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Haptonomische begeleiding
bij veranderingsprocessen.

verstandelijk leren volgens omschreven richtlijnen en methodieken. Jongeren krijgen
dus al vroeg de boodschap eerst na te denken voor je iets doet en gaan strategisch hun
gedrag bepalen om op die manier met zo min mogelijk weerstanden te voldoen aan de
door de buitenwereld (ouders, docenten) gestelde eisen. Ze gaan ‘zich gedragen’.

P e g g y B ijls ma -v a n d e r P u t
Peggy Bijlsma- van der Put (1968) is onderwijskundig pedagoog, haptonoom
en ergotherapeut. Haar ruime werkervaring betreft de (kinder-) revalidatie,
projectmanagement binnen de gezondheidszorg en (onderwijskundige) adviesen docentfuncties. Vanuit haar bedrijf biedt zij advies bij vraagstukken op het
gebied van leren en ontwikkelen in de vorm van (praktijk-) onderzoek, maatgerichte
workshops en creatieve scholingen op haptonomische basis.
Zowel bij de begeleidingen als de scholingen staat het affectieve contact tussen
mensen, het samen met en van elkaar leren, altijd voorop. Voor meer informatie:
www.haptopedagogiek.nl
‘Een leven lang leren’ is een term die iedereen wel kent. Mensen willen van nature
meestal graag leren en zo niet dan moeten ze wel, omdat het leven zelf altijd lessen
in petto heeft. Leren staat gelijk aan veranderen. Als iemand iets leert, verandert er
iets in zijn situatie en als er iets is veranderd in die mens, dan heeft die logischerwijs
iets geleerd. Goedschiks of kwaadschiks leren gaat bij mensen vanzelf, maar met
haptonomische begeleiding kunnen processen van leren en veranderen positief
ondersteund worden om zo het geleerde bewuster te ervaren.
In de haptonomie is het begrip ‘aanwezig zijn’ van groot belang. Hier zijn
raakvlakken met het moderne begrip mindfulness; een methodiek waarbij mensen
leren om, zich bewust van alle zintuigen, handelingen uit te voeren en in het moment
‘aanwezig te zijn’.
Haptonomie gaat hierin verder door het bestuderen en omschrijven van het menselijke
gevoelsleven en alles wat er speelt in relaties tussen mensen. Door haptonomische
begeleiding kunnen mensen leren om hun ervaringen gevoelsmatig te beleven en
zich bewust worden van de gevoelens die in een intermenselijk contact worden
opgeroepen. Ze kunnen inzicht verwerven in de processen die zich afspelen bij de
menselijke interactie en communicatie. Mensen kunnen vervolgens makkelijker de
invloeden van tijd, ruimte, plaats, situatie en de kwaliteit van het intermenselijke
contact leren schatten. Iedereen heeft in aanleg alle bovengenoemde mogelijkheden
in zich, maar mensen leren (kwaadschiks) al vanaf hun kindertijd veel vaardigheden
af. Dit komt onder andere door culturele conditionering in families en sociale
systemen; ‘alleen doen wat hoort, anders krijg je praatjes achter je rug om’. Maar
ook het Nederlandse schoolsysteem werkt nog steeds mee aan het stimuleren van
6 - Haptonomisch Contact - 22e

jaargang

-

nummer

2-

juni

2011

Leerprocessen worden op bovenstaande manier gereduceerd tot een puur cognitief
proces. Als je je gedraagt, wordt er in je hersenen een kopie van een gevoel gevormd.
Die gevoelens zijn niet hetzelfde als gevoelens die uit een echte lichaamstoestand
voortkomen. Damasio beschrijft dat een dergelijk proces via de ‘als-of-lus’ loopt.
Je voelt je ‘als-of ’ je lichaam in een emotionele staat verkeert, ‘als-of ’ je lichaam
is geactiveerd. Je hersenen kunnen bepaalde trucs aanleren, waardoor ze je lichaam
kunnen omzeilen om een tijdrovend proces van doorvoelen en reflectie te vermijden.
Een andere manier van leren, die als meer goedschiks is te beschouwen, loopt via de
‘lichaamslus’. Wat er in je lichaam gebeurt, is elk moment nieuw. Je lichaam geeft
een gevoel door aan de hersenen, omdat die een bevestiging nodig hebben van het feit
dat je leeft. Daarom nemen je hersenen de ‘moeite’ zichzelf wakker en opmerkzaam
te houden, zodat je dus gevoelsmatig én rationeel kunt leren.
In de haptonomie noemen we dit ‘ontgrensde zijnswijze’: je bent aanwezig, alert en
kunt (gevoelsmatige) ervaringen opdoen in de buitenwereld, je hebt een voorstelling
bij je eigen lichaamswereld en een gevoel voor je eigen belevingswereld. Via het
verstand kunnen vervolgens redelijke verbanden tussen die drie werelden worden
gelegd. Als je ruimte voor reflectie (verdieping door aanwezigheid) maakt, wordt
je gevoel via de lichaamslus met je verstand tot een totaalbeeld verbonden. Als
mens ervaar je dan een ruimte, een heelheid in het zijn. Als al je gevoelens via de
‘als-of ’ mechanismen zouden lopen heb je er geen idee meer van wat nieuw is in
je lichaam. Je hersenen hebben het nodig dat je aan het lichaam denkt, ze hebben
bijgewerkte informatie over de lichaamstoestanden nodig om het je mogelijk te maken
te reflecteren, om vervolgens verstandelijk te kunnen redeneren en beslissingen te
kunnen nemen.
Zowel in bedrijven als bij onderwijsinstituten kan haptonomische begeleiding
medewerkers en leerlingen/studenten ondersteuning bieden bij veranderingsprocessen.
Door veel docenten en leidinggevenden wordt de aandacht voor leren –ook in
deze tijd nog- vooral gericht op hoe individuele leerlingen en medewerkers kennis
en vaardigheden verwerven. Leren wordt langs vaste lijnen en vooropgezette
structuren georganiseerd in trainingen en opleidingen en is in het bijzonder gericht op
competentieontwikkeling. Dit zijn voor medewerkers en leerlingen zeer beperkende
kaders. Vanuit dit oogpunt zijn mensen onder te brengen in afdelingen en groepen,
die door middel van methodieken, protocollen en vaststaande werkwijzen zo
optimaal mogelijk een primair proces uitvoeren. Hierbij wordt vanuit efficiëntie
7 - Haptonomisch Contact - 22e

jaargang

-

nummer

2-

juni

2011

Haptonomische begeleiding
bij veranderingsprocessen.

verstandelijk leren volgens omschreven richtlijnen en methodieken. Jongeren krijgen
dus al vroeg de boodschap eerst na te denken voor je iets doet en gaan strategisch hun
gedrag bepalen om op die manier met zo min mogelijk weerstanden te voldoen aan de
door de buitenwereld (ouders, docenten) gestelde eisen. Ze gaan ‘zich gedragen’.

P e g g y B ijls ma -v a n d e r P u t
Peggy Bijlsma- van der Put (1968) is onderwijskundig pedagoog, haptonoom
en ergotherapeut. Haar ruime werkervaring betreft de (kinder-) revalidatie,
projectmanagement binnen de gezondheidszorg en (onderwijskundige) adviesen docentfuncties. Vanuit haar bedrijf biedt zij advies bij vraagstukken op het
gebied van leren en ontwikkelen in de vorm van (praktijk-) onderzoek, maatgerichte
workshops en creatieve scholingen op haptonomische basis.
Zowel bij de begeleidingen als de scholingen staat het affectieve contact tussen
mensen, het samen met en van elkaar leren, altijd voorop. Voor meer informatie:
www.haptopedagogiek.nl
‘Een leven lang leren’ is een term die iedereen wel kent. Mensen willen van nature
meestal graag leren en zo niet dan moeten ze wel, omdat het leven zelf altijd lessen
in petto heeft. Leren staat gelijk aan veranderen. Als iemand iets leert, verandert er
iets in zijn situatie en als er iets is veranderd in die mens, dan heeft die logischerwijs
iets geleerd. Goedschiks of kwaadschiks leren gaat bij mensen vanzelf, maar met
haptonomische begeleiding kunnen processen van leren en veranderen positief
ondersteund worden om zo het geleerde bewuster te ervaren.
In de haptonomie is het begrip ‘aanwezig zijn’ van groot belang. Hier zijn
raakvlakken met het moderne begrip mindfulness; een methodiek waarbij mensen
leren om, zich bewust van alle zintuigen, handelingen uit te voeren en in het moment
‘aanwezig te zijn’.
Haptonomie gaat hierin verder door het bestuderen en omschrijven van het menselijke
gevoelsleven en alles wat er speelt in relaties tussen mensen. Door haptonomische
begeleiding kunnen mensen leren om hun ervaringen gevoelsmatig te beleven en
zich bewust worden van de gevoelens die in een intermenselijk contact worden
opgeroepen. Ze kunnen inzicht verwerven in de processen die zich afspelen bij de
menselijke interactie en communicatie. Mensen kunnen vervolgens makkelijker de
invloeden van tijd, ruimte, plaats, situatie en de kwaliteit van het intermenselijke
contact leren schatten. Iedereen heeft in aanleg alle bovengenoemde mogelijkheden
in zich, maar mensen leren (kwaadschiks) al vanaf hun kindertijd veel vaardigheden
af. Dit komt onder andere door culturele conditionering in families en sociale
systemen; ‘alleen doen wat hoort, anders krijg je praatjes achter je rug om’. Maar
ook het Nederlandse schoolsysteem werkt nog steeds mee aan het stimuleren van
6 - Haptonomisch Contact - 22e

jaargang

-

nummer

2-

juni

2011

Leerprocessen worden op bovenstaande manier gereduceerd tot een puur cognitief
proces. Als je je gedraagt, wordt er in je hersenen een kopie van een gevoel gevormd.
Die gevoelens zijn niet hetzelfde als gevoelens die uit een echte lichaamstoestand
voortkomen. Damasio beschrijft dat een dergelijk proces via de ‘als-of-lus’ loopt.
Je voelt je ‘als-of ’ je lichaam in een emotionele staat verkeert, ‘als-of ’ je lichaam
is geactiveerd. Je hersenen kunnen bepaalde trucs aanleren, waardoor ze je lichaam
kunnen omzeilen om een tijdrovend proces van doorvoelen en reflectie te vermijden.
Een andere manier van leren, die als meer goedschiks is te beschouwen, loopt via de
‘lichaamslus’. Wat er in je lichaam gebeurt, is elk moment nieuw. Je lichaam geeft
een gevoel door aan de hersenen, omdat die een bevestiging nodig hebben van het feit
dat je leeft. Daarom nemen je hersenen de ‘moeite’ zichzelf wakker en opmerkzaam
te houden, zodat je dus gevoelsmatig én rationeel kunt leren.
In de haptonomie noemen we dit ‘ontgrensde zijnswijze’: je bent aanwezig, alert en
kunt (gevoelsmatige) ervaringen opdoen in de buitenwereld, je hebt een voorstelling
bij je eigen lichaamswereld en een gevoel voor je eigen belevingswereld. Via het
verstand kunnen vervolgens redelijke verbanden tussen die drie werelden worden
gelegd. Als je ruimte voor reflectie (verdieping door aanwezigheid) maakt, wordt
je gevoel via de lichaamslus met je verstand tot een totaalbeeld verbonden. Als
mens ervaar je dan een ruimte, een heelheid in het zijn. Als al je gevoelens via de
‘als-of ’ mechanismen zouden lopen heb je er geen idee meer van wat nieuw is in
je lichaam. Je hersenen hebben het nodig dat je aan het lichaam denkt, ze hebben
bijgewerkte informatie over de lichaamstoestanden nodig om het je mogelijk te maken
te reflecteren, om vervolgens verstandelijk te kunnen redeneren en beslissingen te
kunnen nemen.
Zowel in bedrijven als bij onderwijsinstituten kan haptonomische begeleiding
medewerkers en leerlingen/studenten ondersteuning bieden bij veranderingsprocessen.
Door veel docenten en leidinggevenden wordt de aandacht voor leren –ook in
deze tijd nog- vooral gericht op hoe individuele leerlingen en medewerkers kennis
en vaardigheden verwerven. Leren wordt langs vaste lijnen en vooropgezette
structuren georganiseerd in trainingen en opleidingen en is in het bijzonder gericht op
competentieontwikkeling. Dit zijn voor medewerkers en leerlingen zeer beperkende
kaders. Vanuit dit oogpunt zijn mensen onder te brengen in afdelingen en groepen,
die door middel van methodieken, protocollen en vaststaande werkwijzen zo
optimaal mogelijk een primair proces uitvoeren. Hierbij wordt vanuit efficiëntie
7 - Haptonomisch Contact - 22e

