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Op 16 september jl. vond een gesprek plaats tussen een
afvaardiging van het VVH-bestuur en een afvaardiging
van het bestuur van de Stichting Haptonomisch
Contact, met als doel de onderlinge verstandhouding
en communicatie te verbeteren. In dit nummer treft u
een eerste tastbaar resultaat van dit gesprek: de reactie
van Marli Lindeboom, secretaris van de VVH, op het
artikel van Mia van Luttervelt: ´Grondslagen van de
Haptonomie´ (HC sept. 2011). Voor de volledigheid
plaatsen we ook de Grondslagen Haptonomie zoals
de VVH die heeft samengesteld. Onze hoofdredacteur
Wim Laumans doet enkele suggesties ter aanvulling.
De redactie hoopt dat dit alles het begin is van een
open dialoog, waarvoor Haptonomisch Contact
bijzonder graag platform biedt.
In dit (kerst)nummer ook aandacht voor spiritualiteit:
Wim Laumans neemt ons mee in het boek de Ster van
de Verlossing van Franz Rosenzweig. In de rubriek
Voor u gelezen schrijft Paulien Pinksterboer een
verslag over de scriptie van Anthony Willems over
Haptonomie en Spiritualiteit.
Saskia Taat-Piena woonde de presentatie bij van het
Handboek Haptonomisch verplaatsen, geschreven
door Inga Mol. Een boek over hoe respectvolle zorg
de zelfredzaamheid van cliënten kan bevorderen. Een
‘must’ voor iedereen die het verschil wil kennen tussen
tillen en verplaatsen!
Deze tijd van het jaar gebruiken veel mensen voor
rust en bezinning. Wie anders wil, kan zijn of haar
hart ophalen aan twee artikelen waarin (hard)lopen
centraal staat. Maaike van Leur beschrijft haar
bijzondere en alledaagse ervaringen met het trainen
voor en lopen van marathons. Roland Luykx integreert
haptonomische aspecten in runningtherapie. In dit
nummer leest u hoe dat in zijn werk gaat.
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In de rubriek Kunst en haptonomie schrijft Anneke Kempkes over liefde en
verwaarlozing. Zoals we dat van haar gewend zijn voorziet ze haar bijdrage van
prachtige en krachtige beelden. De redactie kreeg weer enkele Inspiratiebronnen
aangereikt die we graag met u delen. Ten slotte vindt u in de Agenda
(na)scholingsaanbod voor de komende maanden.
Namens de redactie en de uitgever van dit tijdschrift wens ik u feestdagen vol
verbinding en ‘ont-moetingen’.

OPROEP
Doordat Mia van Luttervelt wegens ziekte haar functie heeft moeten
neerleggen is er dringend behoefte aan een nieuwe secretaris/
penningmeester. Voel jij je aangesproken en wil je ons team komen
versterken? Je bent van harte welkom en je kunt je gesteund weten door
alle leden van de stichting respectievelijk de redactie.
Neem contact op met hoofdredacteur@haptonomischcontact.nl

Aan dit nummer werkten mee:
Saskia Taat-Piena, Anneke Kempkes-Verweij, Wim Laumans, Ronald Luykx,
Erik te Loo, Det Materman, Paulien Pinksterboer, Maaike van Leur, Petra Steffens
en Marli Lindeboom.
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‘Ere wie ere toekomt’
M a r l i L i n d e b o o m , s e c re t a r i s V V H

Reactie op het artikel 'Grondslagen van de Haptonomie' van Mia van Luttervelt,
uit het septembernummer 2011 van Haptonomisch Contact. In dit artikel reageert
Mia op de publicatie door de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) over
'Grondslagen Haptonomie'.
Van ‘plagiaat’ beschuldigd worden vraagt om een reactie, evenals beschuldigd
worden van knip- en plakwerk. Naast een antwoord op papier dat pas in het volgende
Haptonomisch Contact zou kunnen verschijnen, heb ik ook direct Mia gebeld. Omdat
zij ernstig ziek is, ik haar juist wel de eer had willen geven die zij verdient en omdat
daar blijkbaar een misverstand over was.
