voor met ernstige
agressie. Ze schreeuwt, slaat, gooit, trapt begeleiders en ze bonkt met haar hoofd
tegen de muur en snijdt zichzelf in haar arm. Begeleiders pakken haar vast en
brengen haar, indien nodig, naar de afzonderingsruimte, om dit gedrag te doorbreken.
De conflicten nemen fors toe en Laura zit vaak en lang in de afzonderingsruimte. Als
ik met de begeleiders praat wordt duidelijk dat Laura’s gedrag gestuurd wordt vanuit
angst. Ze heeft angst voor wat er nog kan gebeuren en angst voor verlies van voor
haar belangrijke mensen. Door het veelvuldige gebruik van de afzonderingsruimte
wordt haar agressief gedrag gesanctioneerd, maar is er geen ruimte om haar eigen
emoties kwijt te kunnen en zichzelf te laten zien. Ze moet steeds harder roepen en
bonken om gezien en gehoord te worden. Laura laat dit in haar gedrag in de therapie
bij mij ook zien door met boosheid en felheid te reageren. Als ze op de bank ligt,
en ik raak haar rug aan, kan ze me niet voelen maar is ze alleen heel alert op wat
ik nog meer ga doen. Ze voelt dit zelf niet. Als ik benoem wat ik bij haar voel, kan
zij het langzaam ook gaan voelen en zegt ze zelf ‘als ik me niet veilig of goed voel,
doe ik dat altijd, ik maak me dan sterk omdat ik niet wil dat anderen mij pijn doen
of ik ga mezelf snijden zodat al die nare gevoelens en gedachten stoppen’. Als ik
haar vraag wat ze nodig heeft om zich weer beter te gaan voelen op die momenten,
kan ze zelf aangeven dat ze altijd rustig wordt als ze gaat douchen of in bad gaat.
Soms doet ze dit zelf, maar soms is de spanning te hoog en kan ze dat niet meer zelf
inzetten. Ze zou dan graag willen dat begeleiding haar helpt. Ik spreek met Laura
af dat ik dit met haar begeleiders ga bespreken. In een teamoverleg leg ik uit wat ik
bij Laura zie en voel. En geef ik haar verhaal weer. Als begeleiders kiezen voor het
verhaal achter haar gedrag, ontstaat er een heel andere begeleidingslijn. Ze steken
in op haar angst en onveiligheid, en niet op haar agressie. Begeleiders vinden het
spannend en risicovol om te doen, en moeten hun eerste gevoel dat Laura door haar
gedrag regie wil nemen loslaten. We spreken af deze begeleidingslijn twee maanden
in te zetten en dan te evalueren met elkaar. Bij de evaluatie blijkt dat het werkt. Laura
heeft de laatste twee maanden nog maar 4 keer in de afzonderingsruimte gezeten.
Bij veel spanning of dreigende agressie helpen begeleiders haar om onder de douche
te gaan en komt ze meestal tot rust, daarna moet ze vaak heel intens huilen en kan
ze met de begeleider rustig praten over waar ze mee zit. Ze heeft de regie over haar
gedrag terug gekregen en leert stap voor stap luisteren naar de signalen van angst en
spanning in haar lijf. En samen met haar leren haar begeleiders dit ook steeds beter
verstaan.
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Tot slot….
Door het werken met aanraken en voelen in de haptotherapie blijkt dat cliënten meer
bij zichzelf komen, dat ze meer zelfvertrouwen krijgen, beter zelf aan kunnen - en
durven geven wat goed voor hen is en wat niet, dat ze meer aanwezig zijn en beter
eigen keuzen kunnen maken. Probleemgedrag verdwijnt geheel of gedeeltelijk omdat
de cliënt en zijn omgeving andere manieren vinden om emoties en behoeften te uiten
en daarop te reageren. De haptotherapie brengt de cliënt (weer) meer in zijn eigen
kracht en zijn eigen innerlijke beweging en helpt hem om van daaruit zijn leven meer
en meer zelf vorm te gaan geven. In die zin werkt haptotherapie emanciperend voor
mensen met een verstandelijke beperking, het geeft hen meer regie en controle over
hun leven.
Haptotherapie lijkt daarmee veel potentieel te hebben voor de behandeling bij
deze doelgroep. Het is een belangrijke aanvulling op de reeds bekende vormen van
speltherapie en psychomotore therapie die momenteel vaak worden ingezet. Het is
daarom aan te bevelen haptotherapie bij deze doelgroep verder uit te werken en met
onderzoek te onderbouwen.

Ontmoetingen…
En een ontmoeting met een oude bekende
Sasja Quaadvliet
Danstherapie en haptotherapie bij mensen met een verstandelijke beperking die
zijn vastgelopen.
Dit artikel gaat over drie bijzondere mensen met een verstandelijke beperking die zijn
vastgelopen en op weg worden geholpen met dans- en haptotherapie .
JOSJE
Wie is Josje?
Josje is bijna 50 jaar. Haar therapie gaat over traumaverwerking.
Ze is klein en rond. Ongeveer 1.60 m. lang. Josje heeft losse kleren aan die rommelig
om haar heen zitten. Soms heeft ze twee sokken aan, soms maar een, simpelweg omdat ze de andere niet kon vinden. Josje maakt zichzelf soms echt mooi met lippenstift
en een mooie ketting.
De eerste keer dat Josje naar de therapie komt spreken we af dat ze samen met haar
begeleiders koffie komt drinken. Josje drinkt de koffie bijna kokend heet, zodat ik
denk dat ze haar slokdarm verbrandt. Dat gebeurt natuurlijk niet.
Ze verheugt zich op het moment nà de therapie, want dan kan ze lekker haar sjekkie
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roken. Ze kan namelijk maar een beperkt aantal sjekkies roken per dag.
In dat eerste gesprek valt het steeds stil. Als ik niks zeg, zegt zij ook niks. Ze zit te
zitten op een eilandje, verzonken in haar eigen binnenwereld, haar ogen naar binnen
gericht. Wanneer ik haar iets vraag, dan glimt ze van oor tot oor en begint te vertellen.
Ik ervaar Josje als een vrouw met veel levenservaring. Ze heeft rauwe dingen meegemaakt. Daar vertelt ze over, zomaar, zonder franje. Ze vertelt gewoon waar het bij
haar omdraait. In een snelle woordenwaterval rollen de rauwe feiten eruit. Maar het
zijn precies die feiten waar Josje last van heeft. De rauwe feiten van vroeger komen
op onwillekeurige momenten in haar hoofd en dat wil ze niet. Wanneer ik haar vertel
wat we in de therapie kunnen gaan doen, zegt ze: ja, dansen. Dat vindt ze leuk, op
muziek van the Rubettes. Tekenen kan ze eigenlijk niet, vindt ze. Haar vader kan dat
veel beter, hij is immers beroepsschilder.
Ten slotte vertel ik over haptotherapie en aanraken. Dat weet ze nog niet, of ze dat wat
vindt. Immers, als haar begeleiders haar helpen met wassen, vindt ze dat niks.
Ik ken Josje al langer van zien en van een praatje. Een aantal keren heb ik gehoord dat
ze heel hard roept en schreeuwt. Ze schreeuwt van zich af en schreeuwt over van alles
bijvoorbeeld over de ‘lul van een begeleider’ die inmiddels al weg is. Het is dan voor
begeleiders moeilijk om contact met haar te krijgen. Josje is dan niet benaderbaar.
Aanmeldingsgegevens voor therapie.
Josjes’ niveau van functioneren is matig verstandelijk beperkt. Zij woont sinds een
half jaar in een very intensive care woning. (Vic) Voordat Josje in de Vic- woning
woonde, woonde ze alleen, met dagelijkse begeleidingsmomenten. In die situatie en
ook in de jaren waarin ze heeft samengewoond met een
man in Tilburg, is Josje chronisch overvraagd. Josje
wordt aangemeld voor dans- en haptotherapie door een
orthopedagoog.
Over de klachten van Josje staat in het
aanmeldingsformulier dat, zij wanneer ze boos is,
stelselmatig de namen noemt van medewerkers die
indertijd betrokken waren bij seksueel misbruik. Het is
denkbaar dat ook zij er slachtoffer van is geweest. Dit
in combinatie met een relatie, waarin gewelddadigheid
plaatsvond, maakt dat de vraag rijst in hoeverre er ten
aanzien van seksueel misbruik bij Josje sprake is van
onverwerkte trauma’s.
Het doel van de therapie voor Josje is te bezien of
traumaverwerking mogelijk is.
Josje heeft een half jaar wekelijks individuele therapie
gevolgd. Deze therapie is inmiddels afgerond met
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positief gevolg. Wanneer ik terugkijk op het therapieproces kan ik de drie fases van
traumaverwerking onderscheiden zoals Judith Herman die beschrijft in haar boek
“Trauma en herstel”.
A. De fase van veiligheid:
	Veiligheid in de therapie van Josje betekent continuïteit, structuur en
herkenbaarheid in iedere sessie. Bijvoorbeeld: iedere week op het zelfde moment
therapie. In iedere sessie wordt er koffie gedronken, gedanst en getekend.
De eerste keren komen de veilige en bekende begeleiders van Josje mee. Josje
voelt zich vrij in het therapeutisch contact en het spel. De begeleiders zien een
nieuwe Josje in de dans- en haptotherapie en raken daardoor meer geïnteresseerd
in Josje als mens. Samen met Josje besluiten we na zo’n vier keer, dat ze voortaan
zelf naar de therapie kan komen en dat we haar begeleiders af en toe uitnodigen,
zodat deze haar proces kunnen blijven volgen.
Bij iedere sessie neemt Josje muziekjes mee. Josje is de choreograaf. Zij bedenkt
de dansjes en voert ze uit. Ik volg haar dansjes, bevestig haar in haar dansjes, volg
haar ritme, stimuleer, ondersteun, en bevestig haar... Mijn positie is naast Josje
dansen en zingen.
Ook dansen we een keer de wals. Dat is heel dichtbij elkaar. We hebben elkaar
vast. En we kunnen elkaar ruiken. Onze ogen zijn heel dichtbij elkaar in het
oogcontact. Het is contact dat van voren is. Josje geniet er van om in de wals te
volgen. Zelf leiding geven lukt haar niet: ze verstijft, fronst, we botsen, en komen
niet op gang in de wals-cadans.
We werken ook met dans- en stemexpressie.
Josje speelt in expressie met zacht fluisteren en met zachte gebaren (de
aangepaste vrouw) en hierna lekker hard gillen als een beest met ruwe gebaren en
extra geluid op de trom (de onaangepaste vrouw). Ze straalt nadat ze als een beest
(de onaangepaste vrouw) heeft bewogen/ gezongen/ gegild.
Na een aantal sessies wil ze haar levensverhaal gaan vertellen, optekenen. We
spreken af dat ze bij iedere sessie een bladzijde mag tekenen over haar leven. Ik
schrijf haar woorden op bij iedere afbeelding. Josje maakt mee dat er bladzijde
voor bladzijde wordt getekend. Dit om rust te creëren. Josje kan zo voelen dat
alles, één voor één, kan. Aanvankelijk tekent Josje schetsen met een zwart potlood,
zonder kleur.
B. De fase van herinnering en rouw:
	In deze fase kan Josje tot verdieping komen. Wanneer Josje boos binnenkomt
werken we middels dans haar boosheid uit. Haar boosheid gaat erover dat ze last
heeft van zich anders voelen dan anderen. In haar leven heeft ze gevoeld dat de
mensen haar bekeken en achter haar rug over haar kletsten. Op matten tekent
ze met bordkrijt de mensen die over haar praten en deze matten plaatst ze in het
lokaal. Zij vertelt deze mensen in haar dans wat ze van hen vindt. Josje schreeuwt
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roken. Ze kan namelijk maar een beperkt aantal sjekkies roken per dag.
In dat eerste gesprek valt het steeds stil. Als ik niks zeg, zegt zij ook niks. Ze zit te
zitten op een eilandje, verzonken in haar eigen binnenwereld, haar ogen naar binnen
gericht. Wanneer ik haar iets vraag, dan glimt ze van oor tot oor en begint te vertellen.
Ik ervaar Josje als een vrouw met veel levenservaring. Ze heeft rauwe dingen meegemaakt. Daar vertelt ze over, zomaar, zonder franje. Ze vertelt gewoon waar het bij
haar omdraait. In een snelle woordenwaterval rollen de rauwe feiten eruit. Maar het
zijn precies die feiten waar Josje last van heeft. De rauwe feiten van vroeger komen
op onwillekeurige momenten in haar hoofd en dat wil ze niet. Wanneer ik haar vertel
wat we in de therapie kunnen gaan doen, zegt ze: ja, dansen. Dat vindt ze leuk, op
muziek van the Rubettes. Tekenen kan ze eigenlijk niet, vindt ze. Haar vader kan dat
veel beter, hij is immers beroepsschilder.
Ten slotte vertel ik over haptotherapie en aanraken. Dat weet ze nog niet, of ze dat wat
vindt. Immers, als haar begeleiders haar helpen met wassen, vindt ze dat niks.
Ik ken Josje al langer van zien en van een praatje. Een aantal keren heb ik gehoord dat
ze heel hard roept en schreeuwt. Ze schreeuwt van zich af en schreeuwt over van alles
bijvoorbeeld over de ‘lul van een begeleider’ die inmiddels al weg is. Het is dan voor
begeleiders moeilijk om contact met haar te krijgen. Josje is dan niet benaderbaar.
Aanmeldingsgegevens voor therapie.
Josjes’ niveau van functioneren is matig verstandelijk beperkt. Zij woont sinds een
half jaar in een very intensive care woning. (Vic) Voordat Josje in de Vic- woning
woonde, woonde ze alleen, met dagelijkse begeleidingsmomenten. In die situatie en
ook in de jaren waarin ze heeft samengewoond met een
man in Tilburg, is Josje chronisch overvraagd. Josje
wordt aangemeld voor dans- en haptotherapie door een
orthopedagoog.
Over de klachten van Josje staat in het
aanmeldingsformulier dat, zij wanneer ze boos is,
stelselmatig de namen noemt van medewerkers die
indertijd betrokken waren bij seksueel misbruik. Het is
denkbaar dat ook zij er slachtoffer van is geweest. Dit
in combinatie met een relatie, waarin gewelddadigheid
plaatsvond, maakt dat de vraag rijst in hoeverre er ten
aanzien van seksueel misbruik bij Josje sprake is van
onverwerkte trauma’s.
Het doel van de therapie voor Josje is te bezien of
traumaverwerking mogelijk is.
Josje heeft een half jaar wekelijks individuele therapie
gevolgd. Deze therapie is inmiddels afgerond met
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positief gevolg. Wanneer ik terugkijk op het therapieproces kan ik de drie fases van
traumaverwerking onderscheiden zoals Judith Herman die beschrijft in haar boek
“Trauma en herstel”.
A. De fase van veiligheid:
	Veiligheid in de therapie van Josje betekent continuïteit, structuur en
herkenbaarheid in iedere sessie. Bijvoorbeeld: iedere week op het zelfde moment
therapie. In iedere sessie wordt er koffie gedronken, gedanst en getekend.
De eerste keren komen de veilige en bekende begeleiders van Josje mee. Josje
voelt zich vrij in het therapeutisch contact en het spel. De begeleiders zien een
nieuwe Josje in de dans- en haptotherapie en raken daardoor meer geïnteresseerd
in Josje als mens. Samen met Josje besluiten we na zo’n vier keer, dat ze voortaan
zelf naar de therapie kan komen en dat we haar begeleiders af en toe uitnodigen,
zodat deze haar proces kunnen blijven volgen.
Bij iedere sessie neemt Josje muziekjes mee. Josje is de choreograaf. Zij bedenkt
de dansjes en voert ze uit. Ik volg haar dansjes, bevestig haar in haar dansjes, volg
haar ritme, stimuleer, ondersteun, en bevestig haar... Mijn positie is naast Josje
dansen en zingen.
Ook dansen we een keer de wals. Dat is heel dichtbij elkaar. We hebben elkaar
vast. En we kunnen elkaar ruiken. Onze ogen zijn heel dichtbij elkaar in het
oogcontact. Het is contact dat van voren is. Josje geniet er van om in de wals te
volgen. Zelf leiding geven lukt haar niet: ze verstijft, fronst, we botsen, en komen
niet op gang in de wals-cadans.
We werken ook met dans- en stemexpressie.
Josje speelt in expressie met zacht fluisteren en met zachte gebaren (de
aangepaste vrouw) en hierna lekker hard gillen als een beest met ruwe gebaren en
extra geluid op de trom (de onaangepaste vrouw). Ze straalt nadat ze als een beest
(de onaangepaste vrouw) heeft bewogen/ gezongen/ gegild.
Na een aantal sessies wil ze haar levensverhaal gaan vertellen, optekenen. We
spreken af dat ze bij iedere sessie een bladzijde mag tekenen over haar leven. Ik
schrijf haar woorden op bij iedere afbeelding. Josje maakt mee dat er bladzijde
voor bladzijde wordt getekend. Dit om rust te creëren. Josje kan zo voelen dat
alles, één voor één, kan. Aanvankelijk tekent Josje schetsen met een zwart potlood,
zonder kleur.
B. De fase van herinnering en rouw:
	In deze fase kan Josje tot verdieping komen. Wanneer Josje boos binnenkomt
werken we middels dans haar boosheid uit. Haar boosheid gaat erover dat ze last
heeft van zich anders voelen dan anderen. In haar leven heeft ze gevoeld dat de
mensen haar bekeken en achter haar rug over haar kletsten. Op matten tekent
ze met bordkrijt de mensen die over haar praten en deze matten plaatst ze in het
lokaal. Zij vertelt deze mensen in haar dans wat ze van hen vindt. Josje schreeuwt
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ze toe. Josje schopt ze. Josje bokst tegen ze. Mijn positie is achter haar staan en
steunende, volgende bewegingen maken. Hierna staat ze stil na te hijgen, maar
vitaal en met een grote smile.
In haar teken-levensboek komt nu na zwart-wit meer kleur.
	Josje heeft in haar leven op veel plekken gewoond. Ergens bij zee in een
meisjesinternaat, ver van het ouderlijk huis, omdat thuis wonen niet meer ging
door haar onaangepaste gedrag. Later is ze gaan samenwonen met een vriend, die
gokte. Toen kwam er een periode waarin ze zelf veel dronk en een korte periode
in de psychiatrie verbleef. Daarna werd wederom samengewoond met een nieuwe
liefde, hetgeen veel conflicten gaf. Hierna kwam ze terecht in een woongroep,
waar misbruik plaatsvond. Vervolgens ging ze zelfstandig wonen. En dat was
eenzaam. Josje ervaart telkens opnieuw in haar leven machteloosheid en fysiek
geweld.
	In de therapie danst en tekent Josje over gevoelens van eenzaamheid en angst.
Josje leert haar levensverhaal en gevoelens te delen. Josje nodigt begeleiders uit
om in de therapie haar levensverhaal mee te lezen. Dit geeft nabijheid en brengt
begrip bij haar begeleiders. Haar verhaal raakt hen. Mede doordat ze nu op een
veilige plek woont met begeleiders die haar van dichtbij ondersteunen kan ze haar
levensverhaal uitwerken. Er is nu pas, na zoveel jaren, een veilige rustige basis.
C. De fase van herstel van verbondenheid:
	Ik nodig Josje uit om te gaan liggen op de behandelbank, op een zachte
schapenvacht en een fris laken en stook de verwarming op. Josje wil gaan slapen.
“Raak me maar flink aan, anders val ik in slaap”, zegt ze. Dus dat doe ik, eerst heel
stevig met veel druk, en gaandeweg word ik in mijn aanraking zachter en teder.
Josje ontdekt haar grenzen. Benoemt ze : AU of mmmm. Ze wil het liefst dat dit
aanraken eindeloos doorgaat. Onder mijn handen voel ik hoe ze meer en meer in
haar mooie ronde grote lijf komt wonen. Ze ligt in een open houding, ontspannen.
“Heerlijk”, zucht Josje na zo’n aanraaksessie. Josje geniet van het voelen van haar
eigen hele lijf. Ze durft zich over te geven. Ik mag haar aanraken op haar blote rug
en buik. Dat wordt haar lievelingsactiviteit, aangeraakt worden!!
Dansen en tekenen doet ze niet meer. Haar levensverhaal wordt saai, vindt ze.
Aanraken is niet meer bedreigend. De begeleiders mogen haar rug dagelijks
insmeren op verzoek van Josje. Josje verzorgt haar eigen lichaam beter. De laatste
keren kwam ze meestal met twee sokken aan in tegenstelling tot in het begin van
de therapie.
In het tekenboek is hard gewerkt. Haar verhaal begint geleidelijk compleet
te raken. We bekijken haar boek. Dit boek wordt samen met haar fotoboek
opgeborgen in een kast op de woongroep. Alleen door haar mag het boek worden
geopend. Het is immers haar levensboek.
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We sluiten de therapie af.
	Josje heeft een half jaar hard gewerkt. Ze merkt zelf dat het goed met haar gaat. Ik
mopper niet meer zoveel, zegt ze zelf. Begeleiders zien ook positief resultaat. In
de buien, die ze soms nog heeft, horen ze niet meer allerlei feitelijkheden uit het
verleden. In die buien heeft ze het over de dingen in het heden, zoals het overlijden
van Michael Jackson of iets anders uit de actualiteit.