jaargang

-

nummer

2-

juni

2011

gedacht. De focus ligt op opleiden in plaats van op leren en ontwikkelen. Indien je
jezelf gaat aanpassen aan begrenzende kaders op school of op het werk, betekent dit
dat ‘je je gaat gedragen’ en via de ‘als-of lus’ gaat handelen. Dit komt voort uit de
natuurlijke behoefte van mensen om bij de groep te horen: aardig gevonden worden,
je conformeren, op zoek naar veiligheid en onzekerheid camoufleren. Mensen
geven gevolg aan de verwachtingen en ongeschreven wetten van de (reactieve)
groepsnormen en raken daardoor het zicht kwijt op hoe ze hun situatie zelf willen
inrichten, hoe ze hun rol van medemens op authentieke wijze vorm willen geven,
hoe en van wie ze willen leren en daar vanuit hun eigenheid verantwoordelijk voor
kunnen zijn. Hierdoor kunnen mensen moeilijker in het moment voelen wat een
situatie of gebeurtenis wérkelijk betekent. De ruimte kan dan ook nauwelijks benut
worden om stil te staan bij gevoelens en emoties, om te reflecteren en van daaruit
inzichten te verwerven om zich op die manier verder te kunnen ontwikkelen.
Wat beter aansluit bij het haptonomisch perspectief van de ontgrensde zijnswijze zijn
recentere leertheorieën, waarbij leren wordt gezien als een proces van participeren
in uiteenlopende menselijke activiteitensystemen. In deze visie op leren, spelen
gemeenschappen (teams/klassen) en sociale interactie een belangrijke rol. Leren vindt
altijd ergens plaats en is een integraal onderdeel van de praktijk van alledag (situated
learning). Ruimte en tijd zijn zelf onderdeel van het creatieproces dat praktijk heet,
omdat er voortdurend vernieuwingen zijn. Door mensen (weer) te leren om vanuit
hun eigen haptonomische basis en uniciteit leerprocessen aan te gaan, kunnen ze bij
veranderingsprocessen op school en werk los komen van de gebaande paden van het
opleiden. Als mensen in staat worden gesteld om de ruimte van de ‘lichaamslus’ te
benutten, kunnen leren en ontwikkelen vanzelfsprekender een onderdeel gaan uitmaken
van de dagelijkse praktijk. Met haptonomische begeleiding kun je leren om vanuit
je eigenheid ruimte in te nemen en je te verbinden met anderen door je authentieke
gedrag en je eigen manier van communiceren te (mogen) laten zien. Je kunt je als mens
hierdoor creatiever en vrijer voelen en minder geneigd zijn om je ‘te gedragen’.
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Het proces van leren en veranderen met bewuste gevoelens is dus anders dan het
zonder gevoelens zou zijn. Gevoelens bieden een essentiële toegevoegde waarde bij
processen van verstandelijk redeneren. Als gevoelens in de juiste context van tijd,
ruimte, plaats en situatie worden doorvoeld, kunnen ze iets zeggen over wat goed
of slecht voor jou is. Je weet door reflectie en doorvoelen dan ook wat de kwaliteit
is van het intermenselijk contact. Wij mensen brengen namelijk onze ervaringen
gevoelsmatig in categorieën onder en kunnen daar scenario’s uit destilleren voor het
handelen in toekomstige situaties. Rationele processen verwijzen dan niet alleen meer
naar expliciet logisch redeneren, maar maken een vertaalslag met handelingen en
resultaten die ondersteunend zijn voor ontwikkeling- en levensprocessen.
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Achtergrond
Reactie op hoofdartikel Haptonomisch Contact nummer 1- 2011:
Bestaat de Haptonomische Representatietonus?
Arnold Kiel

Arnold Kiel, fysiotherapeut op haptonomische basis in Noorwegen alwaar hij woont
sinds 1979. Zijn opleidingen in de haptonomie volgde bij het Wetenschappelijk
Instituut voor Haptonomie bij Frans Veldman jr. In 1997 rondde hij zijn opleiding af.
Wie neemt de handschoen op? Daarmee eindigde het artikel van Han Kemper in onze
vorige uitgave. Arnold Kiel pakt de handschoen op. Echter niet in de betekenis van
de uitdrukking; het aangaan van de strijd. Maar meer als een opening naar nieuwe
mogelijkheden. De spierspoelen zijn de nieuwe mogelijkheid.
Het gaat hier om de eerste stelling:
1. Regulering van de representatietonus is bepalend voor de happerceptietonus.
Hoewel ik geen wetenschapper ben valt het mij op dat er wat eenzijdig gekeken wordt
naar de functie van de spierspoel. Als ik het artikel lees, is het een zuiver mechanisch
model waar over gesproken wordt. Hiermee doe je Veldman en Glaser tekort. Zij
schreven er al over in 1966(1). In 1898 suggereerde Ruffini al het bestaan van de
sympaticus innervatie van de spierspoel (2). In het genoemde artikel van Veldman
en Glaser wordt er gesproken over de rol van het autonome zenuwstelsel, dit met de
kennis van toen. Fascinerend onderzoek op het gebied van de sympaticus invloeden
op de spierspoelen worden nu onder andere gedaan door Passatore en Roatta (2).
Wat de onderzoeken van Passatore en Roatte aantonen is dat beïnvloeding van de
spierspoelen door het sympaticus systeem plaatsvindt. Zij stellen dat door de rol
van de sympaticus activiteit op de spierspoelen, wij voorzichtig moeten zijn met
de interpretatie van de spierspoelen activiteit. De activiteit van het sympaticus deel
van het autonome zenuwstelsel is zeer variabel, afhankelijk van alertheid, aandacht
en emotionele toestanden. De sympaticus actie op de spierspoelen kan één van de
mechanismen zijn die betrokken zijn bij het aanpassen van de lichamelijke reactie,
afhankelijk van de context van de reactie op bijvoorbeeld fysieke of emotionele
stress.
Het lijkt mij zeer relevant om bovenstaande te lezen vanuit een haptonomisch
perspectief. De representatie tonus als gevolg van veel activiteit van de sympaticus
op de spierspoelen, “fight flight behavior”. De representatie tonus bij weinig
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activiteit van de sympaticus op de spierspoelen, het aangaan van contact. Wat in
het artikel besproken is gaat alleen over de rol van het ene deel van het autonome
zenuwstelsel: de sympaticus. Het andere deel is de parasympaticus, het deel van het
autonome zenuwstelsel dat de sympaticus kan afremmen(*). Het deel dat nu veel
aandacht krijgt via de Poly Vagal Theory van Porges(3) wat sterk bijdraagt aan de
Social Engament. Hoewel de parasympaticus geen invloed heeft op de spierspoelen
(persoonlijke communicatie met Porges) en het hierom buiten het onderwerp valt over
de spierspoelen, is de interactie tussen de twee zeer belangrijk. De sympaticus moet
tot rust komen, geremd worden, zodat de parasympaticus tot activiteit kan komen
waardoor een social engament kan ontstaan.
Bij verder onderzoek naar de rol van de spierspoelen lijkt het mij zeer relevant om het
genoemde spoor van het sympathische systeem op de spierspoel verder uit te werken.
1. Psycho-tactiele therapie Glaser en Veldman (1966) Nederlands Tijdschrift voor
heilgymnastiek massage en fysiotechniek.
2. Sympathetic modulation of muscle spindle afferent sensitivity to stretch in rabit jaw
closing muscles. Journal of Physiology (2002) 540.1 pp.237-248
3. The Role of Social Engament in Attachment and Bonding: A Phylogenetic Perspective.
Porges (2005) In:Attachment and Bonding A New Synthesis The MIT Press (2005)
*	Het parasympathische systeem is vergelijkbaar met een soort handrem die de
`sympathische motor` afremt. Bij de minste fysieke of mentale stress echter wordt
de rem beïnvloed. Op die manier kan het sympathische systeem zich aanpassen aan
steeds veranderende omstandigheden en een continue ondersteuning bieden aan het
organisme.
	Bron: pagina 76 In wankel Evenwicht, Boudewijn Van Houidenhove (2005)
uitgeverij Lannoo.
Toelichting namens de redactie: Spieren ontvangen hun zenuwverzorging zowel
van het animale zenuwstelsel als van het vegetatieve zenuwstelsel. Het animale
zenuwstelsel staat onder invloed van de wil en stuurt de beweging aan. Het
vegetatieve zenuwstelsel staat onder invloed van de emotie en stelt de spieren in via
de spierspoel. De invloed van de sympathicus is actie bevorderend, de invloed van de
parasympathicus is om van de actie te herstellen. Tussen beide systemen bestaat een
teugelfenomeen: trekken aan de ene kant betekent vieren aan de andere kant.
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Commentaar op de twee reacties
van Mia van Luttervelt en Arnold Kiel

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

Prof. Em. Han C.G. Kemper

Laat ik beginnen te stellen dat ik blij ben dat mijn artikel in Haptonomisch Contact
van maart 2011 reacties bij lezers oproept. Dit betekent in ieder geval dat het artikel
de aandacht van haar lezers heeft getrokken. Als er dan ook nog twee lezers zijn die
commentaar geven, ben ik zelfs opgetogen. Als wetenschapper leef ik van kritiek en
discussie is een groot goed.
Mia van Luttervelt stelt dat ik geen antwoord heb gegeven op de vraag die de
titel van mijn artikel was. Dat klopt. Ik heb proberen uit te leggen hoe spiertonus
ontstaat, maar niet hoe deze kan worden ervaren of gevoeld (zie Kemper op blz13
in paragraaf 3). Dit gaat in de richting van de psychotonus als exponent van het
gevoelsleven van de mens (zie van Luttervelt op blz. 15). Jammer vind ik dat ik het
etiket inspanningsfysioloog krijg en daarmee niet de juiste wetenschapper ben om een
oordeel te vellen over de representatie tonus.
Arnold Kiel vindt dat ik eenzijdig kijk naar de spierspoel en niet de invloed van het
sympathische deel van het zenuwstelsel op de spierspoel betrek. Ik heb de sympaticus
en de parasympaticus niet met name genoemd.
Op blz. 13 verwijs ik in paragraaf 3 onder (2) echter naar de mogelijkheid dat onder
invloed van psychische spanning via gamma innervatie ( te vergelijken met de gamma
lus) een verhoogde spier tonus ontstaat. Wat mij betreft kan psychische spanning niet
alleen vertaald worden als fight, flight en freezing gedrag, maar ook over varianten in
verlaagde spierspanning bij veilige en gelukkige toestanden in het bestaan, waarbij
de parasympaticus overheerst. Deze variatie in spiertonus via de gamma innervatie is
m.i. vergelijkbaar met de psycho- en/of happerceptie tonus.