De reactie op papier leest u in dit Haptonomisch Contact en ik maak graag van
de gelegenheid gebruik om aan een groter publiek te vertellen hoe en waarom
het document 'Grondslagen Haptonomie' tot stand is gekomen en door de VVH
gepubliceerd is.
In 1993 is de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH) opgericht. Voortvarend
timmerde deze vereniging aan de weg om het jonge beroep van haptotherapeut
erkend te krijgen met als belangrijk doel belangenbehartiging voor alle (aangesloten)
haptotherapeuten. Om zoveel mogelijk de kwaliteit van de haptotherapeuten te
bewaken moest er aan voorwaarden voldaan worden om lid te kunnen worden, regels
en grenzen werden gesteld. Zowel de Academie voor Haptonomie (te Doorn) als het
Instituut voor Toegepaste Haptonomie (ITH, te Berg en Dal) werden door de VVH
erkend als opleiding tot haptotherapeut.
Vele mensen ‘van het eerste uur’, waaronder ook diegenen die eind jaren zeventig/
begin jaren 80 bij Frans Veldman Sr. de bèta-opleiding (één experimentele, en één
officiële die leidde tot de bèta acte Haptotherapie in 1983) hadden gevolgd, werden
hierdoor – heel pijnlijk – buitengesloten. De Academie voor Haptonomie besloot hen
een mogelijkheid te bieden om op grond van hun bij Frans Veldman behaalde acte een
diploma te verkrijgen als haptotherapeut van een door de VVH erkende opleiding.
In 1994, toen de eerste diploma’s door de Academie voor Haptonomie aan eigen
opgeleide haptotherapeuten werden uitgereikt, konden ook zij dit in ontvangst nemen.
Op deze manier kregen ook zij de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de nieuw
opgerichte en enige beroepsvereniging van haptotherapeuten, de VVH. Hierbij wil ik
aanvullen dat Frans Veldman na zijn vertrek naar Frankrijk aldaar mensen opleidde
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om de haptonomische fenomenaliteit in een oorspronkelijk beroep toe te passen. (zie
hiervoor ook hoofdstuk 21 in 'Levenslust en levenskunst', blz. 488 en in het bijzonder
blz. 488 e.v.: Toepassingsvormen van de haptonomie. In 'Haptonomie, wetenschap van
de affectiviteit', 1987, Frans Veldman, blz. 420 spreekt Frans nog over Haptotherapie,
therapeutische begeleiding door een daartoe bekwame en bevoegde (geschoolde)
haptonomische hulpverlener enz.)
Eer aan alle stafleden en docenten die na het vertrek van Frans Veldman het onderricht
en de scholing in de haptonomische fenomenaliteit hebben voortgezet. Aanvankelijk
in alfaopleidingen en vanaf tweede helft 80er jaren gevolgd door bèta/haptotherapie
opleidingen, evenals in vele bij- en nascholingen.
Vanaf 2002 t/m 2008 bood de Academie voor Haptonomie te Doorn juist voor al die
haptonomisch geschoolde en ervaren mensen, die tussen wal en schip dreigden te
geraken, een mogelijkheid om het officiële diploma haptotherapie in een ‘bezemklas’
te kunnen behalen, waarmee zij lid konden worden van de VVH. Eer aan de
initiatiefnemers van deze mogelijkheid om meer haptonomisch geschoolden met
elkaar te verbinden en kennis te delen.
Er kwamen steeds meer boeken uit over haptonomie en haptotherapie waarvoor
eer aan de schrijvers, er ontstonden op de opleidingen nascholingen betreffende
dossiervorming, bij de Academie voor Haptonomie werd het Kenniscentrum
Haptonomie opgezet op initiatief van Els Plooij, eer aan haar.