Graag stel ik U voor aan een ‘oude bekende’:
SANNE:
Bij Sanne wordt er in dans- en haptotherapie gewerkt aan veilig contact. Sanne
beleeft hoe aangeraakt worden prettig kan zijn en veilig. De begeleiders van Sanne
onderzoeken in de dans- en haptotherapie samen met haar welke aanraking ze beiden
prettig vinden.
Sanne is mooi, met witte en een beetje roze kleren. Shawltjes om haar nek. Staartje in
haar haren. Heel meisjesachtig met zachte dunne haren en een zachte huid. Sanne ziet
er ‘zacht’ uit en heeft een melodieuze stem. Wanneer Sanne loopt, beweegt ze traag
en met schuifelende passen.
Over hoe het begon met Sanne en therapie.
Sanne wordt aangemeld voor dans- en haptotherapie. Ik bespreek de aanmelding met
haar orthopedagoog. Sanne is 42 jaar, ze heeft een ernstige verstandelijke beperking
en woont ongeveer 25 jaar in een van de woningen op het terrein van Vincentius
te Udenhout. Volgens Sanne’s orthopedagoog functioneert Sanne op het sociaalemotioneel niveau van een baby. Sanne heeft gedurende haar leven wel allerlei
vaardigheden ontwikkeld. Ze kan zich gewoon zelf aankleden en de weg vinden op
het terrein en kan over van alles vertellen
Een psychiater constateerde
dat er bij Sanne geen
- of onvoldoende
identiteitsontwikkeling is. Ze is
sterk afhankelijk van sturende
mensen om haar heen. Sanne’s
orthopedagoog denkt dat er
mogelijk sprake kan zijn van
hechtingsproblematiek. Dit zou
onderzocht kunnen worden.
Sanne’s ouders zijn overleden.
Er zijn vage vermoedens dat
Sanne vroeger misbruikt is.
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ze toe. Josje schopt ze. Josje bokst tegen ze. Mijn positie is achter haar staan en
steunende, volgende bewegingen maken. Hierna staat ze stil na te hijgen, maar
vitaal en met een grote smile.
In haar teken-levensboek komt nu na zwart-wit meer kleur.
	Josje heeft in haar leven op veel plekken gewoond. Ergens bij zee in een
meisjesinternaat, ver van het ouderlijk huis, omdat thuis wonen niet meer ging
door haar onaangepaste gedrag. Later is ze gaan samenwonen met een vriend, die
gokte. Toen kwam er een periode waarin ze zelf veel dronk en een korte periode
in de psychiatrie verbleef. Daarna werd wederom samengewoond met een nieuwe
liefde, hetgeen veel conflicten gaf. Hierna kwam ze terecht in een woongroep,
waar misbruik plaatsvond. Vervolgens ging ze zelfstandig wonen. En dat was
eenzaam. Josje ervaart telkens opnieuw in haar leven machteloosheid en fysiek
geweld.
	In de therapie danst en tekent Josje over gevoelens van eenzaamheid en angst.
Josje leert haar levensverhaal en gevoelens te delen. Josje nodigt begeleiders uit
om in de therapie haar levensverhaal mee te lezen. Dit geeft nabijheid en brengt
begrip bij haar begeleiders. Haar verhaal raakt hen. Mede doordat ze nu op een
veilige plek woont met begeleiders die haar van dichtbij ondersteunen kan ze haar
levensverhaal uitwerken. Er is nu pas, na zoveel jaren, een veilige rustige basis.
C. De fase van herstel van verbondenheid:
	Ik nodig Josje uit om te gaan liggen op de behandelbank, op een zachte
schapenvacht en een fris laken en stook de verwarming op. Josje wil gaan slapen.
“Raak me maar flink aan, anders val ik in slaap”, zegt ze. Dus dat doe ik, eerst heel
stevig met veel druk, en gaandeweg word ik in mijn aanraking zachter en teder.
Josje ontdekt haar grenzen. Benoemt ze : AU of mmmm. Ze wil het liefst dat dit
aanraken eindeloos doorgaat. Onder mijn handen voel ik hoe ze meer en meer in
haar mooie ronde grote lijf komt wonen. Ze ligt in een open houding, ontspannen.
“Heerlijk”, zucht Josje na zo’n aanraaksessie. Josje geniet van het voelen van haar
eigen hele lijf. Ze durft zich over te geven. Ik mag haar aanraken op haar blote rug
en buik. Dat wordt haar lievelingsactiviteit, aangeraakt worden!!
Dansen en tekenen doet ze niet meer. Haar levensverhaal wordt saai, vindt ze.
Aanraken is niet meer bedreigend. De begeleiders mogen haar rug dagelijks
insmeren op verzoek van Josje. Josje verzorgt haar eigen lichaam beter. De laatste
keren kwam ze meestal met twee sokken aan in tegenstelling tot in het begin van
de therapie.
In het tekenboek is hard gewerkt. Haar verhaal begint geleidelijk compleet
te raken. We bekijken haar boek. Dit boek wordt samen met haar fotoboek
opgeborgen in een kast op de woongroep. Alleen door haar mag het boek worden
geopend. Het is immers haar levensboek.
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We sluiten de therapie af.
	Josje heeft een half jaar hard gewerkt. Ze merkt zelf dat het goed met haar gaat. Ik
mopper niet meer zoveel, zegt ze zelf. Begeleiders zien ook positief resultaat. In
de buien, die ze soms nog heeft, horen ze niet meer allerlei feitelijkheden uit het
verleden. In die buien heeft ze het over de dingen in het heden, zoals het overlijden
van Michael Jackson of iets anders uit de actualiteit.