Kunst en Tijd.
Het meten en het beleven van tijd zijn beiden van belang voor een rustige,
evenwichtige gemoedsrust. Kunst zoals schrijven, dichten, beeldhouwen, schilderen,
muziek, het lezen ervan, het kijken en het luisteren ernaar, kan aan een dergelijke
gemoedsrust meewerken. Ik wil enkele voorbeelden van schrijven, beeldhouwen,
schilderen en dichten geven en daarnaast een weergave uit mijn praktijk en een
beleving van mijzelf geven.
De te meten tijd
Heel lang geleden waren er op verschillende plaatsen op de aarde diverse
tijdsindelingen die niet logisch met elkaar overeenstemden. De tijd werd lokaal
geregeld. Ieder land of iedere streek deed dat op zijn eigen manier. Op bepaalde
plaatsen duurden de uren ’s zomers langer dan in ‘s winters. De tijd dat de zon er was
werd opgedeeld in eenzelfde aantal delen op een dag. Er werden ook verschillende
meetmethoden gebruikt. Heel vroeger gebeurde dat door water ergens doorheen te
laten lopen en dan te meten hoe lang dit proces duurde.
Bijvoorbeeld in Athene. Daar staat nu nog een waterklok genoemd: “De toren van de
winden in Athene”, uit de eerste of tweede eeuw voor Christus.
Naast de waterklok zijn er in de loop van de tijd andere tijd weergevers uitgevonden
zoals de zandloper, de zonnewijzer, het slingeruurwerk, de chronometer, het horloge,
de atoomklok. Overal op de wereld lopen de klokken nu synchroon . Door de grote
waarde die we aan de economie in ons leven geven regelt deze meetbare tijd heel veel
van ons leven. Het is een sociale vorm van tijd waarin we met elkaar afspraken maken
om alles zo goed en efficiënt mogelijk te laten verlopen.
De beleefde tijd
In het boek “Stil de tijd, een pleidooi voor een langzame toekomst”, van Joke
Hermsen dat in 2009 uitgeven werd, ISBN 978 90 259 61183, legt zij uit wat
bepaalde filosofen over de tijd gedacht en geschreven hebben. Zelf spreekt ze in haar
voorwoord over de kloktijd als een abstracte en sociale tijd, iets wat we met elkaar
hebben afgesproken om de wereld te kunnen inrichten, en over de meer persoonlijke
of innerlijke ervaring van tijd. Deze verschillen, in beleving van de tijd, onderzoekt
en beschrijft Joke bij enkele filosofen, musici en schrijvers. Haar conclusie is dat de
echte klokkentijd, de te meten tijd, teveel is gaan overheersen waardoor er spanning,
stress en overspannen verhoudingen ontstaan . We zullen onze beleefde tijd, die
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Mia van Luttervelt stelt dat ik geen antwoord heb gegeven op de vraag die de
titel van mijn artikel was. Dat klopt. Ik heb proberen uit te leggen hoe spiertonus
ontstaat, maar niet hoe deze kan worden ervaren of gevoeld (zie Kemper op blz13
in paragraaf 3). Dit gaat in de richting van de psychotonus als exponent van het
gevoelsleven van de mens (zie van Luttervelt op blz. 15). Jammer vind ik dat ik het
etiket inspanningsfysioloog krijg en daarmee niet de juiste wetenschapper ben om een
oordeel te vellen over de representatie tonus.
Arnold Kiel vindt dat ik eenzijdig kijk naar de spierspoel en niet de invloed van het
sympathische deel van het zenuwstelsel op de spierspoel betrek. Ik heb de sympaticus
en de parasympaticus niet met name genoemd.
Op blz. 13 verwijs ik in paragraaf 3 onder (2) echter naar de mogelijkheid dat onder
invloed van psychische spanning via gamma innervatie ( te vergelijken met de gamma
lus) een verhoogde spier tonus ontstaat. Wat mij betreft kan psychische spanning niet
alleen vertaald worden als fight, flight en freezing gedrag, maar ook over varianten in
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De te meten tijd
Heel lang geleden waren er op verschillende plaatsen op de aarde diverse
tijdsindelingen die niet logisch met elkaar overeenstemden. De tijd werd lokaal
geregeld. Ieder land of iedere streek deed dat op zijn eigen manier. Op bepaalde
plaatsen duurden de uren ’s zomers langer dan in ‘s winters. De tijd dat de zon er was
werd opgedeeld in eenzelfde aantal delen op een dag. Er werden ook verschillende
meetmethoden gebruikt. Heel vroeger gebeurde dat door water ergens doorheen te
laten lopen en dan te meten hoe lang dit proces duurde.
Bijvoorbeeld in Athene. Daar staat nu nog een waterklok genoemd: “De toren van de
winden in Athene”, uit de eerste of tweede eeuw voor Christus.
Naast de waterklok zijn er in de loop van de tijd andere tijd weergevers uitgevonden
zoals de zandloper, de zonnewijzer, het slingeruurwerk, de chronometer, het horloge,
de atoomklok. Overal op de wereld lopen de klokken nu synchroon . Door de grote
waarde die we aan de economie in ons leven geven regelt deze meetbare tijd heel veel
van ons leven. Het is een sociale vorm van tijd waarin we met elkaar afspraken maken
om alles zo goed en efficiënt mogelijk te laten verlopen.
De beleefde tijd
In het boek “Stil de tijd, een pleidooi voor een langzame toekomst”, van Joke
Hermsen dat in 2009 uitgeven werd, ISBN 978 90 259 61183, legt zij uit wat
bepaalde filosofen over de tijd gedacht en geschreven hebben. Zelf spreekt ze in haar
voorwoord over de kloktijd als een abstracte en sociale tijd, iets wat we met elkaar
hebben afgesproken om de wereld te kunnen inrichten, en over de meer persoonlijke
of innerlijke ervaring van tijd. Deze verschillen, in beleving van de tijd, onderzoekt
en beschrijft Joke bij enkele filosofen, musici en schrijvers. Haar conclusie is dat de
echte klokkentijd, de te meten tijd, teveel is gaan overheersen waardoor er spanning,
stress en overspannen verhoudingen ontstaan . We zullen onze beleefde tijd, die
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samenvalt met ons diepere zelf en onze unieke geschiedenis herbergt, evenredige
aandacht moeten geven.
Een jaar later wordt haar gevraagd om een klein boekje voor de maand van de
spiritualiteit te schrijven. Zij trekt zich hiervoor terug in haar huis op het Franse
platteland, deelt haar dagen in actief werkende uren in, legt alle boeken die ze wil
gebruiken om haar heen klaar en nestelt zich in een speciaal vertrek om te gaan
schrijven. Het lukt niet echt. Er staan wel woorden op papier maar ze beleeft er niets
bij en het gaat moeizaam. Dan gaat ze een paar dagen wandelen. Nu ontdekt ze bij zich
zelf wat dit met haar doet. Ze neemt veel dingen anders waar, voelt haar eigen lichaam,
voelt haar voeten en haar vermoeide benen en ervaart de welkome rust aan het eind
van de dag. “Na een paar uur lopen lijkt het erop alsof je dat lopen zelf bent geworden.
Wandelen is een soort luchten van de ziel, een tijdje gedachteloos worden. Tot jezelf
komen en je ziel weer terug vinden.” Nu ervaart ze zelf wat tijd is: beleefde tijd is
anders dan de werkelijke tijd. Zoiets kan je moeilijk op een studeerkamer ontdekken.
De titel van het boekje is: ‘Windstilte van de ziel’. ISBN 978 90 259 61183

Een beeldende vorm van tijd
Levensloop van de mens.

De moderne tijd
Ruim een half jaar geleden komt er een meisje in mijn praktijk van 19 jaar met de
klacht van ernstige vermoeidheid en ze barst snel in tranen uit. Ze is hiervoor ook al
onder behandeling bij een osteopaat en een homeopaat. Ze zit op school in 4MBO,
een eindexamenklas. Ze werkt twee avonden en een zaterdag bij een supermarkt om
geld te verdienen. Ze heeft een vast vriendje dat in het weekend bij haar blijft slapen.
Tijdens het intake gesprek vertoont ze een strak nauwelijks bewegend gezicht. Op
mijn vraag wat ze zoal doet de hele dag blijkt dat er nooit rustpunten in haar dagritme
zitten. Alle minuten zijn totaal gevuld. Op de bank zit ze wel eens en dan kijkt ze tv
of ze sms’t met vriendinnen of luistert naar haar muziek op haar mobiele telefoon. Er
is nooit rust noch in haar hoofd noch om haar heen.
We spreken af dat ze voor de volgende afspraak iedere dag tien minuten niets gaat
doen. Geen tv, geen telefoon en geen muziek. Ook dat ze de andere therapieën even
stop gaat zetten omdat er teveel dingen door elkaar lopen, die verhinderen dat we
ons samen op één ding kunnen richten. Dat begrijpt ze goed. Ze neemt het tot zich.