Nederland is het enige land waar het beroep Haptotherapeut is ontstaan. Jan Dijkhuis
is als eerste de drijvende kracht geweest achter de positionering van de haptotherapie
tussen de fysiotherapie en de psychotherapie als waardevolle toevoeging aan de
gezondheidszorg: eer aan hem. In het buitenland wordt in navolging van Frans
Veldman in een oorspronkelijk beroep op haptonomische basis gewerkt, ook door
vele WO-opgeleiden. In Nederland bestaan momenteel vier opleidingen haptonomie,
waarvan drie opleidingen opleiden tot haptotherapeut, die ieder een eigen theorie/
ontwikkelingsschema hanteren.
In een poging om vanuit de beroepsvereniging (VVH) het specifiek eigene van
de Haptonomie en Haptotherapie te bewaren en te bewaken is het groeidocument
'Grondslagen Haptonomie' ontstaan. Om de intentie van het huidige bestuur van de
VVH te verduidelijken citeer ik uit een brief aan drie opleidingen tot haptotherapeut
(naast de Academie voor Haptonomie en ITH is Synergos ook geaccrediteerd, mits
deze opleiding SPHBO erkend wordt).
‘In het krachtenveld in de huidige tijd van zorgverzekeraars met hun belangen,
de trend in de politiek om daar waar mogelijk minder geld uit te geven aan
Gezondheidszorg en daarvoor o.a. taken willen laten uitvoeren door lager opgeleiden,
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andere beroepsgroepen, die een aanbod hebben voor eenzelfde groep cliënten, is het
voor het VVH bestuur duidelijk geworden dat het bewaren en het beschermen van
het specifiek eigene van de Haptonomie en de Haptotherapie tevens valt onder de
verantwoordelijkheid van de VVH als belangenbehartiger van onze beroepsgroep en
daarom van groot belang is voor het behoud van Haptotherapie in de toekomst.’
Vanuit die zorg voor behoud van de eigenheid en het wezenlijke van de haptonomie,
de waarde van de haptotherapie, ben ik in de zomer van 2010, als bestuurslid van
de VVH, begonnen met een opgave: Hoe kunnen we de essentie van 'Levenslust en
levenskunst' in 'Grondslagen Haptonomie' verwoorden? Deze zorg werd overigens
door vele ervaren collega’s gedeeld en bevestigd. Ik ben daarbij uitgegaan van de
Synopsis van de vitale representatievermogens van de hapsis, blz. 195 in ‘Levenslust
en levenskunst’, van Frans Veldman.
Daarnaast heb ik ook geput uit het document van Mia van Luttervelt, dat zij in 2006
voor de Commissie Onderwijs en Wetenschap van de VVH geschreven had. Vandaar
dat ik dit ook genoemd heb in de begeleidende brief aan leden van de VVH.
Ik citeer uit deze brief:
‘Hiertoe is o.a. destijds de Commissie Wetenschap en Onderzoek opgericht (sinds
voorjaar 2011 Commissie Kennis en Wetenschap, CWK). In 2006 heeft de Commissie
in samenwerking met drs. Mia F.W. van Luttervelt een aantal kernpunten theorie
Haptonomie geformuleerd, aangepast aan en afgestemd op communicatie met een
Wetenschappelijke Raad, bestaande uit wetenschappers, niet-haptotherapeuten, die
zeer geïnteresseerd zijn in ons vakgebied, en bereid om wetenschappelijk onderzoek te
begeleiden.
Om recht te doen aan de essentie van de Haptonomie, werd in het voorjaar van
2010 door het bestuur besloten dat het passend zou zijn op de website van de
VVH 'Grondslagen Haptonomie' te publiceren, te zijner tijd gevolgd door nog te
concipiëren: 'Grondslagen Haptotherapie'. Beide documenten kunnen vervolgens
een basis vormen voor casuïstiekbeschrijving, van waaruit tevens aanbevelingen
en onderzoeksvragen kunnen ontstaan. Op de website van de VVH treft u ook een
raamwerk casuïstiek beschrijving aan.
Volgens van Dale is een grondslag een fundament, een beginsel.