Graag stel ik U voor aan een ‘oude bekende’:
SANNE:
Bij Sanne wordt er in dans- en haptotherapie gewerkt aan veilig contact. Sanne
beleeft hoe aangeraakt worden prettig kan zijn en veilig. De begeleiders van Sanne
onderzoeken in de dans- en haptotherapie samen met haar welke aanraking ze beiden
prettig vinden.
Sanne is mooi, met witte en een beetje roze kleren. Shawltjes om haar nek. Staartje in
haar haren. Heel meisjesachtig met zachte dunne haren en een zachte huid. Sanne ziet
er ‘zacht’ uit en heeft een melodieuze stem. Wanneer Sanne loopt, beweegt ze traag
en met schuifelende passen.
Over hoe het begon met Sanne en therapie.
Sanne wordt aangemeld voor dans- en haptotherapie. Ik bespreek de aanmelding met
haar orthopedagoog. Sanne is 42 jaar, ze heeft een ernstige verstandelijke beperking
en woont ongeveer 25 jaar in een van de woningen op het terrein van Vincentius
te Udenhout. Volgens Sanne’s orthopedagoog functioneert Sanne op het sociaalemotioneel niveau van een baby. Sanne heeft gedurende haar leven wel allerlei
vaardigheden ontwikkeld. Ze kan zich gewoon zelf aankleden en de weg vinden op
het terrein en kan over van alles vertellen
Een psychiater constateerde
dat er bij Sanne geen
- of onvoldoende
identiteitsontwikkeling is. Ze is
sterk afhankelijk van sturende
mensen om haar heen. Sanne’s
orthopedagoog denkt dat er
mogelijk sprake kan zijn van
hechtingsproblematiek. Dit zou
onderzocht kunnen worden.
Sanne’s ouders zijn overleden.
Er zijn vage vermoedens dat
Sanne vroeger misbruikt is.
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De klacht, die in het aanmeldingsformulier voor therapie staat, is dat ze soms bij
iemand op de kamer gaat zitten. Dan raakt ze die persoon aan op plekken van het
lichaam die betreffende persoon niet fijn vindt. Er wordt vermeld, dat Sanne dit soort
aanrakingen zo’n 20 jaar doet.
De vraag voor therapie is: Zou dans- en haptotherapie een bijdrage kunnen leveren
aan een betere beeldvorming bij Sanne?
Geschiedenis van ontmoetingen.
Sanne ken ik al lang. Ik ken haar van de afgelopen twintig jaar op het terrein van het
instituut. In eerste instantie maakt ze oogcontact in het voorbijgaan en daarna kijkt ze
weg, naar iets ver weg, en dan kijkt ze me weer aan, en als ik dan weer terug kijk, dan
kijkt ze weg. Het heeft elementen van een kiekeboespel zoals je dat met hele jonge
kinderen speelt. Bij hele jonge kinderen kun je dan pret creëren door het spel mee te
spelen. Kijken en dan niet kijken en dan weer wel. Die pret fonkeling komt niet bij
Sanne. Sanne keert terug in haar binnenwereld.
Normaal zou dit de voorinformatie zijn en zou ik van hieruit starten met een eerste
afspraak voor therapie.
Ik ken Sanne langer. Sanne en ik zijn allebei 42 jaar en zijn geboren in 1967. Wij
komen uit hetzelfde Brabantse dorp. We woonden in dezelfde straat. Ik kon haar
huis niet zien vanuit mijn huis, maar liep langs haar huis als ik naar school ging.
Wij gingen naar de zelfde kleuterschool en we hadden dezelfde kleuterjuffrouw.
We speelden niet met elkaar. Want Sanne was ‘anders’ en deed ‘anders’ dan andere
kinderen. Met haar spelen voelde niet prettig… Ik hield afstand. Sanne verliet de
kleuterschool en ging ander onderwijs volgen.Ze werd dagelijks met een busje
gehaald en gebracht. Dit zag ik wanneer ik met andere kinderen buiten op straat
speelde. Ze keek dan doordringend naar ons door het raam van het busje. Als ik
terugkeek dan keek ze naar iets ver weg… en dan weer kijken en wegkijken (weer dat
kiekeboespel). Haar moeder bracht en haalde haar dan op uit het busje, samen arm in
arm gingen ze dan hun huis in. Ik zag Sanne nooit buitenspelen. Sanne en ik werden
allebei groter. Mijn leefwereld werd groter en ik hoefde niet meer dagelijks langs het
huis van Sanne naar school en verloor Sanne dus ook uit het oog. Totdat ik haar weer
op het terrein van Vincentius zag. Nu zou ik door de therapie aanvraag een relatie met
haar proberen aan te gaan.
Thuis vind ik de klassenfoto van de kleuterklas, waar we samen op staan.
In de eerste sessies zoek ik in het gesprek met Sanne naar ingangen om ons
gezamenlijk verleden te bespreken maar ik merk dat Sanne hier helemaal niks mee
kan. Praten over dat Brabantse dorp, onze straat, de foto van de kleuterschool. Ze
begrijpt mijn gepraat helemaal niet. Ik merk dat dit gezamenlijk verleden voor haar
niet leeft.
Ik probeer opnieuw naar haar te kijken. Het stille beeld, haar manier van contact
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maken: kijken, maar toch eigenlijk niet kijken en dan weer wegkijken, nabijheid
opzoeken en dan weer afstand creëren door zich terug te trekken / weg te kijken… dat
is typisch Sanne, dat herken ik. Inmiddels bijna 40 jaar later doet ze dat nog steeds.
Inmiddels 2 koppen groter dan ik. Dat ‘contactthema’ doet ze met haar ogen, maar
ook met het aanraken van de ander, nèt te dichtbij komen met aanraken.
De eerste keer ontmoette ik Sanne in de tuin bij haar woning. Ze hield haar
medebewoners en begeleiders in de gaten met haar ogen, haar lijf slap. Ze vertelde
mij dat ze ons aan het bespieden en afluisteren waren. Ze fluistert met me hierover. Ze
wijst wie waar staat.
Iedere vraag van mij verstoort haar binnenwereld. Haar teksten zijn: “laat me nou
gewoon uit het raam kijken”, of: “ik weet het niet”, of: “ik mis gewoon mama”, of:
“je moet niet snauwen”. Ze kijkt weg, gaat naar de wc, vlucht weg ...of gaat juist
tegen me aan hangen. Bijzonder is dat ze bij iedere sessie vraagt om nabij verzorgend
contact, namelijk of ik haar staartje een keer opnieuw wil doen; ze legt dan borstel
en elastiekjes op de tafel en geniet ervan gekamd te worden. Iedere sessie is ze boos
wanneer het afgelopen is, want ze vond het net zo fijn.
Over Sanne en haar niveau van contact maken.
Terug naar het niveau van functioneren van Sanne: ze is sociaal- emotioneel ernstig
verstandelijk gehandicapt. Sanne functioneert op het niveau van een baby.
Een baby krijgt van de moeder affectieve betrokkenheid. De moeder is lijfelijk
dichtbij aanwezig. Moeder reageert op haar kind door naar haar kind te kijken, haar
te voelen, haar te ruiken, haar kind te verkennen, te knuffelen, te steunen, aan te
moedigen en te troosten. Een baby ontvangt positieve signalen van zijn omgeving.
Hieruit ontstaat een wisselwerking. De baby leert zich te richten tot de moeder. In
deze fase ontstaat basisveiligheid bij het kind. Het fundament van waaruit contact
naar de buitenwereld ontstaat. In deze fase zit Sanne. Ze heeft deze fase om wat voor
een reden dan ook nog niet veilig kunnen doorlopen.
Therapie verloop.
In de therapie werken we vanuit die vroege fase. Allerlei ‘contactvormen’ worden
aangeboden met elementen van nabijheid/ afstand/ vertrouwen/ wantrouwen. Ik
kijk goed naar haar lichaamstaal en soms stel ik vragen over hoe iets voelt :warm/
koud /prettig /niet prettig! Woorden zijn moeilijk voor Sanne. Haar lichaam vertelt
haar verhaal over contact. Ik nodig haar uit om in contact te komen. Ik probeer haar
wakker te maken, haar te ondersteunen en te bevestigen, wanneer ze in contact gaat en
uit haar binnenwereld stapt.
Deze contactvormen en bevestigingsspelen doen we met dans. Dansen op haar
favoriete muziek kan haar wakker maken. Mijn interventies bestaan eruit dezelfde
danspassen te maken, heel dichtbij haar te zijn zodat je elkaar kunt ruiken en onze
21 - Haptonomisch Contact - 21e