Een knusse, vleiende groep mensen van jong naar oud
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De tijd van de levensloop van de mens is o.a. uitgebeeld in het Vigeland park in
Oslo. Een beeldenpark waar levensgrote beelden van de mensheid zijn gemaakt.
Vanaf de geboorte, de vader en de moeder, het jonge lichaam via de kindertijd, de
gezinsfamilies, de pubertijd naar de volwassenheid en verder tot aan de ouderdom en
het versterven. Toen ik dat voor het eerst zag, nadat verschillende mensen mij verteld
hadden dat ik dit moest zien wanneer ik Oslo bezocht, raakte ik opgewonden door
zoveel schoonheid. Ik begon zeer betrokken foto’s te maken van de beelden. Toen ik
ruim halverwege was en de ouderdom naderde kreeg ik er genoeg van. Aan het eind
werd ik bijna onpasselijk. Het was te mooi en teveel en het bleef aan de buitenkant. Er
was geen uitdrukking van de maker, geen twijfel aan de schoonheid van de mens in
geen enkel opzicht. Ik wilde ervan weg en hoefde ook niet meer terug. Een halve dag
later zag ik in een klein huis, niet in de folders van Oslo genoemd, een tentoonstelling
over het werk van de schilder Munch. Daar zag ik de werkelijkheid wat leven is: liefde
en ziekte, lijden en doodgaan in treffende, passende kleuren verbeeld. Maar er hingen
ook schilderijen van prachtige zonsondergangen. Het kon niet anders of deze schilder
moet dit zelf aan den lijve ondergaan en beleefd hebben. Zoals de filosoof Levinas
het zegt: het leven is genieten en lijden tegelijk. Ik werd door deze tentoonstelling
gegrepen en geboeid tot in het diepste van mijn ziel. Het is dertig jaar geleden en
nog weet ik waar elk schilderij hing. Intussen heeft deze schilder ook in Nederland
door zijn andere schilderijen bekendheid gekregen. De levensloop van de mens is niet
alleen mooi en volmaakt. “Weemoed is de stemming van de zwarte ziel, die ontstaat
wanneer gevoelens van vreugde en verdriet samenvloeien, wanneer tegengestelde
gevoelens met elkaar samenkomen”. Zo zegt Jamaicaans-Engelse schrijfster Zadie
Smith in haar bundel: ‘ik heb mij bedacht’. ISBN 90 446 13979
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Ruim een half jaar geleden komt er een meisje in mijn praktijk van 19 jaar met de
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Tijdens het intake gesprek vertoont ze een strak nauwelijks bewegend gezicht. Op
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of ze sms’t met vriendinnen of luistert naar haar muziek op haar mobiele telefoon. Er
is nooit rust noch in haar hoofd noch om haar heen.
We spreken af dat ze voor de volgende afspraak iedere dag tien minuten niets gaat
doen. Geen tv, geen telefoon en geen muziek. Ook dat ze de andere therapieën even
stop gaat zetten omdat er teveel dingen door elkaar lopen, die verhinderen dat we
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ruim halverwege was en de ouderdom naderde kreeg ik er genoeg van. Aan het eind
werd ik bijna onpasselijk. Het was te mooi en teveel en het bleef aan de buitenkant. Er
was geen uitdrukking van de maker, geen twijfel aan de schoonheid van de mens in
geen enkel opzicht. Ik wilde ervan weg en hoefde ook niet meer terug. Een halve dag
later zag ik in een klein huis, niet in de folders van Oslo genoemd, een tentoonstelling
over het werk van de schilder Munch. Daar zag ik de werkelijkheid wat leven is: liefde
en ziekte, lijden en doodgaan in treffende, passende kleuren verbeeld. Maar er hingen
ook schilderijen van prachtige zonsondergangen. Het kon niet anders of deze schilder
moet dit zelf aan den lijve ondergaan en beleefd hebben. Zoals de filosoof Levinas
het zegt: het leven is genieten en lijden tegelijk. Ik werd door deze tentoonstelling
gegrepen en geboeid tot in het diepste van mijn ziel. Het is dertig jaar geleden en
nog weet ik waar elk schilderij hing. Intussen heeft deze schilder ook in Nederland
door zijn andere schilderijen bekendheid gekregen. De levensloop van de mens is niet
alleen mooi en volmaakt. “Weemoed is de stemming van de zwarte ziel, die ontstaat
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Zij vindt nu een therapievorm waar ze zelf mee aan de slag kan gaan. Dat is voor
haar een grote eyeopener. Geen directe therapie voor haar klacht: vermoeidheid,
maar een indirecte vorm door ontwikkeling van inzicht in haar eigen gedrag met
ondersteunende afspraken.
Bij haar was er totaal geen beleefde tijd. Alles was ingevuld door de werkelijke
tijd. Na een paar sessies kunnen we afscheid nemen. Het gaat heel goed met haar.
Ontspannen gezicht, vrolijker. Ze neemt meer initiatieven en werkt minder bij de
supermarkt. Ze voelt zich veel minder moe.
Mijn belevingen van tijd
In Bellwald, Zwitserland, van de opkomende en de ondergaande zon:
Deze winter vertoefden wij, mijn man en ik, na een drukke week met kinderen
en kleinkinderen, samen in een rustiek chalet. Het chalet stond helemaal alleen
in de sneeuw en bood aan vier kanten een prachtig uitzicht. Wat wilden we nog
meer; we hoefden niet meer te skiën, niet meer te langlaufen, niet meer vrolijk en
geïnteresseerd naar anderen te zijn. Wandelingen maken, lange of korte, dat kon nog
wel. We ervoeren ineens een enorme vrijheid. Geen krant, geen tv, eten voor dagen
genoeg in huis. We werden op onze eigentijd wakker.

De zon was soms al wel boven de bergen aan de overkant, die we vanuit ons bed
zagen en soms nog niet. Hetzij in bed liggend, hetzij in de kamer staand zagen we bij
helder weer de zon ineens als een verassing boven de kam van de bergen goudgeel
opkomen. Dat was een overweldigend gezicht. Je kon er niet eens in kijken zo fel
ineens. De hele dag vergezelde de zon ons en maakte haar sierlijke boogweg aan de
hemel. Tot ze, het werd al iets schemerig en ook wat kouder, ineens de bergtoppen
aan de andere kant van het dal raakte. Al meer oranje wordend schoof ze alsof ze ons
lieflijk gedag zegde erachter en vrij snel werd het ook donkerder en uiteindelijk viel
de duisternis in. We trokken ons nog meer terug in ons chalet in een stoel om met een
boek bij lamplicht te lezen. Zo een week lang. Het kon ons niet lang genoeg duren.
De werkelijke tijd, de kloktijd was nauwelijks aanwezig en toen we deze toch even
nodig hadden voor een boodschap bleek de winkel nog een paar uur dicht te zitten.
Iets wat ik normaal vervelend zou vinden was nu niet naar. Wij kregen een nieuwe
kans op een mooie wandeling. Deze ervaring heeft mij veel rust gegeven. Mijn
denken werd steeds puurder: minder flarden, minder kleine onrust gedachten. Rustige
diepe gedachten,soms heel scherp.
Gedicht over de tijd.
Door Alexis de Roode, een jonge Nederlandse dichter, uit de bundel:
“Gratis tijd voor iedereen”. ISBN 978 90 575 94229

Het recht op traagheid.
Waarom zouden wij u en ik niet gerechtigd zijn tot traag / leven
Tot zeer / traag / leven
Alle apparaten mag u / uitzetten
Stilstaan is geoorloofd. Ten volle.
U mag ook de ogen / sluiten.
Voor alles. Zelfs eraan denken
hoeft niet
U hoeft niet te antwoorden
U hoeft
niet / verder
U mag hier blijven
U hoeft / dit gedicht
niet uit te lezen.
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Zij vindt nu een therapievorm waar ze zelf mee aan de slag kan gaan. Dat is voor
haar een grote eyeopener. Geen directe therapie voor haar klacht: vermoeidheid,
maar een indirecte vorm door ontwikkeling van inzicht in haar eigen gedrag met
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tijd. Na een paar sessies kunnen we afscheid nemen. Het gaat heel goed met haar.
Ontspannen gezicht, vrolijker. Ze neemt meer initiatieven en werkt minder bij de
supermarkt. Ze voelt zich veel minder moe.
Mijn belevingen van tijd
In Bellwald, Zwitserland, van de opkomende en de ondergaande zon:
Deze winter vertoefden wij, mijn man en ik, na een drukke week met kinderen
en kleinkinderen, samen in een rustiek chalet. Het chalet stond helemaal alleen
in de sneeuw en bood aan vier kanten een prachtig uitzicht. Wat wilden we nog
meer; we hoefden niet meer te skiën, niet meer te langlaufen, niet meer vrolijk en
geïnteresseerd naar anderen te zijn. Wandelingen maken, lange of korte, dat kon nog
wel. We ervoeren ineens een enorme vrijheid. Geen krant, geen tv, eten voor dagen
genoeg in huis. We werden op onze eigentijd wakker.