Het zou prachtig zijn als deze 'Grondslagen Haptonomie' een door de opleidingen en
de VVH gemeenschappelijk gedragen theoretisch midden gaan vormen, waarbuiten
alle ruimte is voor eigen ontwikkelingswegen van opleidingen.'
Achteraf betreur ik het dat ik niet op het idee gekomen ben om ook zelf het werk van
Mia, 'Bevestigend aanraken- een filosofisch onderzoek van de haptonomie' (Erasmus
Universiteit Rotterdam, Faculteit Wijsbegeerte, 1997) te raadplegen, daaruit met
bronvermelding uiteraard te citeren, evenals Mia zelf te raadplegen.
Ik ging door, toetsend aan collega’s, wel en niet VVH leden, allen haptonomisch
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Gezondheidszorg en daarvoor o.a. taken willen laten uitvoeren door lager opgeleiden,
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geschoold. Ik noem ze hier graag, zij hebben meegewerkt bij de totstandkoming
van deze grondslagen: ere wie ere toekomt: Gert Klabbers, Willem Hagg, Catholijn
te Wechel, Truus Scharstuhl, Bob Boot, Frans Kok, Gusta Zuiderduin, Ineke van
Rijsselberg, Michelle van Weegen, Ellen Schoemaker, huidige bestuursleden VVH:
Constans Manganas, Roel Klaassen, Sjoerd van Daalen en Joost de Leyer.
Het werd een groeidocument, in juli 2011 aan de VVH leden opgestuurd, begin
september aan de opleidingen. Zo ging het de lucht in, met het vurige verlangen
dat vele haptotherapeuten en haptonomisch geschoolden het er met elkaar over
gingen hebben, erover gingen nadenken en navoelen, dat het belangrijk is, blijft,
niet verwatert en verschraalt in onze snelle op effect gerichte maatschappij. Onze
‘kroonjuwelen’, door Mia zo genoemd, evenals in Doorn.
En… zoveel als voor ons mensen, zowel haptonomisch geschoolden als
haptotherapeuten mogelijk is, graag in presentie, transparantie, prudentie.
En volgens mij is het inderdaad gaande… het er met elkaar over hebben…

Grondslagen Haptonomie
door de VVH
(grondslag: basis; basisbeginsel; axioma; bedding; fundament; oorsprong; grond)
[Bron: F. Veldman, Levenslust en Levenskunst]
De haptonomie is een menswetenschap die de fenomenen in het menselijk
gevoelsleven en het menselijk contact bestudeert en beschrijft.
De essentie van de haptonomie is de ontwikkeling van het gevoelsleven met zijn
mogelijkheden van groei en rijping tot een persoon die in staat is om menselijk
levensgeluk te ervaren, te geven en te delen. Daarbij wordt de term persoon begrepen
als een volwassen, autonoom mens die in zijn relatie tot anderen onvoorwaardelijk
de verantwoording voor de gevolgen van zijn gedrag en handelen op zich neemt,
zelfbewust en in overeenstemming met zijn authenticiteit.
Theoretische opvattingen in de haptonomie
1. Het grondbeginsel van menselijk leven is de hapsis: de oertast, waarvan tast,
gevoel, tact, gemoed, gevoelsbeleving en grondintelligentie afgeleiden zijn. De tast
is ons grootste zintuig, is in aanleg aanwezig. En behoeft een appèl, een affectief
aanbod in wederkerigheid om zich te kunnen ontwikkelen.
2. De aangeboren levenskracht, de dispositie tot (over)leven (vis vitalis), wordt door
het affectieve aanbod aangesproken en kan zich ontwikkelen naar en rijpen tot
levenslust, het verlangen om te leven en lief te kunnen hebben (libido vitalis).
3. Het grondpatroon van de hapsis is en blijft het (zich) openen naar het
levensbevestigende, het goede. Deze beweging gaat altijd aan het denken vooraf.