jaargang

-

nummer

3-

september

2010

De klacht, die in het aanmeldingsformulier voor therapie staat, is dat ze soms bij
iemand op de kamer gaat zitten. Dan raakt ze die persoon aan op plekken van het
lichaam die betreffende persoon niet fijn vindt. Er wordt vermeld, dat Sanne dit soort
aanrakingen zo’n 20 jaar doet.
De vraag voor therapie is: Zou dans- en haptotherapie een bijdrage kunnen leveren
aan een betere beeldvorming bij Sanne?
Geschiedenis van ontmoetingen.
Sanne ken ik al lang. Ik ken haar van de afgelopen twintig jaar op het terrein van het
instituut. In eerste instantie maakt ze oogcontact in het voorbijgaan en daarna kijkt ze
weg, naar iets ver weg, en dan kijkt ze me weer aan, en als ik dan weer terug kijk, dan
kijkt ze weg. Het heeft elementen van een kiekeboespel zoals je dat met hele jonge
kinderen speelt. Bij hele jonge kinderen kun je dan pret creëren door het spel mee te
spelen. Kijken en dan niet kijken en dan weer wel. Die pret fonkeling komt niet bij
Sanne. Sanne keert terug in haar binnenwereld.
Normaal zou dit de voorinformatie zijn en zou ik van hieruit starten met een eerste
afspraak voor therapie.
Ik ken Sanne langer. Sanne en ik zijn allebei 42 jaar en zijn geboren in 1967. Wij
komen uit hetzelfde Brabantse dorp. We woonden in dezelfde straat. Ik kon haar
huis niet zien vanuit mijn huis, maar liep langs haar huis als ik naar school ging.
Wij gingen naar de zelfde kleuterschool en we hadden dezelfde kleuterjuffrouw.
We speelden niet met elkaar. Want Sanne was ‘anders’ en deed ‘anders’ dan andere
kinderen. Met haar spelen voelde niet prettig… Ik hield afstand. Sanne verliet de
kleuterschool en ging ander onderwijs volgen.Ze werd dagelijks met een busje
gehaald en gebracht. Dit zag ik wanneer ik met andere kinderen buiten op straat
speelde. Ze keek dan doordringend naar ons door het raam van het busje. Als ik
terugkeek dan keek ze naar iets ver weg… en dan weer kijken en wegkijken (weer dat
kiekeboespel). Haar moeder bracht en haalde haar dan op uit het busje, samen arm in
arm gingen ze dan hun huis in. Ik zag Sanne nooit buitenspelen. Sanne en ik werden
allebei groter. Mijn leefwereld werd groter en ik hoefde niet meer dagelijks langs het
huis van Sanne naar school en verloor Sanne dus ook uit het oog. Totdat ik haar weer
op het terrein van Vincentius zag. Nu zou ik door de therapie aanvraag een relatie met
haar proberen aan te gaan.
Thuis vind ik de klassenfoto van de kleuterklas, waar we samen op staan.
In de eerste sessies zoek ik in het gesprek met Sanne naar ingangen om ons
gezamenlijk verleden te bespreken maar ik merk dat Sanne hier helemaal niks mee
kan. Praten over dat Brabantse dorp, onze straat, de foto van de kleuterschool. Ze
begrijpt mijn gepraat helemaal niet. Ik merk dat dit gezamenlijk verleden voor haar
niet leeft.
Ik probeer opnieuw naar haar te kijken. Het stille beeld, haar manier van contact
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maken: kijken, maar toch eigenlijk niet kijken en dan weer wegkijken, nabijheid
opzoeken en dan weer afstand creëren door zich terug te trekken / weg te kijken… dat
is typisch Sanne, dat herken ik. Inmiddels bijna 40 jaar later doet ze dat nog steeds.
Inmiddels 2 koppen groter dan ik. Dat ‘contactthema’ doet ze met haar ogen, maar
ook met het aanraken van de ander, nèt te dichtbij komen met aanraken.
De eerste keer ontmoette ik Sanne in de tuin bij haar woning. Ze hield haar
medebewoners en begeleiders in de gaten met haar ogen, haar lijf slap. Ze vertelde
mij dat ze ons aan het bespieden en afluisteren waren. Ze fluistert met me hierover. Ze
wijst wie waar staat.
Iedere vraag van mij verstoort haar binnenwereld. Haar teksten zijn: “laat me nou
gewoon uit het raam kijken”, of: “ik weet het niet”, of: “ik mis gewoon mama”, of:
“je moet niet snauwen”. Ze kijkt weg, gaat naar de wc, vlucht weg ...of gaat juist
tegen me aan hangen. Bijzonder is dat ze bij iedere sessie vraagt om nabij verzorgend
contact, namelijk of ik haar staartje een keer opnieuw wil doen; ze legt dan borstel
en elastiekjes op de tafel en geniet ervan gekamd te worden. Iedere sessie is ze boos
wanneer het afgelopen is, want ze vond het net zo fijn.
Over Sanne en haar niveau van contact maken.
Terug naar het niveau van functioneren van Sanne: ze is sociaal- emotioneel ernstig
verstandelijk gehandicapt. Sanne functioneert op het niveau van een baby.
Een baby krijgt van de moeder affectieve betrokkenheid. De moeder is lijfelijk
dichtbij aanwezig. Moeder reageert op haar kind door naar haar kind te kijken, haar
te voelen, haar te ruiken, haar kind te verkennen, te knuffelen, te steunen, aan te
moedigen en te troosten. Een baby ontvangt positieve signalen van zijn omgeving.
Hieruit ontstaat een wisselwerking. De baby leert zich te richten tot de moeder. In
deze fase ontstaat basisveiligheid bij het kind. Het fundament van waaruit contact
naar de buitenwereld ontstaat. In deze fase zit Sanne. Ze heeft deze fase om wat voor
een reden dan ook nog niet veilig kunnen doorlopen.
Therapie verloop.
In de therapie werken we vanuit die vroege fase. Allerlei ‘contactvormen’ worden
aangeboden met elementen van nabijheid/ afstand/ vertrouwen/ wantrouwen. Ik
kijk goed naar haar lichaamstaal en soms stel ik vragen over hoe iets voelt :warm/
koud /prettig /niet prettig! Woorden zijn moeilijk voor Sanne. Haar lichaam vertelt
haar verhaal over contact. Ik nodig haar uit om in contact te komen. Ik probeer haar
wakker te maken, haar te ondersteunen en te bevestigen, wanneer ze in contact gaat en
uit haar binnenwereld stapt.
Deze contactvormen en bevestigingsspelen doen we met dans. Dansen op haar
favoriete muziek kan haar wakker maken. Mijn interventies bestaan eruit dezelfde
danspassen te maken, heel dichtbij haar te zijn zodat je elkaar kunt ruiken en onze
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ogen heel dichtbij elkaar zijn, uit naast elkaar te dansen of de afstanden tussen ons
groter te maken. In mijn tegendans lok ik haar uit om met de voeten op de grond te
dansen door bijvoorbeeld met mijn voeten zwaar aan te zetten. Ritmisch geluid te
maken met mijn voeten zoals een Flamencodanseres en Sanne uit te nodigen om mee
te doen in de ‘flamencovoetendans’.
Het spel: ‘ik tegen ik’ loopt bijzonder. Zij mag met haar lichaam mijn lichaam
aanraken. Ik zeg wat ik prettig en niet prettig vind. Sanne kijkt heen en weer naar mijn
borst en mijn broek. Ineens belandt haar hand, midden op mijn borst. “Dat vind ik niet
fijn”, zeg ik. Waarop zij antwoordt: “dan is dat niet netjes”.
Na verloop van tien sessies merk ik dat Sanne zich meer op haar gemak voelt. Ze laat
meer nabijheid toe, kan meer spelen, vlucht minder weg, kan langer ‘aan’ blijven,
heeft minder afweer.
Ze raakt me niet meer zomaar aan. Sanne kan echt pret beleven wanneer we
kiekeboespelletjes doorspelen. Ik krijg dan van Sanne opdracht om niet te kijken en
zij zegt wanneer weer wel. Hier kan ze geen genoeg van krijgen.
Samen met begeleiders Sanne ontmoeten.
Voor Sanne is het fijn als ze zich meer op haar gemak voelt in haar dagelijkse
omgeving. Haar begeleiders doen om de beurt een keer mee als ik op de groep kom
spelen. Ook zij vertellen wat ze prettig en niet prettig vinden in het contact met Sanne.
Zij vinden het moeilijk om Sanne aan te raken, vanwege haar onverwachte aanraken
en vaak net te dichtbij aanraken..bijv tijdens de afwas, onverwachts, een zoen in je
nek..
Nu zijn we aan de slag met contactspelen en bevestigingsspelen op de eigen plek van
Sanne: haar slaapkamer. Sanne stookt haar slaapkamer heel warm op. Sanne staat het
liefst tegen de gloeiend hete verwarming aan. Samen gaan we aan de slag. We vragen
aan Sanne of ze durft te liggen op haar mooie dekbed als wij onze ogen dicht doen
en dat durft ze met heel veel pret, omdat wij onze ogen dicht hebben. Aanvankelijk
durfde Sanne alleen op haar rug te liggen en dan mochten wij haar voeten aanraken en
kon ze ons goed in de gaten houden. Sanne vertrouwt ons nu meer. Sanne heeft heel
veel beschermingslagen merkten we, voordat we echt bij Sanne kunnen uitkomen …
er zaten letterlijk tien truitjes tussen voordat we haar warme zachte blote rug konden
voelen … ze vond dat heerlijk …. een hand op haar warme rug. En haar begeleiders
ook.
Ten slotte
Begeleiders merken op dat Sanne de afgelopen maanden niet meer andere
cliënten zomaar aanraakt .. wat immers de klacht was. Begeleiders ontdekken
contactmogelijkheden waarbij Sanne zich op haar gemak voelt.
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Tot slot de derde casus.
Een jongeman,
KEES
Kees heeft veel lichamelijke klachten, pijn in arm en vermoeidheid. Na de eerste tien
sessies dans- en haptotherapie, merkt hij dat er meer aan de hand is met hemzelf ...
Dat zit achter die dichte deur, die hij 10 jaar geleden dicht heeft gedaan en nooit
meer open wilde doen.. Alleen zijn moeder weet daarvan, verder niemand!! In de
dans- en haptotherapie wordt er gewerkt aan traumaverwerking. Kees is inmiddels
een half jaar hard aan het werk in de therapie. Met veel bibbers, pijn en boosheid
stapt hij dapper door.
Kees is een mooie jonge
jongen van 22 jaar, goed
verzorgd en mooi gekleed.
In zijn haren gel. Aan hem
zie je niet dat hij een lichte
verstandelijke beperking
heeft. Hij woont in een groep
in de stad, en heeft hier een
eigen appartement. Kees heeft
op verschillende woongroepen
gewoond vanaf zijn achtste
jaar. Aanvankelijk verbleef
hij op logeerwoningen. Vanaf
zijn twaalfde jaar woont hij op
leefgroepen. Kees heeft een
oudere broer. De ouders van
Kees zijn gescheiden. Kees
heeft een opleiding tot bakker
gevolgd.
Over hoe het begon bij Kees en de therapie
In de verwijzing naar dans- en haptotherapie staat: Kees denkt negatief over van alles.
Vroeger kreeg hij vaak te horen dat hij niets kon. Daardoor heeft hij het gevoel dat
hij er niet mag zijn. Kees wil positiever in het leven staan en het gevoel hebben dat
hij er wel degelijk mag zijn. De spanning in zijn lichaam wil hij kwijt leren raken.
Zijn armen voelen gespannen. Werken in de bakkerij is fysiek te zwaar voor Kees. Hij
heeft een half jaar muziektherapie gehad maar mogelijk zou dans- en haptotherapie
directer werken en hem helpen zijn lichaam te ontspannen. Hij heeft de diagnose
ADHD gekregen en er werd tot zijn vijftiende jaar Ritalin voorgeschreven. In de
therapie vertelt hij dat hij kort verslaafd is geweest aan softdrugs, drank, en soms
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ogen heel dichtbij elkaar zijn, uit naast elkaar te dansen of de afstanden tussen ons
groter te maken. In mijn tegendans lok ik haar uit om met de voeten op de grond te
dansen door bijvoorbeeld met mijn voeten zwaar aan te zetten. Ritmisch geluid te
maken met mijn voeten zoals een Flamencodanseres en Sanne uit te nodigen om mee
te doen in de ‘flamencovoetendans’.
Het spel: ‘ik tegen ik’ loopt bijzonder. Zij mag met haar lichaam mijn lichaam
aanraken. Ik zeg wat ik prettig en niet prettig vind. Sanne kijkt heen en weer naar mijn
borst en mijn broek. Ineens belandt haar hand, midden op mijn borst. “Dat vind ik niet
fijn”, zeg ik. Waarop zij antwoordt: “dan is dat niet netjes”.
Na verloop van tien sessies merk ik dat Sanne zich meer op haar gemak voelt. Ze laat
meer nabijheid toe, kan meer spelen, vlucht minder weg, kan langer ‘aan’ blijven,
heeft minder afweer.
Ze raakt me niet meer zomaar aan. Sanne kan echt pret beleven wanneer we
kiekeboespelletjes doorspelen. Ik krijg dan van Sanne opdracht om niet te kijken en
zij zegt wanneer weer wel. Hier kan ze geen genoeg van krijgen.
Samen met begeleiders Sanne ontmoeten.
Voor Sanne is het fijn als ze zich meer op haar gemak voelt in haar dagelijkse
omgeving. Haar begeleiders doen om de beurt een keer mee als ik op de groep kom
spelen. Ook zij vertellen wat ze prettig en niet prettig vinden in het contact met Sanne.
Zij vinden het moeilijk om Sanne aan te raken, vanwege haar onverwachte aanraken
en vaak net te dichtbij aanraken..bijv tijdens de afwas, onverwachts, een zoen in je
nek..
Nu zijn we aan de slag met contactspelen en bevestigingsspelen op de eigen plek van
Sanne: haar slaapkamer. Sanne stookt haar slaapkamer heel warm op. Sanne staat het
liefst tegen de gloeiend hete verwarming aan. Samen gaan we aan de slag. We vragen
aan Sanne of ze durft te liggen op haar mooie dekbed als wij onze ogen dicht doen
en dat durft ze met heel veel pret, omdat wij onze ogen dicht hebben. Aanvankelijk
durfde Sanne alleen op haar rug te liggen en dan mochten wij haar voeten aanraken en
kon ze ons goed in de gaten houden. Sanne vertrouwt ons nu meer. Sanne heeft heel
veel beschermingslagen merkten we, voordat we echt bij Sanne kunnen uitkomen …
er zaten letterlijk tien truitjes tussen voordat we haar warme zachte blote rug konden
voelen … ze vond dat heerlijk …. een hand op haar warme rug. En haar begeleiders
ook.
Ten slotte
Begeleiders merken op dat Sanne de afgelopen maanden niet meer andere
cliënten zomaar aanraakt .. wat immers de klacht was. Begeleiders ontdekken
contactmogelijkheden waarbij Sanne zich op haar gemak voelt.
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Tot slot de derde casus.
Een jongeman,
KEES
Kees heeft veel lichamelijke klachten, pijn in arm en vermoeidheid. Na de eerste tien
sessies dans- en haptotherapie, merkt hij dat er meer aan de hand is met hemzelf ...
Dat zit achter die dichte deur, die hij 10 jaar geleden dicht heeft gedaan en nooit
meer open wilde doen.. Alleen zijn moeder weet daarvan, verder niemand!! In de
dans- en haptotherapie wordt er gewerkt aan traumaverwerking. Kees is inmiddels
een half jaar hard aan het werk in de therapie. Met veel bibbers, pijn en boosheid
stapt hij dapper door.
Kees is een mooie jonge
jongen van 22 jaar, goed
verzorgd en mooi gekleed.
In zijn haren gel. Aan hem
zie je niet dat hij een lichte
verstandelijke beperking
heeft. Hij woont in een groep
in de stad, en heeft hier een
eigen appartement. Kees heeft
op verschillende woongroepen
gewoond vanaf zijn achtste
jaar. Aanvankelijk verbleef
hij op logeerwoningen. Vanaf