De zon was soms al wel boven de bergen aan de overkant, die we vanuit ons bed
zagen en soms nog niet. Hetzij in bed liggend, hetzij in de kamer staand zagen we bij
helder weer de zon ineens als een verassing boven de kam van de bergen goudgeel
opkomen. Dat was een overweldigend gezicht. Je kon er niet eens in kijken zo fel
ineens. De hele dag vergezelde de zon ons en maakte haar sierlijke boogweg aan de
hemel. Tot ze, het werd al iets schemerig en ook wat kouder, ineens de bergtoppen
aan de andere kant van het dal raakte. Al meer oranje wordend schoof ze alsof ze ons
lieflijk gedag zegde erachter en vrij snel werd het ook donkerder en uiteindelijk viel
de duisternis in. We trokken ons nog meer terug in ons chalet in een stoel om met een
boek bij lamplicht te lezen. Zo een week lang. Het kon ons niet lang genoeg duren.
De werkelijke tijd, de kloktijd was nauwelijks aanwezig en toen we deze toch even
nodig hadden voor een boodschap bleek de winkel nog een paar uur dicht te zitten.
Iets wat ik normaal vervelend zou vinden was nu niet naar. Wij kregen een nieuwe
kans op een mooie wandeling. Deze ervaring heeft mij veel rust gegeven. Mijn
denken werd steeds puurder: minder flarden, minder kleine onrust gedachten. Rustige
diepe gedachten,soms heel scherp.
Gedicht over de tijd.
Door Alexis de Roode, een jonge Nederlandse dichter, uit de bundel:
“Gratis tijd voor iedereen”. ISBN 978 90 575 94229
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Voor u bijgewoond
Verslag nascholing Chronischevermoeidheidssyndroom
Carla Vreeman
Carla Vreeman heeft een eigen praktijk voor haptotherapie in een multitherapeutisch centrum te Huizen. Haar interesses liggen vooral bij de individuele
begeleiding van jongeren en volwassenen.
De nascholing Chronischevermoeidheidssyndroom werd gegeven in samenwerking
met Brechje Overbeek van het CSR (Chronische Stress Reversal) Centrum. Brechje
is psycholoog en hoofd opleidingen bij dit centrum. Zij geeft in deze nascholing
uitleg en achtergronden over de begeleiding bij stress gerelateerde aandoeningen door
het CSR-centrum. De CSR-methode is oorspronkelijk ontwikkeld door Sonja van
Zweden. Het is een kenniscentrum dat o.m. coaches opleidt die mensen met een CSS
(chronische stress syndroom) kunnen begeleiden.
Programma:
Dag 1:
- verschillende soorten stressgerelateerde problematiek en de onderliggende fysiologie
- effecten van chronische stress en de behandeling
Dag 2:
- casuïstiek en praktijkervaring
- CSS en haptotherapie
CHRONISCH STRESS SYNDROOM (CSS)
De rode draad is dat een CSS ontstaat door een neuro-hormonale ontregeling, als
gevolg van een gecumuleerd hersteltekort. Ieder mens heeft de mogelijkheden om
stress te kunnen hanteren. Pas als er onvoldoende herstel plaatsvindt, ontstaan er
problemen. Indien er chronisch sprake is van stressprikkels en te weinig herstel
ontstaat een CSS.
Bij belasting of stress gaat het lichaam energie vrijmaken om te kunnen reageren,
wat leidt tot de oeroude ‘fight or flight’ reactie. Bij acute nood moet je kunnen
rennen of vechten. De nood bestaat tegenwoordig echter uit zaken als mentale stress
of anticipatie op een stresssituatie of het volhouden en doorgaan. Hierdoor ontstaat
een disbalans: veel adrenaline om te rennen maar je blijft zitten. Daarnaast wordt de
stressfysiologie ingeschakeld wanneer je bij vermoeidheid toch volhoudt en doorgaat,
dit omdat stressfysiologie voor de nodige energie zorgt. De stress van tegenwoordig is
vaak niet levensbedreigend, hoewel het lichaam wel zo reageert.
Het hersteltekort bouwt zich langzaam op (vergelijk overtraining bij sporters) en er
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ontstaat uitputting. Het effect is een neuro-hormonale ontregeling (met op den duur
ook een falend herstelvermogen). Hieraan ten grondslag ligt meestal roofbouwgedrag
(falend herstelgedrag). De neuro-hormonale ontregeling betreft o.a. de
hormoonspiegels van adrenaline en cortisol en het overheersen van het sympathische
zenuwstelsel. Het immuunsysteem wordt door chronische stress onderdrukt. Ook de
prefrontale cortex wordt beïnvloed, wat leidt tot afname van cognitieve vermogens:
minder goed kunnen denken, minder goed beslissingen kunnen nemen. Vanwege
deze invloed op de cortex zijn deze cliënten zeker in de eerste fase minder gebaat bij
cognitieve therapieën of benaderingen.
Een CSS valt in te delen in twee typen, die zich na elkaar ontwikkelen. Na een
overdaad aan stresshormonen (type I) ontstaat door uitputting en ontregeling na
verloop van tijd een onderproductie van deze hormonen (type II):
• Type I: sympathische vorm: snelle hartslag, nervositeit, slaapproblemen, weinig
eetlust, snel transpireren, verhoogde emotionaliteit, agressie.
• Type II: parasympathische vorm: langzame hartslag, goede eetlust, goed en diep
slapen (niet uitgerust wakker worden!), snel vermoeid, inspanningsintolerantie, bij
inspanning snel hypoglycemisch, somberheid, onverschilligheid.
Wanneer aan het optreden van een Chronischevermoeidheidssyndroom (CVS)
een periode van chronische stress/hersteltekort vooraf is gegaan, is het CVS te
beschouwen als een ‘Type II’.
Bij herstel spelen meerdere factoren een rol. De belasting die voor de stressreactie
zorgt moet zoveel mogelijk vermeden worden. Daarnaast moet gewerkt worden aan
het herstellen van de balans van het autonome zenuwstelsel. Dat betekent afwisseling
van rust en ontspanning, een juiste ademhaling, afwisseling, beweging, genieten.
Als laatste is een gezonde life-style belangrijk: dagindeling, lichaamsbeweging,
buitenactiviteiten, voeding, sociaal netwerk.
Wat betekent deze kennis voor onze haptotherapeutische begeleiding?
Ook hier is de splitsing in twee types noodzakelijk.
Bij type I is het belangrijk dat mensen weer leren ontspannen en meer in contact
komen met hun lijf (en uit het hoofd). Hierbij speelt aanraking een grote rol.
Hierdoor wordt de parasympaticus gestimuleerd en krijgen de mensen een gevoel van
welbevinden. Je kunt ze bepalen bij het hier en nu. Als aanraken (nog) niet kan, zijn er
diverse oefenvormen te bedenken op en naast de bank om hetzelfde doel te bereiken
(denk daarbij aan wiebeltol, wiebelplank, zitten, staan naderen).
Daarnaast niet te veel uitleggen, simpel en kort. Er is in deze fase sprake van hoge
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Voor u bijgewoond
Verslag nascholing Chronischevermoeidheidssyndroom
Carla Vreeman
Carla Vreeman heeft een eigen praktijk voor haptotherapie in een multitherapeutisch centrum te Huizen. Haar interesses liggen vooral bij de individuele
begeleiding van jongeren en volwassenen.
De nascholing Chronischevermoeidheidssyndroom werd gegeven in samenwerking
met Brechje Overbeek van het CSR (Chronische Stress Reversal) Centrum. Brechje
is psycholoog en hoofd opleidingen bij dit centrum. Zij geeft in deze nascholing
uitleg en achtergronden over de begeleiding bij stress gerelateerde aandoeningen door
het CSR-centrum. De CSR-methode is oorspronkelijk ontwikkeld door Sonja van
Zweden. Het is een kenniscentrum dat o.m. coaches opleidt die mensen met een CSS
(chronische stress syndroom) kunnen begeleiden.
Programma:
Dag 1:
- verschillende soorten stressgerelateerde problematiek en de onderliggende fysiologie
- effecten van chronische stress en de behandeling
Dag 2:
- casuïstiek en praktijkervaring
- CSS en haptotherapie
CHRONISCH STRESS SYNDROOM (CSS)
De rode draad is dat een CSS ontstaat door een neuro-hormonale ontregeling, als
gevolg van een gecumuleerd hersteltekort. Ieder mens heeft de mogelijkheden om
stress te kunnen hanteren. Pas als er onvoldoende herstel plaatsvindt, ontstaan er
problemen. Indien er chronisch sprake is van stressprikkels en te weinig herstel
ontstaat een CSS.
Bij belasting of stress gaat het lichaam energie vrijmaken om te kunnen reageren,
wat leidt tot de oeroude ‘fight or flight’ reactie. Bij acute nood moet je kunnen
rennen of vechten. De nood bestaat tegenwoordig echter uit zaken als mentale stress
of anticipatie op een stresssituatie of het volhouden en doorgaan. Hierdoor ontstaat
een disbalans: veel adrenaline om te rennen maar je blijft zitten. Daarnaast wordt de
stressfysiologie ingeschakeld wanneer je bij vermoeidheid toch volhoudt en doorgaat,
dit omdat stressfysiologie voor de nodige energie zorgt. De stress van tegenwoordig is
vaak niet levensbedreigend, hoewel het lichaam wel zo reageert.
Het hersteltekort bouwt zich langzaam op (vergelijk overtraining bij sporters) en er
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ontstaat uitputting. Het effect is een neuro-hormonale ontregeling (met op den duur
ook een falend herstelvermogen). Hieraan ten grondslag ligt meestal roofbouwgedrag
(falend herstelgedrag). De neuro-hormonale ontregeling betreft o.a. de
hormoonspiegels van adrenaline en cortisol en het overheersen van het sympathische
zenuwstelsel. Het immuunsysteem wordt door chronische stress onderdrukt. Ook de
prefrontale cortex wordt beïnvloed, wat leidt tot afname van cognitieve vermogens:
minder goed kunnen denken, minder goed beslissingen kunnen nemen. Vanwege
deze invloed op de cortex zijn deze cliënten zeker in de eerste fase minder gebaat bij
cognitieve therapieën of benaderingen.
Een CSS valt in te delen in twee typen, die zich na elkaar ontwikkelen. Na een
overdaad aan stresshormonen (type I) ontstaat door uitputting en ontregeling na
verloop van tijd een onderproductie van deze hormonen (type II):
• Type I: sympathische vorm: snelle hartslag, nervositeit, slaapproblemen, weinig
eetlust, snel transpireren, verhoogde emotionaliteit, agressie.
• Type II: parasympathische vorm: langzame hartslag, goede eetlust, goed en diep
slapen (niet uitgerust wakker worden!), snel vermoeid, inspanningsintolerantie, bij
inspanning snel hypoglycemisch, somberheid, onverschilligheid.
Wanneer aan het optreden van een Chronischevermoeidheidssyndroom (CVS)
een periode van chronische stress/hersteltekort vooraf is gegaan, is het CVS te
beschouwen als een ‘Type II’.
Bij herstel spelen meerdere factoren een rol. De belasting die voor de stressreactie
zorgt moet zoveel mogelijk vermeden worden. Daarnaast moet gewerkt worden aan
het herstellen van de balans van het autonome zenuwstelsel. Dat betekent afwisseling
van rust en ontspanning, een juiste ademhaling, afwisseling, beweging, genieten.
Als laatste is een gezonde life-style belangrijk: dagindeling, lichaamsbeweging,
buitenactiviteiten, voeding, sociaal netwerk.
Wat betekent deze kennis voor onze haptotherapeutische begeleiding?
Ook hier is de splitsing in twee types noodzakelijk.
Bij type I is het belangrijk dat mensen weer leren ontspannen en meer in contact
komen met hun lijf (en uit het hoofd). Hierbij speelt aanraking een grote rol.
Hierdoor wordt de parasympaticus gestimuleerd en krijgen de mensen een gevoel van
welbevinden. Je kunt ze bepalen bij het hier en nu. Als aanraken (nog) niet kan, zijn er
diverse oefenvormen te bedenken op en naast de bank om hetzelfde doel te bereiken
(denk daarbij aan wiebeltol, wiebelplank, zitten, staan naderen).
Daarnaast niet te veel uitleggen, simpel en kort. Er is in deze fase sprake van hoge
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alertheid en een toegenomen emotionaliteit. De sterke emotionele reacties hebben
dus ook een fysiologische oorzaak. Gevoelens dienen wel erkend en gehonoreerd te
worden echter niet te zeer geëxploreerd in deze fase.

Centra die mensen met chronischevermoeidheidssyndroom begeleiden:
CSR- centrum: zie www.csrcentrum.nl
LTC leefstijltraining in Dalfsen: zie www.leefstijl-trainingscentrum.nl

Bij type II geef je direct al meer uitleg. Je geeft een kader om veiligheid en begrip te
scheppen. Het is hierbij belangrijk de situatie zoals die is, te erkennen. Oefeningen
/ aanraken op de bank met als doel contact herstellen met lichaam, signalen leren
herkennen en grenzen leren voelen. Bij deze groep is zelfregulatie (controle)
belangrijk. Wanneer de uitputting ertoe geleid heeft dat de cliënt weinig meer
onderneemt en elke inspanning vermijdt, moet hij of zij – binnen haalbare grenzen
- geactiveerd worden. Zelf weer in beweging komen en vertrouwen terug krijgen in
eigen mogelijkheden zijn hierbij belangrijk.

Literatuur
• B. van Houdenhove: Herwin je veerkracht, Omgaan met chronische vermoeidheid en
pijn. Lannoo 2009, ISBN 9789020986075. Een praktisch boek met veel tips voor de
behandeling.
• Stress, het lijf en het brein. Ziekten op de grens tussen psyche en soma.
Lannoo 2007, ISBN 9789020973327. Voor degenen die meer willen weten over
wetenschappelijk onderzoek naar chronische stress en de effecten op lijf en brein.

Dag 2
Bij het bespreken van de casuïstiek op dag 2 werden de verschillende types verder
uitgewerkt. Er was voldoende uitwisseling en inbreng vanuit ieders praktijkervaring.