De ontwikkeling en rijping van dit vermogen wordt mede bepaald door het aanbod
en de ervaringen in de vroege kinderjaren. Hier ontwikkelt zich de tederheid: het
kunnen ontvangen en geven en daarmee de wederkerigheid in het contact. Voor het
ontwikkelen, onderhouden en ook kunnen beëindigen van affectieve interacties,
contacten en relaties is het zich in vrijheid kunnen openen, keuzes mogen, durven
en kunnen maken noodzakelijk (vis affectiva). Opdat overleven leven wordt.
4. Op basis van de hapsis ontwikkelt zich in een proces van leren, begrijpen,
reflecteren, ondernemen en waarderen het subjectieve dat het individu in zijn
autonomie representeert. In een ontdekken van het unieke van het zelf met een
eigen verantwoordelijkheid in een wereld die het individu met anderen deelt, kan
het gevoelsleven zich ontplooien tot gemoed (thymos), tot het vormen van innerlijk
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weten en geweten. Vanuit authenticiteit kan de eigen positie bepaald worden en zin,
inhoud en betekenis aan het persoonlijke leven gegeven worden.
5. De representatietonus is de integrale, 'existentiële' tonus, die zowel de
spiertonus, spanningstoestand weefsels, evenals de psychotonus omvat. Is de
exponent van het gevoelsleven van de mens. De haptonomie maakt onderscheid
tussen de verschillende varianten van de representatietonus, die herhaalbaar en
verifieerbaar zijn.
6. De haptonomie onderscheidt existentiële menselijke levenswijzen, duidelijk te
identificeren en te onderscheiden met bijbehorende tonusmodaliteiten en modi:
(een modaliteit vertegenwoordigt een variabele, veranderlijke en niet-blijvende
toestand; een modus daarentegen een constante, stabiele en blijvende toestand)
-A e en bestaanswijze door een tekort aan of niet passend affectief aanbod,
gebaseerd op een instinct tot zelfbehoud en een drang tot zelfverwerkelijking,
zelfbescherming en zelfhandhaving (extentus insensus). Met dominantie van
het rationele intellect, controle van het gevoel, onderdrukking van het gemoed.
Gekenmerkt door innerlijke waakzaamheid, een basaal wantrouwen, gebrek
aan basispresentie, afweer als reactie op tactiel contact, een hoge spiertonus
met overheersing van de alfa-innervatie, soms bestaat een futloze lage tonus,
a-vitaal. Contactvermogens zijn onontwikkeld, onderontwikkeld, dan wel
geatrofieerd of 'vereelt'.
-B een bestaanswijze waarin de mens autonoom en communicatief binnen
het sociaal-maatschappelijk verkeer kan functioneren, blijk geeft van
zelfvertrouwen en zekerheid in gedrag en handelingen, basispresentie is
aanwezig, gekenmerkt door soepelheid en doelmatigheid, geen overheersing
door het intellect (extentus rationalis). Representatietonus: een harmonieuze
interactie van de alfa- en de gamma-innervatie. Reacties van afweer zijn
afwezig, durft zich open te stellen voor contact, kan verder rijpen naar
ontwikkeling van affectieve vermogens. De mate van belastbaarheid varieert
nog.
-C een open, transparante, ontgrensde zijnswijze (extentus affectus). De mens
kan vrij beschikken over affectieve contact- en ontmoetingsvermogens,
basispresentie is aanwezig, er is een afwezigheid van afweerreacties, hij is
in staat tot affectief nabijheidcontact, heeft een fundamenteel gevoel van
innerlijke zekerheid ontwikkeld, een zelfverwezenlijking, waardoor de mens
open, oprecht, onbevangen en respectvol appelleert aan wederkerigheid. Vrij in
zichzelf en laat de ander vrij.
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-D een affectieve zijnskunst, die zich onderscheidt door een open, co-existentieel
menselijk samenzijn, een saamhorigheidsgevoel, dat een beroep doet op
de menselijke mogelijkheid zich één te voelen met de ander in een diepe
gevoelsbeleefde overeenstemming (extentus concentus).