zijn twaalfde jaar woont hij op
leefgroepen. Kees heeft een
oudere broer. De ouders van
Kees zijn gescheiden. Kees
heeft een opleiding tot bakker
gevolgd.
Over hoe het begon bij Kees en de therapie
In de verwijzing naar dans- en haptotherapie staat: Kees denkt negatief over van alles.
Vroeger kreeg hij vaak te horen dat hij niets kon. Daardoor heeft hij het gevoel dat
hij er niet mag zijn. Kees wil positiever in het leven staan en het gevoel hebben dat
hij er wel degelijk mag zijn. De spanning in zijn lichaam wil hij kwijt leren raken.
Zijn armen voelen gespannen. Werken in de bakkerij is fysiek te zwaar voor Kees. Hij
heeft een half jaar muziektherapie gehad maar mogelijk zou dans- en haptotherapie
directer werken en hem helpen zijn lichaam te ontspannen. Hij heeft de diagnose
ADHD gekregen en er werd tot zijn vijftiende jaar Ritalin voorgeschreven. In de
therapie vertelt hij dat hij kort verslaafd is geweest aan softdrugs, drank, en soms
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harddrugs. Door de drugs en de drank werd het rustiger in zijn hoofd. Hij ging
gebruiken doordat hij de verkeerde vrienden had. Hij is zelf met de drank en de drugs
gestopt. Nu heeft hij een afspraak staan bij de arts Verstandelijk Gehandicapten om te
bezien of het met ondersteunende medicijnen rustiger kan worden in zijn hoofd. Sinds
een half jaar werkt Kees op een basisschool waar hij allerlei klussen doet.
Bijzonder is dat ik kort na de doorverwijzing naar hapto- en danstherapie een
mail ontving, inhoudend dat Kees mogelijk in het verleden misbruikt zou zijn door
medecliënten op de logeerwoningen. In het team werd afgesproken hier niets mee te
doen tenzij Kees er zelf mee zou komen. En dat gebeurde. .
Kees werkt in de therapie aan traumaverwerking. Net zoals bij de casus van Josje
kan ik gebruikmaken van de drie fasen van traumaverwerking, zoals beschreven door
Judith Herman.
Maar anders dan bij Josje is het therapieproces bij Kees nog niet afgerond.
A. De fase van veiligheid:
	Als Kees binnenkomt en praat, kijkt hij me niet aan. Hij praat binnensmonds en
gaat van het ene onderwerp naar het andere. Ik zit op het puntje van mijn stoel om
te luisteren. Anderzijds mag ik hem weer niet te veel aankijken, want dan is hij
nog minder te verstaan. Wanneer ik hem een compliment geef dan wimpelt hij dit
af. Wanneer ik dezelfde lichaamshouding als Kees inneem met hoge opgetrokken
schouders en opmerk dat hij pijn zou kunnen krijgen aan z’n nek herkent Kees
zijn eigen verkramping en weet hij dit vliegensvlug te veranderen zodat hij
meer ontspannen zit. Mijn interventies zijn gericht op het vergroten van zijn
zelfvertrouwen en hem op zijn gemak doen voelen in het therapeutische contact.
	In de therapie vindt Kees het heerlijk om fysiek iets te doen, bijv. oefeningen uit
aikido (japanse krijgskunst). Dit zijn oefeningen waarbij het gaat over contact/
nabijheid/ grenzen geven/ timing/ ritme/ eigen kracht voelen (stokgevechten).
Wanneer ik met Kees stoei, vecht hij vanuit zijn bovenlichaam, met een hoge
borst, een korte ademhaling en een hoge spierspanning in armen en schouders.
Toch geeft dit lichaamswerk hem veel vreugde. Kees loopt verend weg als hij
zoiets doet. Vroeger heeft hij aan judo gedaan.
Wanneer Kees op de behandeltafel ligt en ik hem aanraak, ontdekt hij dat hij er
wel ligt maar veel afwezig is. Ik mag hem overal aanraken. Hij geeft helemaal
niet zijn grenzen aan. Hij wordt suf van aanraken zegt hij. Hij kan zich niet
concentreren op de aanraking. Hij droomt weg. Ik leg hem uit dat het van belang is
dat hij zegt welke aanraking hij fijn en welke hij niet fijn vindt. Anders ga ik over
zijn grenzen heen en dan misbruik ik hem.
	Dan zegt hij kort en resoluut dat hij dit heeft meegemaakt, maar het hier nooit
meer over wil hebben. Dit zit achter een dichte deur. Die heeft hij tien jaar geleden
dicht gedaan en die gaat nooit meer open. Alleen zijn moeder weet hiervan.
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Vroeger is hij door zijn moeder naar therapie gestuurd. Toen hield hij zijn kiezen
strak op mekaar…
De volgende keer spreekt hij over zijn seksuele geaardheid. Hij weet eigenlijk
zeker dat hij hetero is, maar nu met zijn nieuwe meisje twijfelt hij. Hij brengt
zijn gedachten over homoseksualiteit in verband met het vroegere misbruik. Ik
geef voorlichting over wat misbruik kan veroorzaken bij mannen. Ik vertel hem
dat meer mannen misbruikt zijn. En dat mannen zich schamen hierover te praten.
Veel mannen denken dat ze homoseksueel zijn nadat ze seksueel misbruikt zijn
door een man. Immers de eerste ervaring met seksualiteit was met een man. Dit
veroorzaakt verwarring.
	Alles kost Kees veel energie, herhaaldelijk is hij ziek en stopt met werken.
	Kees heeft ondersteuning nodig opdat zijn verleden en het misbruik erkenning
krijgen, en dat hij uit zijn isolement geraakt. Ik spoor hem aan over het misbruik
te vertellen tegen belangrijke steunpersonen om hem heen. Vader, moeder en
begeleiders worden betrokken in dit proces..
	Kees heeft ‘steunmensen’ die van zijn binnenwereld weten.
	Aldus wordt er in deze fase gewerkt aan veiligheid in het therapeutische contact,
veiligheid in zijn eigen lijf, om uit de verkramping te raken, en veiligheid in zijn
netwerk.
B. Fase van herinnering en rouw
	Nadat er in de therapie voorlichting is gegeven over de gevolgen van seksueel
misbruik en over traumaverwerking en Kees ‘steunmensen’ om zich heen heeft
vergaard, stemt hij in om aan zijn verleden te gaan werken.
	Kees wil dat misbruik van vroeger en wat daarmee samenhing opschrijven en
allemaal in een schoenendoos doen en als er alles inzit, wil hij de fik erin. Iedere
sessie wordt er na het schrijven voor die doos gewerkt met allerlei lijf oefeningen.
Het lichaam heeft het misbruik meegemaakt en beleefd. Het lichaam van Kees
moet dit dus ook verwerken. Door te werken met het lichaam, worden zijn
blokkades opgeheven en kunnen lichaam, geest en gevoel integreren.
	Zo schreef hij ‘in de doos’ dat hij geen flikker is. Dit vervolgens ook roepen met
stem- en beweegoefeningen vond hij heerlijk. Ook al schaamt hij zich om met zijn
stem vrij te roepen, buiten op de fiets gaat dat schreeuwen veel lekkerder, zegt
Kees.
	In het misbruik is hij veel vastgehouden van achter. Dat heeft hij als zeer
bedreigend beleefd. In de therapie werken we met lichaamsoefeningen waarin
die beklemming van vasthouden zit en waar hij zich uitvecht. Dit geeft hem veel
vreugde, zijn hele lichaam tintelt hierna.
	In het stoeien met mij zoek ik naar een manier waarbij hij niet alleen met zijn
bovenlichaam vecht maar met zijn hele lichaam, zijn bekken en zijn benen.
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harddrugs. Door de drugs en de drank werd het rustiger in zijn hoofd. Hij ging
gebruiken doordat hij de verkeerde vrienden had. Hij is zelf met de drank en de drugs
gestopt. Nu heeft hij een afspraak staan bij de arts Verstandelijk Gehandicapten om te
bezien of het met ondersteunende medicijnen rustiger kan worden in zijn hoofd. Sinds
een half jaar werkt Kees op een basisschool waar hij allerlei klussen doet.
Bijzonder is dat ik kort na de doorverwijzing naar hapto- en danstherapie een
mail ontving, inhoudend dat Kees mogelijk in het verleden misbruikt zou zijn door
medecliënten op de logeerwoningen. In het team werd afgesproken hier niets mee te
doen tenzij Kees er zelf mee zou komen. En dat gebeurde. .
Kees werkt in de therapie aan traumaverwerking. Net zoals bij de casus van Josje
kan ik gebruikmaken van de drie fasen van traumaverwerking, zoals beschreven door
Judith Herman.
Maar anders dan bij Josje is het therapieproces bij Kees nog niet afgerond.
A. De fase van veiligheid:
	Als Kees binnenkomt en praat, kijkt hij me niet aan. Hij praat binnensmonds en
gaat van het ene onderwerp naar het andere. Ik zit op het puntje van mijn stoel om
te luisteren. Anderzijds mag ik hem weer niet te veel aankijken, want dan is hij
nog minder te verstaan. Wanneer ik hem een compliment geef dan wimpelt hij dit
af. Wanneer ik dezelfde lichaamshouding als Kees inneem met hoge opgetrokken
schouders en opmerk dat hij pijn zou kunnen krijgen aan z’n nek herkent Kees
zijn eigen verkramping en weet hij dit vliegensvlug te veranderen zodat hij
meer ontspannen zit. Mijn interventies zijn gericht op het vergroten van zijn
zelfvertrouwen en hem op zijn gemak doen voelen in het therapeutische contact.
	In de therapie vindt Kees het heerlijk om fysiek iets te doen, bijv. oefeningen uit
aikido (japanse krijgskunst). Dit zijn oefeningen waarbij het gaat over contact/
nabijheid/ grenzen geven/ timing/ ritme/ eigen kracht voelen (stokgevechten).
Wanneer ik met Kees stoei, vecht hij vanuit zijn bovenlichaam, met een hoge
borst, een korte ademhaling en een hoge spierspanning in armen en schouders.
Toch geeft dit lichaamswerk hem veel vreugde. Kees loopt verend weg als hij
zoiets doet. Vroeger heeft hij aan judo gedaan.
Wanneer Kees op de behandeltafel ligt en ik hem aanraak, ontdekt hij dat hij er
wel ligt maar veel afwezig is. Ik mag hem overal aanraken. Hij geeft helemaal
niet zijn grenzen aan. Hij wordt suf van aanraken zegt hij. Hij kan zich niet
concentreren op de aanraking. Hij droomt weg. Ik leg hem uit dat het van belang is
dat hij zegt welke aanraking hij fijn en welke hij niet fijn vindt. Anders ga ik over
zijn grenzen heen en dan misbruik ik hem.
	Dan zegt hij kort en resoluut dat hij dit heeft meegemaakt, maar het hier nooit
meer over wil hebben. Dit zit achter een dichte deur. Die heeft hij tien jaar geleden
dicht gedaan en die gaat nooit meer open. Alleen zijn moeder weet hiervan.
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Vroeger is hij door zijn moeder naar therapie gestuurd. Toen hield hij zijn kiezen
strak op mekaar…
De volgende keer spreekt hij over zijn seksuele geaardheid. Hij weet eigenlijk
zeker dat hij hetero is, maar nu met zijn nieuwe meisje twijfelt hij. Hij brengt
zijn gedachten over homoseksualiteit in verband met het vroegere misbruik. Ik
geef voorlichting over wat misbruik kan veroorzaken bij mannen. Ik vertel hem
dat meer mannen misbruikt zijn. En dat mannen zich schamen hierover te praten.
Veel mannen denken dat ze homoseksueel zijn nadat ze seksueel misbruikt zijn
door een man. Immers de eerste ervaring met seksualiteit was met een man. Dit
veroorzaakt verwarring.
	Alles kost Kees veel energie, herhaaldelijk is hij ziek en stopt met werken.
	Kees heeft ondersteuning nodig opdat zijn verleden en het misbruik erkenning
krijgen, en dat hij uit zijn isolement geraakt. Ik spoor hem aan over het misbruik
te vertellen tegen belangrijke steunpersonen om hem heen. Vader, moeder en
begeleiders worden betrokken in dit proces..
	Kees heeft ‘steunmensen’ die van zijn binnenwereld weten.
	Aldus wordt er in deze fase gewerkt aan veiligheid in het therapeutische contact,
veiligheid in zijn eigen lijf, om uit de verkramping te raken, en veiligheid in zijn
netwerk.
B. Fase van herinnering en rouw
	Nadat er in de therapie voorlichting is gegeven over de gevolgen van seksueel
misbruik en over traumaverwerking en Kees ‘steunmensen’ om zich heen heeft
vergaard, stemt hij in om aan zijn verleden te gaan werken.
	Kees wil dat misbruik van vroeger en wat daarmee samenhing opschrijven en
allemaal in een schoenendoos doen en als er alles inzit, wil hij de fik erin. Iedere
sessie wordt er na het schrijven voor die doos gewerkt met allerlei lijf oefeningen.
Het lichaam heeft het misbruik meegemaakt en beleefd. Het lichaam van Kees
moet dit dus ook verwerken. Door te werken met het lichaam, worden zijn
blokkades opgeheven en kunnen lichaam, geest en gevoel integreren.
	Zo schreef hij ‘in de doos’ dat hij geen flikker is. Dit vervolgens ook roepen met
stem- en beweegoefeningen vond hij heerlijk. Ook al schaamt hij zich om met zijn
stem vrij te roepen, buiten op de fiets gaat dat schreeuwen veel lekkerder, zegt
Kees.
	In het misbruik is hij veel vastgehouden van achter. Dat heeft hij als zeer
bedreigend beleefd. In de therapie werken we met lichaamsoefeningen waarin
die beklemming van vasthouden zit en waar hij zich uitvecht. Dit geeft hem veel
vreugde, zijn hele lichaam tintelt hierna.
	In het stoeien met mij zoek ik naar een manier waarbij hij niet alleen met zijn
bovenlichaam vecht maar met zijn hele lichaam, zijn bekken en zijn benen.
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	De verschillende ‘plegers’ worden opgetekend op een staande mat … en krijgen
van Kees de naam ‘het zwarte gat’. Hier tegenaan rammen met bokshandschoenen
en met de benen geeft opluchting.
	In de loop van dit therapeutische proces valt Kees herhaaldelijk terug en voelt
zich ziek. Hij trekt zich terug uit het dagelijks leven, zit eindeloos te computeren
en gaat niet naar het werk en niet naar de therapie. Hij heeft veel spanning in zijn
bovenlichaam. Kees heeft nog veel wantrouwen in zijn lichaam. Het lichaam voelt
als ballast. Middels lichaamsgerichte oefeningen gaan we verder werken. Mogelijk
ontdekt hij dan dat hij zijn lichaam als gids kan beleven en dat het hem plezier
kan verschaffen. Maar er is nog veel herhaling nodig voordat dit kan beklijven.
Wanneer hij zijn lichaam als gids kan gaan beleven kan integratie tot stand komen.
	Maar telkens nog fladdert Kees alle kanten uit met zijn gedachten. Mijn interventie
als therapeute betreft nu: richten, focussen, ordenen en nabij blijven. Ook als het
spannend wordt … toch erdoorheen durven stappen. Het vraagt veel aandacht om
in de therapie in de juiste balans te geraken. En om zich na de therapie weer op
werk te richten in plaats van de hele dag tot niks meer te komen.
	Wanneer hij klaar is met de verwerking van zijn trauma’s wil hij graag nog werken
aan lichaamscontact en nabijheid, omdat hij dit tegenkomt in zijn contacten met
meisjes. Dat is de stap naar de volgende fase. Verbondenheid. Maar zover zijn we
nu nog niet. Volgende week komt Kees met zijn moeder naar de therapie, Kees is
er nu klaar voor om de schoendoos van de therapie aan zijn moeder te laten zien.