Voor u bijgewoond
Verslag Vème Congrès Internationale d’Haptonomie

De evaluatie aan het einde leverde voldoende nieuwe inzichten op om mee verder te
kunnen:
- De eerste fase, waarin de cliënt weer contact gaat maken met zijn lichaam, duurt
vaak langer dan verwacht. Het verder exploreren van gevoelens komt pas later.
- Het is belangrijk bij type I om in de eerste fase niet te veel te praten (stress
vermindert het cognitieve vermogen en praten is daardoor weer stressverhogend)
- Aanraken en bewustwording in kleine stapjes. Soms is alleen liggen al een oefening.
Liggen en “thuiskomen”. Present zijn, als therapeut, maar niet te veel een appèl doen
op contact maken.
- Het tempo van cliënt is bijna altijd lager dan het tempo van de therapeut!
Onze ervaring van deze dag is heel positief. Kennis van de onderliggende fysiologie
is bij de behandeling van deze cliëntengroep erg belangrijk. Het is voor cliënten
erg prettig om te horen dat de symptomen die ze voelen erbij horen en dat het kan
veranderen. Deze kennis kan ons helpen bij het maken van keuzes in de behandeling.
Vitaliseren of ontspannen? Praten/uitleggen of meer naar de bank? Wat kan ik
herkennen in deze mens en waar kan ik aansluiten.
Daarnaast biedt de fysiologie ook veel verklaring voor wat we als haptotherapeuten
doen, bijvoorbeeld de antistressrespons bij aanraking, de verandering die mensen
ervaren wanneer ze in contact komen met hun lijf. Het kan ons helpen ons vak goed
uitleggen naar andere hulpverleners en cliënten.
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Colette Chardon, Jozien Wijnakker en Irene van Rijsselberg

Vijfde Internationaal Haptonomie Congres, 19 en 20 maart 2011, Palais des Congres,
Versailles. Hommage aan Frans Veldman (6 september 1921 – 25 januari 2010)
‘Crisissituatie en Haptonomie’
Door Colette Chardon, Jozien Wijnakker en Ineke van Rijsselberg
Colette:” Toen ik hoorde dat dit congres georganiseerd werd, was het besluit om te
gaan snel genomen. Het vorige congres in 2005 had mij bijzonder geïnspireerd: ik
had weer gevoeld en het werd bevestigd dat het de essentie van de haptonomie is om
vanuit een affectieve ontmoeting, die als goed wordt ervaren, de ander uit te nodigen
om tevoorschijn te komen en zich te openen.
Dat congres in Versailles heeft mij verder uitgedaagd om samen met collega’s mij
verder te verdiepen in het levenswerk van Frans Veldman. De haptonomie heeft in
mijn leven zeer veel betekend en ik ervaar het als een groot goed anderen dit te
mogen laten ervaren in mijn leven en in mijn praktijk.”
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vaak langer dan verwacht. Het verder exploreren van gevoelens komt pas later.
- Het is belangrijk bij type I om in de eerste fase niet te veel te praten (stress
vermindert het cognitieve vermogen en praten is daardoor weer stressverhogend)
- Aanraken en bewustwording in kleine stapjes. Soms is alleen liggen al een oefening.
Liggen en “thuiskomen”. Present zijn, als therapeut, maar niet te veel een appèl doen
op contact maken.
- Het tempo van cliënt is bijna altijd lager dan het tempo van de therapeut!
Onze ervaring van deze dag is heel positief. Kennis van de onderliggende fysiologie
is bij de behandeling van deze cliëntengroep erg belangrijk. Het is voor cliënten
erg prettig om te horen dat de symptomen die ze voelen erbij horen en dat het kan
veranderen. Deze kennis kan ons helpen bij het maken van keuzes in de behandeling.
Vitaliseren of ontspannen? Praten/uitleggen of meer naar de bank? Wat kan ik
herkennen in deze mens en waar kan ik aansluiten.
Daarnaast biedt de fysiologie ook veel verklaring voor wat we als haptotherapeuten
doen, bijvoorbeeld de antistressrespons bij aanraking, de verandering die mensen
ervaren wanneer ze in contact komen met hun lijf. Het kan ons helpen ons vak goed
uitleggen naar andere hulpverleners en cliënten.
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Door Colette Chardon, Jozien Wijnakker en Ineke van Rijsselberg
Colette:” Toen ik hoorde dat dit congres georganiseerd werd, was het besluit om te
gaan snel genomen. Het vorige congres in 2005 had mij bijzonder geïnspireerd: ik
had weer gevoeld en het werd bevestigd dat het de essentie van de haptonomie is om
vanuit een affectieve ontmoeting, die als goed wordt ervaren, de ander uit te nodigen
om tevoorschijn te komen en zich te openen.
Dat congres in Versailles heeft mij verder uitgedaagd om samen met collega’s mij
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Vanuit ons hotel wandelen we door het nog stille gestileerde park achter het paleis
van Versailles. We genieten van de buitenlucht voordat we een volle dag, in weliswaar
comfortabele stoelen, binnen zitten. Een stroom congresgangers, - vooral Franse professionals in de gezondheidszorg, gaat het Palais des Congres binnen. Er zijn o.a.
psychotherapeuten, verloskundigen, (para-) medici, psychiaters en gynaecologen.
De meesten hebben naast hun basisvak een gespecialiseerde haptonomieopleiding
gevolgd bij ‘Le CIRD’ (Centre International de Recherche et de Developpement de l
‘Haptonomie, gecreëerd door Frans Veldman) in Oms of Parijs.
Helaas missen we, bij de ontvangst, de in Nederland zo gebruikelijke koffie.
Na de welkome ouverture door AnneMarie Veldman-van Polen volgt een
indrukwekkend foto- en filmoverzicht dat zij zorgvuldig heeft samengesteld over
het levenswerk van Frans Veldman. Dit congres is immers een hommage aan hem
als dè grondlegger van de haptonomie. Mooi om Frans ook als jonge man te zien
in Nijmegen en omgeving. Een tijdsbeeld door de jaren heen vol toewijding aan
de wetenschap van de affectiviteit. Mij zijn vooral de beelden van vele door hem
gedragen en bevestigde baby’s bijgebleven; vrij en blij in verbinding.
Vitaliteit is in vele toonaarden (de vrije of gefrustreerde vis vitalis, libido vitalis
en vitale intentionaliteit) een veel gebezigd woord, door de diverse sprekers op dit
congres. Leven inblazen, moed vergaren en basis verstevigen zijn voorbeelden van
bekende begrippen waarover we nu aanvullende theorie- en vooral aansprekende
praktijkverhalen horen.
Gehoorde metaforen die het haptonomisch begeleidingsproces zo typeren zijn de
volgende: “ Een slak komt met zijn voelsprietjes heel langzaam uit zijn huisje……..
tenminste…. als de kust veilig is”. Dit vraagt van de haptotherapeut om als een
‘pierre a patience’ (steen van geduld) geduldig alle tijd te nemen en te luisteren naar
de klachten en geheimen van de patiënt en om als een rots in de branding aanwezig te
zijn, en te blijven. Als een vroedvrouw, wachtend op de ontsluiting. Als een kantwever
eenvoud waarnemen in complexe patronen. ‘Verdrietig weefsel vraagt troost’!
Eenvoudige complexiteit met een nieuw woord samengevat: simplexiteit.

van het probleem maar op veelal geleidelijk herstel van oorspronkelijke, eigenaardige, vermogens.
Dit congres is weer een bevestiging dat haptotherapie zo veel te bieden heeft. Ook bij
mensen die in een crisissituatie verkeren. Laten voelen wat je niet met woorden uit
kan drukken: er ZIJN voor de ander is van essentieel belang. Het gaat om het moment
van affectieve ontmoeting. Als therapeut affectief en bevestigend zijn, present en
respectvol naar de ander geeft veiligheid en vertrouwen voor de ander. Dat is wat er
nodig is wanneer er sprake is van angst in een crisissituatie: het gevoel er niet alleen
voor te staan, verbinding maken, uit het isolement komen maakt dat de crisissituatie
beter te dragen is. Dan doe je een appel op de wederkerigheid waarbij het lichter,
luchtiger, kleurijker, levendiger, mooier wordt. Vaak wordt dat zichtbaar gemaakt door
de cliënt te laten tekenen: hoe hij zich voelt aan het begin van de sessie en aan het
eind van de sessie of aan het eind van een aantal sessies. Dit geeft de cliënt inzicht in
de voortgang en vooruitgang binnen zijn of haar therapie.
Jozien: “Ik geniet ervan om zeer ervaren specialisten met zoveel liefde over mijn/
ons vak te horen spreken -of via film levensechte inzage te krijgen in hun praktijk
- en te horen waar zij vanuit de theorie in de praktijk ieder op haar of zijn eigen
manier accenten leggen. En ook om te weten hoeveel mensen daadwerkelijk meer
levenslust beleven door haptotherapie. Patiënten worden met een glimlach de beste
ambassadeurs voor haptotherapie genoemd.”
De haptonomie heeft zich enorm ontwikkeld in Frankrijk, en heeft zich over
meerdere landen verspreid: er waren op het congres behalve Fransen en Nederlanders
ook mensen uit België, Spanje, Italië, Zwitserland, Duitsland en Brazilië.
Het is duidelijk dat de haptonomie, ook na het overlijden van Frans Veldman, leeft
en dat die ontwikkeling voortgezet wordt.
Aan het eind van twee heerlijke leerzame dagen sloot Mevrouw Dominique
Decant-Paoli het Vijfde Haptonomie Congres af met de woorden “wij gaan door!”