7. De Haptonomische fenomenaliteit laat zien dat elke cerebrale overheersing en
controle van gedrag en houding een overheersing van de alfa-innervatie en een
onderdrukking van de gamma-innervatie betekent. En juist de gamma-innervatie
is bepalend in het vermogen tot happerceptie. De happerceptie is een kenmerkend
element van een harmonieus geïntegreerde hapsis. Het is een fundamenteel
menselijk vermogen tot sensibel gewaar zijn van en in zijn leefruimte. Het
manifesteert zich in een buiten zichzelf waarnemen, reiken en voelen. Indien
de affectieve vermogens ontwikkeld zijn, is dit zichtbaar en voelbaar in het
omgaan met mensen, dieren, voorwerpen en omgeving met een daaraan inherente
transparantie, prudentie en respectvolle betrokkenheid.
8. De mens reageert op een affectieve uitnodiging, waardoor een verandering van
tonus ontstaat, nl. van alfa-innervatie naar gamma-innervatie.
9. De mate van beschikbare draag- en veerkracht hangt af van de integratie van alfaen gamma-innervatie. Derhalve van het ontwikkeld hebben van vermogens als
gevolg van een passend affectief aanbod. Alles wat in het leven is waargenomen,
wordt als stille kennis opgeslagen en meegedragen in het ‘belevingsgeheugen’. En
heeft betekenis.
10. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het ademhalingssysteem en ademen.
Ademexpressie, gevoel(ens) en emoties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden,
zijn expressie van de mate van basisveiligheid en basisvertrouwen. De persoon
toont daarin zijn gemoed en gemoedsbewegingen.
11. De haptonomische Basispresentie vertegenwoordigt een kenmerkende bewegingsen houdingskarakteristiek: gratie, souplesse en doelmatigheid en een attitude die
gekenmerkt wordt door zelfbewustzijn. De bewegingen ontstaan op natuurlijke
wijze aan de basis en worden niet cerebraal gedirigeerd of gedomineerd, zijn
vrij van rigiditeit. Vanuit de basispresentie gaan rede en affectiviteit samen en
representeren zich in de wereld met een eigen authenticiteit. Een mens toont zo
een ontmoetingsbereidheid, die onbevangen kan zijn in veiligheid en vertrouwen.
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12. De mens wordt beschouwd als een ondeelbaar geheel - een persoon - waarbij
lichaam, psyche en gemoed onderscheiden kunnen worden, maar niet als losstaand
van elkaar beschouwd mogen worden.
Onderscheiden is mogelijk in:
a bewegen en bewogen worden (kinesthesie).
b innerlijke gevoelens en gewaarwordingen, inherent aan de biofysiologische
functies van de interne organen, ingewanden, hart, longen en hun interactieve
neurofysiologische organisatie (coenesthesie).
a en b gezamenlijk vormen de integrale lichaamsbeleving (somesthesie).
c het gevoelsleven, het gemoed, de innerlijke zijnsbeleving en de daaraan
verbonden communicatieve presentie (thymesthesie).
a, b en c vormen gezamenlijk een vitale eenheid.
Als de interferentie tussen deze sectoren zich integraal, harmonisch en adequaat
heeft ontwikkeld, ervaart het individu een gevoel van compleet zijn, geheel zijn. Dit
overstijgt een lichaamsgevoel door de beleving ervan (koinesthesie).
13. De Haptomimiek is het geheel aan (re)presentatie en uitdrukkingsmogelijkheden
van de mens, zoals houding, beweging, spraak, gestiek en mimiek. Wat zich altijd
als totaliteit laat zien.
14. De vitale intentionaliteit is in de kiem in aanleg aanwezig, vereist affectieve
bevestiging om zich integraal, optimaal en harmonieus te kunnen ontplooien,
is gericht op groei van het individu van verwerkelijking (existentie) tot
verwezenlijking (essentie) en is per definitie op de wereld gericht.

Reactie op Grondslagen
Haptonomie volgens de VVH
Wim Laumans
Mijn eerste suggestie is om bij ieder punt de bron te vermelden.
Het is belangrijk te weten waar we de theoretische grondslag kunnen terugvinden.
Komt het uit het boek van Frans Veldman of van elders met verwijzing naar de pagina.