Kunst en haptonomie
A n n e k e K e m p k e s - Ve r w e i j

Tasten naar betekenis.
Een drieluik van Janneke
Lam, Aalsmeer, dat al 20
jaar op mijn praktijkkamer
hangt.
Op een tentoonstelling
gekocht in1990. Wat boeide
mij toen en wat doet het
me nu?
Wat boeide mij toen?
Voor het eerst zag ik dat een
foto niet alleen maar mooi
hoeft te zijn maar je ook iets
kan laten zien waar je hoe
dan ook een verbinding mee
hebt, mogelijk met gevoelens
van vroeger. Wat het precies
bij me opriep wist ik niet
direct te duiden. Deze foto
was prachtig in zwart-wit,
een kindje liggend in een
geborgen of een teruggetrokken houding. Beide zijn
mogelijk. Ik zou het willen
aanraken, willen strelen
heel voorzichtig, misschien
zachtjes een dekentje over
haar heen leggen. Ze is zo
mooi en zo puur. Ze kan een
beetje in het bed zakken, dat
ontvouwt zich voor haar. De
pure zuiverheid treft me. Je
kunt haar waarnemen, haar

Nabeschouwing
In dit artikel ‘Ontmoetingen, en een ontmoeting met een oude bekende..’ heb ik gepoogd om dans- en haptotherapieprocessen te beschrijven. De beschreven ontmoetingen zijn geïllustreerd met ieders eigen karakteristieke lichaamstekening.
De namen Josje, Sanne, en Kees zijn in verband met hun privacy gefingeerd. Van alle
drie heb ik, van henzelf dan wel van hun wettelijke vertegenwoordiger, toestemming
gekregen om over hun therapeutisch proces te schrijven.
Dit artikel is een verkorte versie van een lezing die werd gehouden op een studiemiddag over ernstig verstandelijk gehandicapte mensen en lichaamswerk in Rotterdam ter
gelegenheid van het het afscheid van haptotherapeut Peter Wester bij ASVZ. De titel
van deze studiedag was: “Ten diepste is er natuurlijk geen ander en ontmoet je altijd
jezelf.” Eckhart Tolle
Sasja Quaadvliet juni 2010
Danstherapeut en GZ haptotherapeut
De lezing inclusief bijlage behandelmodel dans en haptotherapie en literatuurlijst is
op te vragen via
e-mailadres SQuaadvliet@asvz.nl
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in je opnemen, voelen wat dit met je doet, met je blik haar warmte toekennen; het is
ook een beetje het kind in jezelf.
Daarboven een witte, door wind bewerkte, ijsvlakte. Niet helemaal verlaten. Je ziet
schaduwen van mensen. Ze zijn er wel maar ze laten deze vlakte met rust. Ze verstoren hem niet.
Bovenaan een donkere rechthoekige vorm op een vloer van oude stenen. Een open
stenen sarcofaag. Je ziet ze wel in het zuiden als drinkbak voor het vee of als plantenbak in een tuin. Ook wel in musea maar dan zijn de zijkanten meestal bewerkt:
beschilderd of gebeeldhouwd. Nu is het een open vorm, verstild en ….kil.
Eigenlijk was dit een vijfluik maar ik kocht het zoals het op het affiche van de tentoonstelling stond, als een drieluik. Van de andere twee foto’s herinner ik me er maar
een: een dode vrouw, de moeder van de fotografe, liggend in een kist met een rozen
krans in haar handen en twee brandende kaarsen ernaast. Dat hoefde ik niet. Dat was
te persoonlijk.
Het hele vijfluik is een onderzoek van de kunstenares naar haar eigen levensgeschiedenis die ze hierin probeert te visualiseren. Het gaat over haar katholieke opvoeding
en de vraag hoe het komt dat zij dat geloof zo ontzettend onderdrukkend ervaren
heeft. De catechismusvraag: “Waartoe zijn wij op aarde” met het antwoord: “Om
God te dienen en daardoor hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn”, vond zij erg
dwingend. In het vijfluik heeft zij geboorte-kind-vrouw-moeder-dood haar eigen
plaats gegeven. Dit “tasten naar betekenis” heeft haar voelen en denken in beweging
gezet en haar geholpen een stap te nemen en iets wat haar beklemde los te laten. Zij
heeft mij toevertrouwd dat ze het als een zeer eenzame weg heeft ervaren. Ze heeft
zich aan de normen en waarden, die er in haar ouderlijk huis golden ontworsteld en
ook de kerk losgelaten. Het liggende kindje op de foto kan dus ook heel erg alleen en
verlaten liggen….
Nadat ik dit kunstwerk al tien jaar in mijn praktijkkamer had hangen kwam er een
voormalige pater binnen met een spierscheuring. We kenden elkaar van een “dienst
verleners contact” dat we jaren daarvoor in onze woonplaats hadden. Een groep
van huisartsen, pastores, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, maatschappelijk
werkers en verloskundigen die één keer per twee maanden bij elkaar kwamen om een
maatschappelijk onderwerp te bespreken. In de discussies tijdens die besprekingen
liet hij destijds meer van zichzelf zien, ging met zijn gedachten verder dan de norme
ring van zijn kerk in die tijd toestond en dat gaf bijzondere ontboezemingen en ontmoetingen wederzijds. Hij was intussen na heel veel moeilijke jaren uit de RK kerk
getreden en getrouwd.
Hij keek naar dit kunstwerk aan de muur en zei verbaasd en verrast: “deze affiche
heb ik ook al tien jaar op mijn kamer hangen. ” Omdat we zonder veel woorden
beiden hetzelfde voelden werd dit een intense ontmoeting. Er was intussen zoveel
gebeurd met hem. Dat een dergelijke visualisatie van een levensgeschiedenis een
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ondersteuning kan zijn voor heel iemand anders trof mij zeer. Hij was ook in
beweging gekomen en had ook losgelaten. Hij lag niet meer alleen als dat kindje
maar heeft een partner en geliefde gevonden.
Wat doen deze foto’s me nu?
De verhalen achter deze foto’s maken mij duidelijk dat de kerk voor deze twee
mensen een keurslijf is geweest. Een instituut dat hun benauwde, geen ruimte gaf en
dwingende eisen stelde (je bent op aarde om God te dienen en daardoor hier en in
het hiernamaals gelukkig te zijn- en als RK pastor mag je niet trouwen). De kerk gaf
hun niet de mogelijkheid om zich vrij te voelen als mens met eigen denkbeelden en
verwachtingen. Zij gaf hun ballast mee die ze moeilijk in het leven verder konden
dragen.
In NRC Next van 4 juni 2010 las ik een interview met Claartje Kruijff, waarvan ik de
inhoud vrij weergeef. Zij is momenteel één van de voorgangers in de Oecumenische
Dominicus kerk in Amsterdam. Haar belevingen riepen bij mij associaties op met dit
drieluik.
Aanvankelijk was zij een geslaagde psychologisch consulent in het bedrijfsleven:
goed salaris, ze had status en een lease auto. Ze werkte bij een adviesbureau dat voor
haar diensten hoge prijzen vroeg waarover ze zich schaamde. Ze realiseerde zich: als
straks mijn dochter zestien jaar is en aan me vraagt “mam wat doe je eigenlijk” dan
zou ik haar moeten zeggen: “ mam doet iets waar ze helemaal niet trots op is”. Ze
werd daardoor wakker geschud. Ze nam een sabbatical jaar. Ze wist wel dat ze altijd
al graag met mensen werkte en dat de pijn van anderen en soms de onrechtvaardigheid daarvan, haar aangreep. Ook wist ze dat ze van spiritueel werk hield. Tijdens dat
jaar kwamen de levensvragen: wat is liefde, wat is vertrouwen; waar moet je lijden
een plaats geven en hoe wil je leven? Ze wist het ineens. Ze wilde dominee worden
en ging theologie studeren aan de VU terwijl ze niet gelovig opgevoed was door haar
ouders. Ze kon nergens op terug vallen maar had ook geen kerkelijke ballast zoals de
twee personen hierboven beschreven. Na haar studie heeft ze zich laten dopen en bij
een christelijke gemeenschap gevoegd omdat ze graag welkom geheten wilde worden.
Ze ontving daar warmte en bevestiging als mens. Juist omdat die gemeenschap heel
divers en vrij was gaf dit haar rust. “Dit leven overstijgt het individuele, ik word een
deel van het geheel”. Haar zoektocht was altijd naar binnen gekeerd. Nu kan ze die
zoektocht delen in een gemeente. ”De kerk is voor mij een plek waar iedereen meedoet, de wereld op z’n kop staat, zwakken aan het hoofd van de tafel zitten, waar je
mag denken en dromen”.
Naar aanleiding van dit verhaal zie ik het meisje onder in het drieluik liggen, vrij,
geborgen op het laken, ze heeft geen dekentje nodig; ik zie haar kijken over de
sneeuwvlakte turend naar het mysterie van de oneindige verte; ik zie haar rustig
liggen in de open sarcofaag, een plaats waar ze mag denken en dromen.
Daarom blijft het me nu nog steeds boeien.
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Bijzonder gedicht

Voor u bijgewoond
Erik te Loo

Van Mens-Zijn naar Mens-Worden
Symposium ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Instituut voor
Toegepaste Haptonomie (ITH)

raak me niet aan met je woord of je blik
vertel maar wat over jezelf of een ander
maar raak mij niet aan
niet echt
ik praat wel over het weer en de feiten
het liefst over hem en haar en zij
maar niet over mij
echt mij
probeer maar niet mij naar boven te halen
van zo ver en zo diep en zo vast
voel je de pijn dan niet
zie je de angst dan niet
beroer me niet zo met je vraag, je gebaar
breek mij niet open
laat me nou maar
raak me aan
Désirée Dijk - van der Wolf

Een jubileumsymposium is natuurlijk iets bijzonders. Zeker dit symposium, omdat
op achttien juni 2010 niet alleen de 25e verjaardag van het ITH werd gevierd, maar
ook afscheid werd genomen van Anne-Jan van Minnen, de oprichter en jarenlange
inspirator van datzelfde ITH. In een goed gevuld Musis Sacrum in Arnhem kregen de
bezoekers een programma aangeboden waarin de betekenis van de ander voor jezelf
vanuit diverse invalshoeken werd belicht.
Carlo Leget, universitair hoofddocent zorgethiek aan de universiteit van Tilburg,
opende de middag. In zijn lezing ‘Zorg (op)dat je weer mens wordt’, onderstreepte hij
dat zorg de wereld bewoonbaar maakt. Die noodzakelijke zorg begint met aandacht.
Niet alleen naar buiten gericht op de ander, maar ook naar binnen gericht: mens zijn
= mens worden, een proces dat nooit ‘af ’ is. De wisselwerking die daarbij ontstaat
tussen de mens en zijn leefwereld omschreef hij met de woorden van Baart: ‘aandacht
biedt de kiem voor een relatie en daaruit zal een mens opstaan’.
Aandacht voor de ander begint met het zien van die ander.
Manu Keirse, hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde van de universiteit van Leuven, sprak daarom over het thema ‘Winst van zien’. Hij stelde dat ‘zien’ iets fundamenteels kan veranderen aan de samenleving en iets kan bijdragen aan de kwaliteit
van organisaties. Daarvoor is het noodzakelijk dat er op drie manieren gekeken wordt.
Horizontaal kijken betekent dat het ‘nu’ wordt gezien in het continuüm van verleden
en toekomst. Verticaal kijken biedt zicht op de diepte (de drijfveren, dat wat iemand
werkelijk bezielt) en kijken vanuit vogelperspectief biedt zicht op het totaal en maakt
dat je je deel van een groter geheel kunt weten. De derde dimensie van zien werd tot
uitdrukking gebracht in een citaat uit ‘le Petit Prince’: ‘alleen met het hart kun je goed
zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar’.
Agnes van Minnen, bijzonder hoogleraar aan de Radboud universiteit in Nijmegen, zette haar betoog over ‘therapeutisch nietsdoen’ niet alleen kracht bij door haar
vader een pracht van een geranium aan te bieden. In haar lezing ‘mens worden door
interactie met jezelf’ pleitte ze er voor om de cliënt te (blijven) zien als expert over
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Bijzonder gedicht

Voor u bijgewoond
Erik te Loo

Van Mens-Zijn naar Mens-Worden
Symposium ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Instituut voor
Toegepaste Haptonomie (ITH)

raak me niet aan met je woord of je blik
vertel maar wat over jezelf of een ander
maar raak mij niet aan
niet echt
ik praat wel over het weer en de feiten
het liefst over hem en haar en zij
maar niet over mij
echt mij
probeer maar niet mij naar boven te halen
van zo ver en zo diep en zo vast
voel je de pijn dan niet
zie je de angst dan niet
beroer me niet zo met je vraag, je gebaar
breek mij niet open
laat me nou maar
raak me aan
Désirée Dijk - van der Wolf