Of het nu gaat over mensen die lijden aan onvoldoende lustbeleving door bijvoorbeeld
een bipolaire stoornis, anorexia, bestaansonzekerheid, verlies, fysieke klachten,
angst voor bevalling of relatieperikelen, affectieve bevestiging en thymotactiele
gevoeligheid blijken van wezenlijk belang in de ontmoeting en in de begeleiding. Elke
keer opnieuw aansluitend bij het ritme en de maat van de hulpvrager. Het thymotactiel
contact is als een weefsel dat verbindt, ook in de tijd. Het is een affectief contact dat
voorbij de huid gaat, de diepte in. Met een appèl op het actief zorgdragen voor de
eigen genezing door uit te nodigen, aan te spreken, te wachten, uit te leggen, aan te
moedigen, te steunen en door gerust te stellen. Niet gericht op spectaculaire reparatie
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Voor u gelezen
Mia van Luttervelt
Compassie, Karen Armstrong, uitg.Bezige Bij, Amsterdam 2011,
geb. 240 pp., € 19,90, ISBN 978-90-234-5973-6, originele titel:
Twelve steps to a compassionate life.
Dit is een wonderlijk en bewonderenswaardig boek dat ik
iedereen aanraad te lezen.
“Karen Armstrong, een van de origineelste en meest
aansprekende schrijfsters op het terrein van religie, richt
zich in haar nieuwe boek op de praktijk: de lezer leren hoe
deze in twaalf stappen kan helpen de wereld (en zichzelf)
medemenselijker te maken. Armstrong ziet meer compassie
als een noodzaak om waardig te kunnen leven in onze huidige
gepolariseerde wereld, die tegelijkertijd door nieuwe media
zo nauw verbonden is.”, aldus uitgeverij De Bezige Bij.
Compassie kwam tot stand nadat Armstrong in 2008 een van de drie TED-prijzen had
gewonnen. Deze prijzen worden uitgereikt door een particuliere non-profit organisatie
op de jaarlijkse 4-daagse TED-conferentie (Technology, Entertainment, Design, sinds
1984), aan ‘grote Denkers en Doeners’, zie Wikipedia. De prijswinnaars ontvangen
100.000 dollar en mogen een wens doen voor een betere wereld, waarbij TED zich zal
inzetten om die te verwezenlijken.
Met het prijzengeld nam Armstrong het initiatief tot de inmiddels wereldwijd
ondersteunde Charter for Compassion, zie www.charterforcompassion.org.
Dit handvest is gebaseerd op de Gulden Regel van alle religieuze en spirituele
tradities: ‘Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.’ (besproken
in HC 2010-4). Het boek Compassie is hier een uitvloeisel van.
Het is een wonderlijk boek, omdat het in de stijl van het Amerikaanse twaalfstappen
programma van de Alcoholics Anonymous (de AA), probeert te verwezenlijken dat
mensen leren zich overal en tegen iedereen met wat meer compassie voor elkaar
te gaan gedragen. Elke stap zal voortbouwen op de leefregels die zijn geoefend en
de gewoonten die zijn aangeleerd in de voorgaande stappen. Het gaat niet om de
snelle transformatie, zoals we die zien in de populaire make-over programma’s op
de televisie. Het gaat om een langzame heroriëntatie en transformatie, onopvallend
en met kleine stapjes. Het is een bewonderenswaardig boek en moedig initiatief,
omdat het in een Council of Conscience (raad voor moreel bewustzijn) een groep
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vooraanstaande personen uit zes geloofstradities (Jodendom, christendom, islam,
hindoeïsme, boeddhisme en confucianisme) heeft weten te verenigen. Compassie als
richtsnoer uitdragen en verwerkelijken is daarbij het doel. Het handvest is opgesteld
door religieuze leiders uit de hele wereld.
Armstrong spreekt in dit boek ook over raakbaarheid, doorvoelend vermogen
(empathie) en affectief contact. Zoals u weet zijn dit kernbegrippen in de haptonomie,
vandaar dat dit boek hier besproken wordt.
Het voorwoord van Compassie behelst een ‘Wens voor een betere wereld’. Het doet
een appel op en biedt een methode tot samenwerken aan vrede en gerechtigheid, over
de kloof tussen de religies heen.
Daarna volgen ‘de twaalf stappen naar compassie’:
1. Meer weten over compassie
2. Kijk naar uw wereld
3. Compassie voor uzelf
4. Empathie
5. Mindfulness
6. Actie
7. Besef van onze beperkte kennis
8. Hoe moeten we met elkaar praten?
9. Zorg voor iedereen
10. Kennis
11. Inzicht
12. Heb uw vijanden lief
Het boek beschrijft op een nooit eerder gedane wijze zeer compact de geschiedenis
van zes geloofstradities en brengt de Oud-Griekse filosofie en de moderne
neurowetenschap samen in een mondiale promotie van compassie.
Tijdens het zgn. axiale tijdperk, zo’n 2500 jaar geleden, ontwikkelden zich het
hindoeïsme en boeddhisme in India, het confucianisme en taoïsme in China, het
monotheïsme in het Midden-Oosten, en het filosofisch rationalisme in Griekenland.
Deze inzichten zijn nooit meer overtroffen.
De Arische volken van India bevonden zich in de voorhoede van spirituele en
psychologische veranderingen en ontwikkelden een zeer verfijnd inzicht in het
functioneren van de menselijke geest. Al heel vroeg werd het ideaal van ahimsa
(geweldloosheid) omarmd. Een leerling moest bijvoorbeeld twaalf jaar bij zijn goeroe
in de leer; daarbij moest hij afzien van strijd en seks, het huis van zijn leermeester
schoonmaken en zijn vuur verzorgen.
Ook de Boeddha vastte tot hij helemaal uitgemergeld was, terwijl hij nog steeds werd
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geplaagd door hebzucht, lust, afgunst en haat. Hierna ontdekte hij de zogenaamde
Weg van het Midden met compassie, vreugde en dankbaarheid. Hij sprak over
‘vier onmetelijke krachten van liefde’: maitri (liefdevolle betrokkenheid), karuna
(compassie), mudita (meevoelende vreugde) en upeksha (gelijkmoedigheid). In het
mahayana-boeddhisme is de held de bodhisattva die op de drempel van de verlichting
staat, maar in plaats van te verdwijnen in de gelukzaligheid van het nirwana besluit
terug te keren naar de lijdende wereld.
De Chinezen ontwikkelden ‘riten van wederkerigheid’ (shu) en de deugd van
inschikkelijkheid (rang). ‘Kinderen die op handen gedragen worden, weten allen hoe
zij hun ouders moeten liefhebben.’, schreef de Chinese filosoof Mencius.
‘Hij die een vijand tot vriend maakt, is machtig’, vonden de Joodse rabbijnen.
Jezus wordt gepresenteerd als een man van geweldloosheid. De mensen die tot het
Koninkrijk Gods worden toegelaten, waar rijk en arm naast elkaar aan dezelfde tafel
zouden zitten, waren degenen die de naastenliefde beoefenden, de hongerigen te eten
gaven en op bezoek gingen bij zieken en gevangenen. Het allesbepalende beeld van
het christendom is dat van een gekruisigde man in doodsnood, een symbool van de
wreedheid die mensen elkaar sinds mensenheugenis hebben aangedaan, maar ook een
moeilijk te begrijpen pijn die de wereld bevrijdt.
De openbaringen van Mohammed, gebundeld in de Koran, waren gericht op
de omstandigheden in Mekka en gaven uiting aan een ethos van compassie als
tegenwicht tegen het agressieve kapitalisme. Mohammed vroeg zijn volgelingen om
een existentiële ‘overgave’ (islam) van hun hele wezen aan Allah, de erbarmer en de
barmhartige, die ‘tekenen’ van zijn menslievendheid aan de mensen had gegeven met
al de wonderen van de geschapen wereld. Een muslim was een man of vrouw die deze
overgave van zijn of haar ego had volbracht.
Het is een diep leerzaam boek en onmogelijk in een paar bladzijden samen te vatten.
Armstrong schrijft tot slot dat we ons moeten realiseren dat de poging om een
barmhartig mens te worden een project voor het leven is, waarin we dagelijks wel
een keer falen, en vaak een worsteling die tot onze dood zal voortduren. Ze laat zien
dat compassie wel degelijk mogelijk is en dat sommigen een ‘heroïsch niveau van
empathie, vergevingsgezindheid en ‘zorg voor iedereen’ hebben bereikt’. Iemand die
onpartijdig is, eerlijk, kalm en vriendelijk, biedt inderdaad een toevlucht. Ik wens u
zulke mensen toe, en compassie…de jonge wetenschap van de haptonomie staat nog
in de kinderschoenen, en probeert zich buiten de dubbelzinnige invloed van religies te
ontwikkelen. Zij moet nog leren haar afkomst niet te loochenen en nieuwe vormen te
vinden voor oude wijsheid. ‘Onderzoek alle dingen en behoudt het goede…’
In de NRC-weekendbijlage d.d.5-2-2011 stond een recensie van het boek Compassie
door Beatrijs Ritsema. De slotzin wil ik u niet onthouden:
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“De wereld wordt er niet beter van als mensen zich ondergeschikt maken aan
andermans belangen. Bij kwaadaardige intenties is principiële compassie zelfs
contraproductief. Compassie is een zweverig, prekerig en irrelevant boek.”
Mijn commentaar op deze uitspraak van Beatrijs Ritsema:
“Ieder mens heeft de vrijheid te bepalen in hoeverre hij of zij in een bepaalde situatie
kan en wil ‘aanblijven’ (in haptonomische zin), in het besef dat dit sociale uitsluiting
of zelfs de dood tot gevolg kan hebben.”
Symbool van ‘aanblijven’ is voor mij het beeld van De Dokwerker in Amsterdam.
Wat hier bedoeld wordt is iets anders dan ‘zich ondergeschikt maken aan andermans
belangen’. Een mens heeft vaak geen keuze in wat hem of haar overkomt, wel in de
wijze waarop hij/zij daar mee omgaat. Compassie en geweldloze communicatie zijn
een moeilijk te verwerkelijken leerweg met lastige grenzen, zoals wij in het dagelijkse
leven, de politiek en ook in haptonomische kring dagelijks ervaren. Vaak kiezen wij
de gemakkelijkste weg…

Voor u gelezen
Mw. W. Pollmann-Wardenier
Nieuw Leven, Roos Ferdinandus en Els Plooij (eindredactie),
uitgever Van der Veer Media, 217 pagina’s, € 29,50 ISBN 978-90-79166-04-6
Voor mij ligt het boek Nieuw Leven ter recensering. Wie
de 'inhoud' in beschouwing neemt, wandelt meteen op het
veelzijdige pad van het ontstaan en het behoeden van Nieuw
Leven. Terecht vermeldt de titel: Haptonomische begeleiding in
breder perspectief.
Het boek is geschreven voor een breed publiek, voor aanstaande
ouders, maar ook voor de professionals rondom nieuw leven.
Het boek geeft waardevolle informatie aan verloskundigen,
gynaecologen, kraamverzorgsters en diegenen die andere
vormen van zwangerschapsbegeleiding geven. Het is samengesteld door acht auteurs
die hun sporen hebben verdiend in deze vorm van begeleiding. Het geeft daardoor
een facetrijk scala van fijnzinnige waarneming en verwoording van zwangerschap,
geboorte en daarna.
In alle artikelen is dezelfde ondertoon te bespeuren van affectieve betrokkenheid én
de wens voor een optimaal begin van nieuw leven.
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Het boek geeft een goede balans tussen de theoretische onderbouwing en de praktijk.
Ook de ingelaste ervaringen van de betrokken ouders zijn herkenbaar en bevestigen
de theorie.
De beschrijvingen van de processen die zich afspelen rond Nieuw Leven zijn
invoelend verwoord en raken meteen doel. De “echte” aanraakbare werkelijkheid
wordt beschreven. Er wordt niet uitgegaan van wat meetbaar en weetbaar is maar wat
zich aandient in het contact met ouders en kind.
We lezen dat het altijd zal gaan over de kwaliteit van de gevoelscommunicatie tussen
ouders (onderling) en kind. Dan pas kan er gevaren worden op het kompas van eigen
gevoelswaarneming.
Weldadig is het lezen over de aandacht die de vader krijgt. De vader als “schoot om de
moederschoot”, een mooiere beschrijving is niet denkbaar.
Veel aandacht wordt besteed aan het “ daarna”, als het kindje geboren is, “ wat dan”?
Verrassend is het horen over de mogelijkheden van water bij de postnatale begeleiding
en het ervaren van de dragende en omhullende kracht van water, zowel voor ouders
als kind.
Ook de schaduwkanten van het dragen en behoeden van nieuw leven worden
niet gemeden. Met veel compassie en invoelend vermogen wordt gesproken over
verwachtingen die niet uitkomen, over “als het mis gaat”, over huilbabies, over
loslaten en loskomen en uiteindelijke acceptatie. Juist wat dit betreft, is het een reëel
en troostrijk boek.
De zonzijde van dragen en behoeden wordt met vreugde beschreven, het voelend
leren luisteren naar je kind wordt bijna tastbaar.
Het is een kostbaar boek, een waardevolle toevoeging aan de haptonomische
bibliotheek. Waard om gelezen, overdacht en gedaan te worden. Kinderen, ouders en
professionals zullen er wel bij varen.