Een jubileumsymposium is natuurlijk iets bijzonders. Zeker dit symposium, omdat
op achttien juni 2010 niet alleen de 25e verjaardag van het ITH werd gevierd, maar
ook afscheid werd genomen van Anne-Jan van Minnen, de oprichter en jarenlange
inspirator van datzelfde ITH. In een goed gevuld Musis Sacrum in Arnhem kregen de
bezoekers een programma aangeboden waarin de betekenis van de ander voor jezelf
vanuit diverse invalshoeken werd belicht.
Carlo Leget, universitair hoofddocent zorgethiek aan de universiteit van Tilburg,
opende de middag. In zijn lezing ‘Zorg (op)dat je weer mens wordt’, onderstreepte hij
dat zorg de wereld bewoonbaar maakt. Die noodzakelijke zorg begint met aandacht.
Niet alleen naar buiten gericht op de ander, maar ook naar binnen gericht: mens zijn
= mens worden, een proces dat nooit ‘af ’ is. De wisselwerking die daarbij ontstaat
tussen de mens en zijn leefwereld omschreef hij met de woorden van Baart: ‘aandacht
biedt de kiem voor een relatie en daaruit zal een mens opstaan’.
Aandacht voor de ander begint met het zien van die ander.
Manu Keirse, hoogleraar aan de faculteit Geneeskunde van de universiteit van Leuven, sprak daarom over het thema ‘Winst van zien’. Hij stelde dat ‘zien’ iets fundamenteels kan veranderen aan de samenleving en iets kan bijdragen aan de kwaliteit
van organisaties. Daarvoor is het noodzakelijk dat er op drie manieren gekeken wordt.
Horizontaal kijken betekent dat het ‘nu’ wordt gezien in het continuüm van verleden
en toekomst. Verticaal kijken biedt zicht op de diepte (de drijfveren, dat wat iemand
werkelijk bezielt) en kijken vanuit vogelperspectief biedt zicht op het totaal en maakt
dat je je deel van een groter geheel kunt weten. De derde dimensie van zien werd tot
uitdrukking gebracht in een citaat uit ‘le Petit Prince’: ‘alleen met het hart kun je goed
zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar’.
Agnes van Minnen, bijzonder hoogleraar aan de Radboud universiteit in Nijmegen, zette haar betoog over ‘therapeutisch nietsdoen’ niet alleen kracht bij door haar
vader een pracht van een geranium aan te bieden. In haar lezing ‘mens worden door
interactie met jezelf’ pleitte ze er voor om de cliënt te (blijven) zien als expert over

30 - Haptonomisch Contact - 21e

jaargang

-

nummer

3-

september

2010

31 - Haptonomisch Contact - 21e

jaargang

-

nummer

3-

september

2010

zijn of haar leven. De therapeut is expert op het gebied van therapieën en technieken,
maar de cliënt moet de dirigent blijven. Dat uitgangspunt wordt steeds belangrijker
naarmate de problematiek van de cliënt complexer wordt. Uit haar onderzoek onder
mensen met Posttraumatische stress-stoornis (PTSS) is naar voren gekomen dat deze
mensen veel meer kunnen en willen dan behandelaars lijken te veronderstellen. In het
bijzonder exposure-gerichte behandelmethoden blijken uit onderzoek zeer effectief
te zijn, maar worden in de praktijk zelden aangeboden omdat therapeuten denken dat
cliënten die behandeling niet aan kunnen. In een indrukwekkende video-opname van
een gesprek met een jonge vrouw met PTSS merkt deze vrouw op: ‘Waarom denken
ze (de behandelaars; EtL) dat ik die exposure-behandeling niet aan zou kunnen? Ik
heb dat trauma in mijn echte leven toch ook overleefd?’.
De interactie met onszelf werd aangeboden in een oefening waarin we een gesprek
met onszelf aanknoopten door middel van een schrijfoefening: de dominante schrijfhand vertegenwoordigde de kracht in ons, de andere hand de hulpvrager. Door
cliënten op deze manier met zichzelf in gesprek te laten gaan wordt de eigen kracht
van de cliënt aangesproken. En kan de therapeut zich bezig houden met ‘therapeutisch
niets-doen’, wat overigens bijzonder hard werken kan zijn.

Het Nederlands Terugspeeltheater leverde een bijzondere en creatieve bijdrage aan
dit symposium. Zij verbeeldden op zowel luchtige als indringende wijze de emoties
en gevoelens die de diverse sprekers opriepen bij de mensen in de zaal.
Aan het einde van deze boeiende middag nodigde dagvoorzitter No Sijben (eigenaar
ABC/OPES en docent aan het ITH) Anne-Jan van Minnen uit op het podium.

Alphons van Nispen tot Pannerden, psychiater/psychotherapeut en docent aan
het ITH, bracht de zaal vervolgens tot constructieve verwarring. In zijn lezing rond
het thema ‘mens worden, mens zijn, mens zijn, mens worden’ wandelde hij in grote
stappen door de geschiedenis van literatuur en filosofie en toonde daarin de boeiende
kringloop van het leven.
Als laatste spreker blikte Monique van Bilderbeek, de huidige directeur van het
ITH terug op 25 jaar geschiedenis van het instituut. Zij beschreef hoe de woorden
van Frans Veldman: “Bewegen heeft slechts zin en inhoud voor iemand als hij
weet waarheen, waartoe en vooral tot wie hij zich kan bewegen.”, inspirerend op
de ontwikkeling van het ITH (met Anne-Jan van Minnen als drijvende kracht)
hebben gewerkt. Het zijn die woorden geweest die uiteindelijk geleid hebben tot
het ontwikkelingsschema (OWS) als theoretisch kader voor de toepassing van de
haptonomie in zijn huidige therapeutische vorm. Daarnaast keek ze natuurlijk vooruit
aan de hand van een boeiende tegenstelling: als haptotherapeuten helpen we mensen
zich te openen naar zichzelf en de ander. Dat doen we door zelf open te staan,
ontmoetingsbereid te zijn, door ons te laten betrekken en door bewogen te worden.
Tegelijkertijd beperken we ons door te wachten tot mensen vastlopen en door te
werken in de exclusiviteit van onze praktijkruimtes. Ze schetste een toekomstbeeld
waarin ze het haptonomisch speelveld ziet verbreden en verdiepen in de maatschappij.
“Therapeut, kom je kamer uit…!” was haar oproep. Het ITH wil ook in dat opzicht de
vleugels verder uitslaan.
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En er waren natuurlijk cadeaus en warme ontroerende woorden. De middag werd
afgesloten met een levendige receptie en elke bezoeker ging naar huis met het boek
‘De weg van de mens’ van Martin Buber, voorzien van een persoonlijke boodschap
van Anne-Jan.
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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