Van het Kenniscentrum

www.kenniscentrumhaptonomie.nl

Els Plooij
Afscheid
Dit is het laatste stukje dat ik in deze rubriek schrijf. Op 28 juni jl. heb ik afscheid
genomen van de Academie en van het Kenniscentrum. Het zat er al een tijdje aan
te komen, vanuit het gevoel ‘het is mooi geweest, ik heb in 15 jaar wel ongeveer
alles gedaan op de Academie en het Kenniscentrum wat ik wilde doen, tijd
voor verandering’. Maar ik wilde een verbreed Kenniscentrum -financieel en
organisatorisch gedragen door meerdere organisaties in de haptonomie- nog een
beetje op weg helpen. Om daarna afscheid te nemen en nieuwe wegen in te slaan. Het
heeft niet zo mogen gaan.
In januari 2010 ben ik ziek geworden. Veel stressgerelateerde klachten werden mijn
deel, zeg maar een burn-out, zodanig dat ik alles los moest laten. Tot op heden ben ik
daarvan nog niet volledig hersteld. Ik heb daarom besloten niet meer terug te keren in
het Kenniscentrum en op de Academie, me te gaan richten op mijn eigen praktijk en
daar bezig te zijn met mijn eigen voortdurende vakontwikkeling (als haptotherapeut
en als psycholoog).
Hoe nu verder met het Kenniscentrum? In de eerste maanden van 2010 hebben
de opleidingen, de beroepsverenigingen en Haptonomisch Contact deelgenomen
aan een adviestraject. De uitkomst daarvan was dat drie opleidingen (Academie
voor Haptonomie, ITH en Synergos) het Kenniscentrum gezamenlijk financieel en
organisatorisch willen uitbreiden, en dat de beroepsverenigingen en Haptonomisch
Contact kunnen samenwerken met dat Kenniscentrum. De besprekingen tussen
de opleidingen over het concretiseren van deze intentie zijn nog gaande. Jammer
dat dit proces zo langzaam verloopt, waardoor er nog geen wetenschappelijk
medewerker(s) is/zijn om mijn werk over te nemen en uit te bouwen. In juni jl. heb
ik daarom mijn werkzaamheden voor het Kenniscentrum, in afwachting van de
verdere ontwikkelingen, overgedragen aan Jo Rutten, directeur van de Academie
voor Haptonomie. Hij zal, samen met Margriet van Andel (bibliotheek) en Anja van
Leerdam (secretariaat), zorg dragen voor de continuïteit.
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wordt beschreven. Er wordt niet uitgegaan van wat meetbaar en weetbaar is maar wat
zich aandient in het contact met ouders en kind.
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daar bezig te zijn met mijn eigen voortdurende vakontwikkeling (als haptotherapeut
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Hoe nu verder met het Kenniscentrum? In de eerste maanden van 2010 hebben
de opleidingen, de beroepsverenigingen en Haptonomisch Contact deelgenomen
aan een adviestraject. De uitkomst daarvan was dat drie opleidingen (Academie
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organisatorisch willen uitbreiden, en dat de beroepsverenigingen en Haptonomisch
Contact kunnen samenwerken met dat Kenniscentrum. De besprekingen tussen
de opleidingen over het concretiseren van deze intentie zijn nog gaande. Jammer
dat dit proces zo langzaam verloopt, waardoor er nog geen wetenschappelijk
medewerker(s) is/zijn om mijn werk over te nemen en uit te bouwen. In juni jl. heb
ik daarom mijn werkzaamheden voor het Kenniscentrum, in afwachting van de
verdere ontwikkelingen, overgedragen aan Jo Rutten, directeur van de Academie
voor Haptonomie. Hij zal, samen met Margriet van Andel (bibliotheek) en Anja van
Leerdam (secretariaat), zorg dragen voor de continuïteit.
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Als laatste klus heb ik de website van het Kenniscentrum nog voorzien van een
update. Binnenkort zal deze vanuit het secretariaat op de site worden gezet. Houd
de website maar in de gaten: www.kenniscentrumhaptonomie.nl. Het gaat om;
onderzoeken haptotherapie, onderzoeken haptonomische zwangerschapsbegeleiding,
literatuur en samenvattingen daarvan en informatie over de netwerken en hun
coördinatoren.
Ik bedank iedereen die mij geïnspireerd heeft en met mij heeft samengewerkt
in het bijeen brengen, delen en vergroten van kennis over de haptonomie. En ik
bedank allen, die mij ondersteunden in mijn pogingen bruggen te bouwen in een
versnipperde haptonomische wereld. Het is niet voor niets dat ik zo moeilijk weg
kwam. ‘Haptonomie plakt aan je’, heb ik wel eens in een college gezegd, en zo is het.
De haptonomische wereld is niet zonder problemen, maar ook een warme plek om te
zijn. De praktijk en de theorie van de haptonomie is het waard om over te denken en
te schrijven, om door te groeien, getoetst te worden en zich steeds te verbeteren. Ik
heb daar mijn steentjes aan bijgedragen, en met liefde!
En dan nu: Vaar wel Kenniscentrum Haptonomie en iedereen die daarbij betrokken
is. En tot ziens als collega’s haptotherapeut, want natuurlijk zullen we elkaar blijven
tegenkomen.

‘LEVENSLUST en LEVENSKUNST’
Zin, inhoud en betekenisgeving
aan het persoonlijk leven binnen de
menselijke samenleving.
HET UIT HET FRANS VERTAALDE OPUS PRINCEPS
VAN FRANS VELDMAN

AANWINSTEN BIBLIOTHEEK
Margriet van Andel en Anja van Leerdam
Boeken
- Banning, Tonny van, Hammink,

Gerrit en Leur, Maaike van
De puberparadox: ‘blijf een beetje 		
dichter uit mijn buurt’
Uitg. Van der Veer

- Boswijk-Hummel, Riekje

BOOS					
Boosheid erkennen, begrijpen, 		
loslaten
Uitg. De Toorts
						
- Ferdinandus, Roos en Plooij, Els (red.)
Nieuw Leven!
	Haptonomische zwangerschapsbe
geleiding in breder perspectief
Uitg. Van der Veer
Scripties Opleiding in de Haptotherapie, Academie voor Haptonomie
- Eikema, Inger
Passen en meten
Een zoektocht naar meetinstrumenten
t.b.v. het methodisch handelen als 		
haptotherapeut
- Frenken, Evelien

Gegrepen door het bekken
Haptotherapie bij chronische
bekkenklachten

- Magis, Giselle

Op weg naar autonomie

Reuzenpaperback: 495 pagina’s met full colour illustraties
Prijs: 59,50
Verkrijgbaar bij de erkende boekhandel
ISBN 978-90-79166-02-2
U kunt het boek ook bestellen bij de uitgever:
vanderveer.media@hetnet.nl
(de uitgever brengt extra € 7,50 verzendkosten in rekening)
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RECTIFICATIE

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 -

Per abuis zijn de regels van het gedicht van Vasalis in het maartnummer van
Haptonomisch Contact ( 2011-1) op p. 24 in de verkeerde volgorde geplaatst.

Gedicht Vasalis:

In de oudste lagen van mijn ziel,
Waar hij van stenen is gemaakt,
Bloeit als een gaaf ontkleurd fossiel,
De stenen bloem van Uw gelaat.

PRAKTIJKPAKKET
•	Aansprakelijkheid beroep
•
• Rechtsbijstand beroep		
			
•
PRIVÉ-PAKKET
• Woonhuis
•
• Inboedel 		
• Auto
•
			
•
INKOMEN EN ZORGPAKKET
• Pensioen
•
• Arbeidsongeschiktheid
•

Extra kosten /
bedrijfsschade
Inventaris

Ik kan mij niet van U bevrijden,

Aansprakelijkheid
privé
Rechtsbijstand privé
Doorlopende reis

de oude weelden zijn voorbij.

er bloeit niets in mijn steen dan Gij,

Maar niets kan mij meer van U scheiden.

Ziektekosten
Ongevallen

Financieel Adviesbureau ROÈL
Antwoordnummer 358
3740 VB BAARN
telefoon 035 54 890 90
Fax 035 54 890 91
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Agenda
Oproep: W
 ie wil het verslag schrijven van de conferentie ‘Dat gaat je
niet in de koude kleren zitten…’ voor Haptonomisch Contact
uitgave september 2011?
Training ‘Hart&Haptonomie’ 2 juli 2011 in Leusden.
Vervolgtraining ‘Hart & Haptomie’ 9 juli 2011 in Leusden
Het is mogelijk om alleen dag 1 te volgen of beide dagen. Informatie op
www.hermienderidder.nl / info@hermienderidder.nl 033 2862414

Website

verstand van voelen

Opleiding Haptotherapie met
kinderen een uitdagende en
inspirerende specialisatie!
Ben je haptotherapeut en wil je je specialiseren in
haptotherapeutische sessies met kinderen?
Schrijf je dan nu in voor de opleiding
Kinderhaptotherapeut bij Synergos.
Duur en Data

De cursus bestaat uit 8 cursorische dagen, gevolgd door 4
casuïstiekdagen. De cursus wordt in blokdagen op maandag en
dinsdag gegeven en start in september 2011.

Archief toegankelijk in www.haptonomischcontact.nl
Voor abonnees van Haptonomisch Contact is de website uitgebreid met een archief.
De inloggegevens zijn bij de uitgever, Van der Veer Media, op te vragen (vanderveer.
media@hetnet.nl of uitgever@haptonomischcontact.nl). Zie ook het colofon.
In het archief zijn de digitaal beschikbare nummers opgenomen met uitzondering van
de laatste vier. Ook werken wij op de website aan een uitbreiding met de gegevens
over de Haptonomische Bibliotheek.

Doel en resultaat van de opleiding

Je leert om met voldoende zelfvertrouwen en met voldoende
praktische en theoretische bagage zelfstandig
haptotherapeutische sessies met kinderen uit te voeren.
Hoe ga je verder na de observatie
van een kind in een probleemsituatie?
Hoe ga je om met de verschillende contacten?
Hoe is je attitude als therapeut, in je rol naar kinderen,
ouders, begeleiders en verwijzers?

Accreditatie

Is in aanvraag bij de NFG, NVPA en VVH

Voor wie

Iedereen die afgestudeerd is als haptotherapeut met,
bij voorkeur, enige ervaring.
Meer informatie of inschrijven bel (033) 463 88 17. www.synergos.nl
Synergos Regentesselaan 21 3818 HH Amersfoort.
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Agenda
Oproep: W
 ie wil het verslag schrijven van de conferentie ‘Dat gaat je
niet in de koude kleren zitten…’ voor Haptonomisch Contact
uitgave september 2011?
Training ‘Hart&Haptonomie’ 2 juli 2011 in Leusden.
Vervolgtraining ‘Hart & Haptomie’ 9 juli 2011 in Leusden
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De inloggegevens zijn bij de uitgever, Van der Veer Media, op te vragen (vanderveer.
media@hetnet.nl of uitgever@haptonomischcontact.nl). Zie ook het colofon.
In het archief zijn de digitaal beschikbare nummers opgenomen met uitzondering van
de laatste vier. Ook werken wij op de website aan een uitbreiding met de gegevens
over de Haptonomische Bibliotheek.

Doel en resultaat van de opleiding

Je leert om met voldoende zelfvertrouwen en met voldoende
praktische en theoretische bagage zelfstandig
haptotherapeutische sessies met kinderen uit te voeren.
Hoe ga je verder na de observatie
van een kind in een probleemsituatie?
Hoe ga je om met de verschillende contacten?
Hoe is je attitude als therapeut, in je rol naar kinderen,
ouders, begeleiders en verwijzers?

Accreditatie
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Voor wie

Iedereen die afgestudeerd is als haptotherapeut met,
bij voorkeur, enige ervaring.
Meer informatie of inschrijven bel (033) 463 88 17. www.synergos.nl
Synergos Regentesselaan 21 3818 HH Amersfoort.
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