34 - Haptonomisch Contact - 21e

jaargang

-

nummer

3-

september

2010

Het ontwikkelingsschema
(OWS) van het ITH
Frans Hoendervangers
Frans Hoendervangers is haptotherapeut en docent aan het Instituut voor Toegepaste
Haptonomie (ITH)
Wat is er?
Als we ons in de haptonomie bezig houden met de ontwikkeling van mens-zijn, dan
zijn we tegelijkertijd bezig met de ontwikkeling van de samenleving. Leven is samenleven, zijn is samenzijn. Het is alsof ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Haptonomie is daarom niet specifiek op de mens als individu gericht, maar via de
mens op de wereld waarin deze mens leeft, werkt, woont etc.
Leven is ook bewegen. Door dit bewegen is het leven steeds in verandering. Door het
samenleven en samenzijn werkt iedere verandering bij jou ook door in de mensen om
je heen. Als een cliënt bij je komt met een leer- of ontwikkelvraag, speelt deze vraag
ook in zijn leefwereld. Het is door deze samenhang vaak lastig om de vinger op deze
zere plek te leggen. Waarom stagneert de ontwikkeling van deze mens op dit moment
op deze wijze? Waarom is de vitale kracht die je in je hebt onvoldoende of geblokkeerd? Waarom kun je je niet meer openen en sluiten voor het goede wat je toekomt?
Waarom gaat het niet gewoon over?
In de haptotherapeutische begeleiding is de kernvraag zoals Terruwe het vrij vertaald
formuleerde: “wil je me helpen volledig mens te worden”. Een vraag om een opening
te bieden voor de verborgen en gesloten mens, om tot een open zijnswijze te komen,
waarbij hij kan komen tot zingeving en inzicht. Die opening ontstaat niet door het
confronteren met wat hij niet kan, maar door aan te reiken wat zijn mogelijkheden zijn
als mens. Mogelijkheden om te voelen, te denken, om bewogen te worden, om rechtop
op te staan, te gaan en vrij te zijn, om mens te zijn met andere mensen, om lief te hebben en zin te geven aan leven. Frans Veldman heeft hier veel over geschreven.
Wie ben je?
Om die mogelijkheden te onderzoeken en te activeren gebruiken we binnen het ITH
een 3-tal communicatieve middelen, waarbij steeds dat voelend luisteren en luisterend
voelen centraal staat.
1.	Communicatie via het gesprek: De cliënt wordt uitgenodigd te vertellen vanuit
zichzelf (niet over zichzelf).
2.	Communicatie via de positiebepaling: De cliënt wordt uitgenodigd in beweging te
komen en keuzes te maken, een positie te kiezen. Als je meerdere posities kunt
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innemen krijg je een bredere kijk op het leven, merk je dat het leven meerdere
kanten heeft. Dit in beweging zijn is een kenmerk van een open zijnswijze. Je
leefwereld en daarmee je ontmoetingsruimte wordt vergroot en daarmee je moge
lijkheden om die ruimte te delen met anderen.
3.	Communicatie via de aanraking: Aanraken is de ander raken in zijn wezen, in zijn
mens-zijn. Door voelend te luisteren en luisterend te voelen ontdek je het juiste
moment voor de juiste ingang. De hulp die wordt gevraagd kan zich vertalen in de
vorm van een vraag naar ondersteuning, dan wel een vraag naar ontsluiting. Om
daarop een passend antwoord te geven of aanbod te doen, vraagt een goed verstaan
van de aanraker.
In deze ontmoetingen is de essentie het in nabijheid aanwezig zijn voor de ander om
het voelen te activeren. Door dit nabij zijn kan de ander komen tot een gevoelsbele
ving van zichzelf en anderen, als bijzonder en verwonderlijk en daar innerlijk door
geraakt worden.
In de beginjaren negentig heeft Anne-Jan van Minnen een model ontwikkeld, waarin
hij de praktijkervaringen met deze middelen dusdanig heeft vertaald, dat we de mens
beter kunnen verstaan in zijn mensontwikkeling. Begrippen als nabijheid en afstand,
betrokkenheid en verbondenheid werden in een schema geplaatst, wat hij het “ontwikkelingsschema” (OWS) noemde. Door deze vertaling werd concreet en toetsbaar wie
deze mens is op dit moment en welke begeleiding nodig was om te groeien naar open
mens zijn.
Zoals de naam zegt, het is een ontwikkelingsschema, een momentopname. Maar ook
een momentopname met betrekking tot de ontwikkelingen die we zelf als haptotherapeuten doormaken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het OWS ook voortdurend
in ontwikkeling is. De kern blijft hetzelfde maar het beeld wordt duidelijker.
Het vertrekpunt
Je hebt andere mensen nodig om jezelf te leren kennen. Niet door naar binnen gericht
te leven, maar meer door naar buiten gericht te zijn. Jezelf leren kennen door de ander.
Het is immers de ander die voor jou de spiegel is waarin je jezelf kunt herkennen.
In het contact met jou ervaart de cliënt of hij je wel toestaat om te ontmoeten en te
leren kennen. Daarvoor is een balans in zichzelf een voorwaarde. Dit gevoel van
veiligheid wordt ontwikkeld in de vroegste levensperiode. In een affectief contact met
je ouders heb je geleerd vertrouwen te hebben in de beschikbaarheid van hen. Door
dit belangeloos er voor je zijn voel je een veilige basis om op terug te kunnen vallen
in moeilijke momenten. Je bent aangesproken en hebt geleerd je kenbaar te maken als
een bijzonder en uniek mens. Een contact waarin je jezelf ervaren hebt als welkom en
bijzonder, doordat je ouders je dit aan den lijve hebben laten voelen. Vanuit dat gevoel
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toets je de wereld waarin je leeft en (mensen) ontmoet, op echtheid en betrouw
baarheid. Als je kunt ontmoeten vanuit een open mens-zijn, of zoals Jan Bastiaans
het noemt: een ontgrensd mens-zijn, dan stap je vrij en krachtig in een ontmoeting,
en niet bevreesd en teruggetrokken. Dan kun je in alle vrijheid contacten aangaan of
afsluiten zonder verlies van eigenheid en veiligheid.
In het OWS wordt deze eigen wijze van ontmoeten schematisch weergegeven. Je
krijgt een beeld van welke mogelijkheden (beweging) je hebt ontwikkeld in relatie tot
de andere mens(en), en waar je de grens (bewegingsruimte) ervaart in het kunnen en
niet meer kunnen openen in de relatie met de ander. Het stelt je in staat om de ander te
leren verstaan in de kern. Wanneer de kern duidelijk is, vallen er allerlei kwartjes voor
de cliënt. Er komen antwoorden op de eerder gestelde vragen, de vraag achter
de vraag wordt helder en er ontstaat een verlangen naar een blijkbaar haalbaar doel.
De begeleiding hiernaar is het aanspreken in de kern. Dan voel je je gehoord, gezien
en begrepen. Het vertrekpunt van de begeleiding op een weg naar een doel wat is
geformuleerd door de cliënt, vanuit een verstaan van zichzelf.
De weg
We weten allemaal, uit eigen ervaring, dat deze weg meestal niet in een gelijkmatige
rechte lijn verloopt. Soms moet een pas op de plaats maken, een stapje opzij doen,
of zelfs even achteruit om te ‘verzamelen’. Verzamelen is energie opdoen, aan
spreken wat je allemaal kan en keuzes maken. Al deze mogelijkheden worden in het
OWS helder. Groeien is over drempels gaan, heen en terug. Deze situaties waarin
je gevraagd wordt om tevoorschijn te komen, roepen spanning op. Die spanning is
functioneel, die neem je niet weg, net zoals je het probleem niet wegneemt. De vraag
is juist hoe iemand met die spanning omgaat. Door deze ontdekking kan de cliënt tot
ontwikkeling komen. Wanneer je de cliënt verstaat in deze ontwikkeling, kun je in de
begeleiding de juiste ervaringssituaties aanbieden, waarin hij kan leren.
Het doel
In de verschillende nascholingen
gebruiken we het OWS steeds
als referentiekader voor ons
haptotherapeutisch handelen. De
grote kracht van het OWS is dat
door het kernachtig verstaan van
de ander een heldere vertaling
gemaakt kan worden naar het
alledaagse leven. Het maakt de
haptotherapie verstaanbaar voor
de cliënt, overdraagbaar naar
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innemen krijg je een bredere kijk op het leven, merk je dat het leven meerdere
kanten heeft. Dit in beweging zijn is een kenmerk van een open zijnswijze. Je
leefwereld en daarmee je ontmoetingsruimte wordt vergroot en daarmee je moge
lijkheden om die ruimte te delen met anderen.
3.	Communicatie via de aanraking: Aanraken is de ander raken in zijn wezen, in zijn
mens-zijn. Door voelend te luisteren en luisterend te voelen ontdek je het juiste
moment voor de juiste ingang. De hulp die wordt gevraagd kan zich vertalen in de
vorm van een vraag naar ondersteuning, dan wel een vraag naar ontsluiting. Om
daarop een passend antwoord te geven of aanbod te doen, vraagt een goed verstaan
van de aanraker.
In deze ontmoetingen is de essentie het in nabijheid aanwezig zijn voor de ander om
het voelen te activeren. Door dit nabij zijn kan de ander komen tot een gevoelsbele
ving van zichzelf en anderen, als bijzonder en verwonderlijk en daar innerlijk door
geraakt worden.
In de beginjaren negentig heeft Anne-Jan van Minnen een model ontwikkeld, waarin
hij de praktijkervaringen met deze middelen dusdanig heeft vertaald, dat we de mens
beter kunnen verstaan in zijn mensontwikkeling. Begrippen als nabijheid en afstand,
betrokkenheid en verbondenheid werden in een schema geplaatst, wat hij het “ontwikkelingsschema” (OWS) noemde. Door deze vertaling werd concreet en toetsbaar wie
deze mens is op dit moment en welke begeleiding nodig was om te groeien naar open
mens zijn.
Zoals de naam zegt, het is een ontwikkelingsschema, een momentopname. Maar ook
een momentopname met betrekking tot de ontwikkelingen die we zelf als haptotherapeuten doormaken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het OWS ook voortdurend
in ontwikkeling is. De kern blijft hetzelfde maar het beeld wordt duidelijker.
Het vertrekpunt
Je hebt andere mensen nodig om jezelf te leren kennen. Niet door naar binnen gericht
te leven, maar meer door naar buiten gericht te zijn. Jezelf leren kennen door de ander.
Het is immers de ander die voor jou de spiegel is waarin je jezelf kunt herkennen.
In het contact met jou ervaart de cliënt of hij je wel toestaat om te ontmoeten en te
leren kennen. Daarvoor is een balans in zichzelf een voorwaarde. Dit gevoel van
veiligheid wordt ontwikkeld in de vroegste levensperiode. In een affectief contact met
je ouders heb je geleerd vertrouwen te hebben in de beschikbaarheid van hen. Door
dit belangeloos er voor je zijn voel je een veilige basis om op terug te kunnen vallen
in moeilijke momenten. Je bent aangesproken en hebt geleerd je kenbaar te maken als
een bijzonder en uniek mens. Een contact waarin je jezelf ervaren hebt als welkom en
bijzonder, doordat je ouders je dit aan den lijve hebben laten voelen. Vanuit dat gevoel
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toets je de wereld waarin je leeft en (mensen) ontmoet, op echtheid en betrouw
baarheid. Als je kunt ontmoeten vanuit een open mens-zijn, of zoals Jan Bastiaans
het noemt: een ontgrensd mens-zijn, dan stap je vrij en krachtig in een ontmoeting,
en niet bevreesd en teruggetrokken. Dan kun je in alle vrijheid contacten aangaan of
afsluiten zonder verlies van eigenheid en veiligheid.
In het OWS wordt deze eigen wijze van ontmoeten schematisch weergegeven. Je
krijgt een beeld van welke mogelijkheden (beweging) je hebt ontwikkeld in relatie tot
de andere mens(en), en waar je de grens (bewegingsruimte) ervaart in het kunnen en
niet meer kunnen openen in de relatie met de ander. Het stelt je in staat om de ander te
leren verstaan in de kern. Wanneer de kern duidelijk is, vallen er allerlei kwartjes voor
de cliënt. Er komen antwoorden op de eerder gestelde vragen, de vraag achter
de vraag wordt helder en er ontstaat een verlangen naar een blijkbaar haalbaar doel.
De begeleiding hiernaar is het aanspreken in de kern. Dan voel je je gehoord, gezien
en begrepen. Het vertrekpunt van de begeleiding op een weg naar een doel wat is
geformuleerd door de cliënt, vanuit een verstaan van zichzelf.
De weg
We weten allemaal, uit eigen ervaring, dat deze weg meestal niet in een gelijkmatige
rechte lijn verloopt. Soms moet een pas op de plaats maken, een stapje opzij doen,
of zelfs even achteruit om te ‘verzamelen’. Verzamelen is energie opdoen, aan
spreken wat je allemaal kan en keuzes maken. Al deze mogelijkheden worden in het
OWS helder. Groeien is over drempels gaan, heen en terug. Deze situaties waarin
je gevraagd wordt om tevoorschijn te komen, roepen spanning op. Die spanning is
functioneel, die neem je niet weg, net zoals je het probleem niet wegneemt. De vraag
is juist hoe iemand met die spanning omgaat. Door deze ontdekking kan de cliënt tot
ontwikkeling komen. Wanneer je de cliënt verstaat in deze ontwikkeling, kun je in de
begeleiding de juiste ervaringssituaties aanbieden, waarin hij kan leren.
Het doel
In de verschillende nascholingen
gebruiken we het OWS steeds
als referentiekader voor ons
haptotherapeutisch handelen. De
grote kracht van het OWS is dat
door het kernachtig verstaan van
de ander een heldere vertaling
gemaakt kan worden naar het
alledaagse leven. Het maakt de
haptotherapie verstaanbaar voor
de cliënt, overdraagbaar naar
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andere (mede) begeleiders van die cliënt en toetsbaar voor kwaliteitsverbetering. Ik
hoop dat door dit artikel mensen worden uitgedaagd om samen de ontwikkeling van
de haptonomie voort te zetten, met respect voor de mensen die ons hierin voor gingen.

Voor u gelezen
d o o r Mia v a n L u tte rv e lt
Rennen en stilstaan – voorkom uitputting en burn-out, Gaby Olthuis, uitgeverij
Andromeda, Middelie, 2010, ISBN 978-9055-99265-2, 172 pp., € 17,95.
Twee jaar na het uitkomen van Dit is mijn grens – ken je grenzen en je blijft in
balans publiceert Gaby Olthuis, haptonoom en psychosociaal therapeut, haar tweede
boek. Opnieuw een actueel boek over het voorkomen van uitputting en burn-out.
Ging het in het eerste boek vooral over grenzen, het thema van het tweede boek
is timing, tempo en tempostress. Veel ouders die in de moderne tweeverdienergezinnen vaak de uitputting nabij zijn zal dit bekend voorkomen. Maar ook anderen,
de hoogsensitieven, de (oudere) alleenstaanden, de mensen met functionele klachten
zullen het hoge tempo, de gevoeligheid - door externe druk of interne overtuigingen
- herkennen. In de door Gaby genoemde ‘tempomaffia’ en ‘opjaagcultuur’ gaat het
om effectiviteit, efficiëntie, targets en multitasking. Dat is wel wat anders dan de
haptonomie waarin het gaat om affectiviteit, aandacht en ‘elk mens op zijn eigen tijd
en wijze’. Het is een toegankelijk en praktisch boek met veel praktijkvoorbeelden,
vaak ook met schrijfopdrachten. In een paar pagina’s wordt iets gezegd over
haptotherapie. De auteur probeert haar lezers in zes hoofdstukken van ‘Rennen en
stilstaan’ te brengen naar: voelen en ervaren in het juiste tempo, fysiek, emotioneel en
mentaal.
Voor het ontwikkelen van een zekere ‘tempohardheid’ en het omgaan met
tempoversnelling en –vertraging heb ik zelf, naast mijn haptonomische scholing,
ook veel gehad aan een cursus Snellezen en aan hardlooptraining; ik heb daardoor
lekkerder leren luieren.
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1. De cursus ‘Raakbaarheid als fundament van de haptonomie’
	wordt op 14 en 15 oktober gegeven door Jan Keij, filosoof en
Wim Laumans, haptotherapeut.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
Voor meer informatie zie www.haptonomischcontact.nl of
www.jankeijfilosofie of www.wimlaumans.nl
2.	Op 19 en 20 maart 2011 zal het 5e Internationale Haptonomie Congres worden
gehouden in Versailles.
	Voor het programma, inschrijfformulier en verdere gegevens
zie www.haptonomischcontact.nl
	Om de kosten van de simultaanvertaling te kunnen berekenen worden deelnemers
verzocht zich zo spoedig mogelijk aan te melden
3.	Symposium met workshops ‘Nieuw Leven’ – Haptonomische
zwangerschapsbegeleiding in breder perspectief.
	Dit syposium wordt gehouden op woensdag 10 november aan de Academie voor
Haptonomie.
Schrijf in ieder geval deze datum in uw agenda.
	Het programma, inschrijfformulier en verdere gegevens kunt u aanvragen bij
vanderveer.media@hetnet.nl
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andere (mede) begeleiders van die cliënt en toetsbaar voor kwaliteitsverbetering. Ik
hoop dat door dit artikel mensen worden uitgedaagd om samen de ontwikkeling van
de haptonomie voort te zetten, met respect voor de mensen die ons hierin voor gingen.
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d o o r Mia v a n L u tte rv e lt
Rennen en stilstaan – voorkom uitputting en burn-out, Gaby Olthuis, uitgeverij
Andromeda, Middelie, 2010, ISBN 978-9055-99265-2, 172 pp., € 17,95.
Twee jaar na het uitkomen van Dit is mijn grens – ken je grenzen en je blijft in
balans publiceert Gaby Olthuis, haptonoom en psychosociaal therapeut, haar tweede
boek. Opnieuw een actueel boek over het voorkomen van uitputting en burn-out.
Ging het in het eerste boek vooral over grenzen, het thema van het tweede boek
is timing, tempo en tempostress. Veel ouders die in de moderne tweeverdienergezinnen vaak de uitputting nabij zijn zal dit bekend voorkomen. Maar ook anderen,
de hoogsensitieven, de (oudere) alleenstaanden, de mensen met functionele klachten
zullen het hoge tempo, de gevoeligheid - door externe druk of interne overtuigingen
- herkennen. In de door Gaby genoemde ‘tempomaffia’ en ‘opjaagcultuur’ gaat het
om effectiviteit, efficiëntie, targets en multitasking. Dat is wel wat anders dan de
haptonomie waarin het gaat om affectiviteit, aandacht en ‘elk mens op zijn eigen tijd
en wijze’. Het is een toegankelijk en praktisch boek met veel praktijkvoorbeelden,
vaak ook met schrijfopdrachten. In een paar pagina’s wordt iets gezegd over
haptotherapie. De auteur probeert haar lezers in zes hoofdstukken van ‘Rennen en
stilstaan’ te brengen naar: voelen en ervaren in het juiste tempo, fysiek, emotioneel en
mentaal.
Voor het ontwikkelen van een zekere ‘tempohardheid’ en het omgaan met
tempoversnelling en –vertraging heb ik zelf, naast mijn haptonomische scholing,
ook veel gehad aan een cursus Snellezen en aan hardlooptraining; ik heb daardoor
lekkerder leren luieren.
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	wordt op 14 en 15 oktober gegeven door Jan Keij, filosoof en
Wim Laumans, haptotherapeut.
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.
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	Om de kosten van de simultaanvertaling te kunnen berekenen worden deelnemers
verzocht zich zo spoedig mogelijk aan te melden
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zwangerschapsbegeleiding in breder perspectief.
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