Iedere bewering moet gestaafd kunnen worden.
Ik beperk me met het commentaar tot de eerste vier opvattingen omdat ik daar de
logische opbouw mis. Ik probeer deze te her- formuleren.
Per opvatting wil ik reageren.
1. Het onderwerp van nr. 1 is de oertast. Die wordt niet geformuleerd. Er wordt
meteen overgegaan naar de tast. In de 2e zin is het onderwerp de tast.
De oertast stelt ons in staat tot overleven. Dat is nog geen samenleven. Pas in het
samenleven, krijgen we te maken met affectiviteit.
In het begin is er geen sprake van affectief aanbod in wederkerigheid.
Door het affectieve aanbod kan wederkerigheid ontstaan.
Maar eerst moet het innerlijk geformuleerd worden
2. Via de uiterlijke tast ontstaat een innerlijk gevoel voor de ander.
Dat maakt de ontwikkeling van leven naar samenleven mogelijk.
3. Het vermogen tot overleven is de conatus essendi van Spinoza.
Overleven is egogericht. Samenleven is op de ander gericht kunnen zijn.
4. De ander representeert niet het subjectieve, maar is het subject.

Dit groeidocument is een standaardtekst opgesteld door de Vereniging van Haptotherapeuten
(VVH). Wij verzoeken een ieder bij het overnemen van (delen van) de tekst dit bij voorkeur
ongewijzigd te doen
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Achtergrond
De Ster van de Verlossing
W im L a u ma n s
Levinas, een van mijn grote inspiratiebronnen, werd geïnspireerd door Frans
Rosenzweig. Hij heeft zowel het relatiedenken als het begrip ‘het menselijk gelaat’
van hem overgenomen. Hij stelt zelfs dat Frans Rosenzweig ‘te veel in zijn werk
voorkomt om hem te citeren’. Om die reden ben ik zijn boek ‘De Ster van de
Verlossing’ gaan lezen.
Franz Rosenzweig is een Duits-Joodse theoloog en filosoof, die leefde van 1886 tot
1929. Hij overleed op 43 jarige leeftijd aan ALS ( amyotrofische lateraal sclerose).
Zijn boek ‘Der Stern der Erlösung’ is verschenen in 1921. Pas in 2000 is het in een
Nederlandse vertaling uitgekomen! Hij schreef het boek in de loopgraven tijdens
de eerste wereldoorlog en je zou het kunnen omschrijven als een boek dat de weg
aangeeft van de dood naar het leven, waar de liefde de dood overwint.
Franz Rosenzweig was bevriend en werkte samen met Martin Buber, wiens boek ‘Ich
und Du’ in 1923 verscheen.
Het boek ‘De Ster van de Verlossing’ is een kritiek op het eenheidsdenken van
Hegel (1770-1831). Dit eenheidsdenken bij Hegel is een vorm van relatiedenken
die tot eenheid voert. Tegenover het eenheidsdenken van Hegel stelt Rosenzweig het
dialogisch denken. Dialogisch denken doet recht aan de relatie en beschouwt de polen
van de relatie als evenwaardig. Is die evenwaardigheid er niet dan is er sprake van een
monoloog.
Het is het denken waarin het respect voor het verschillend zijn tot uitdrukking komt.
In het eenheidsdenken kan geen zelfstandigheid ontstaan. Een echte relatie weigert de
eenwording, omdat de eenwording het einde van de relatie betekent.
Om zelfstandigheid te kunnen garanderen is eerst scheiding nodig: de polen van de
relatie moeten loskomen van elkaar. Dit loskomen van elkaar is nodig om in vrijheid
de verbinding aan te kunnen gaan.
Voor Rosenzweig betekent dat, dat mensen niet alleen los moeten komen van elkáár,
maar ook los van God en los van de wereld. Pas als je ‘los’ bent kun je in relatie
treden.
Zorg voor elkaar houdt dan in dat men de eigen zelfstandigheid én die van de ander
bewaakt, om ieders eigenheid te kunnen garanderen en de onafhankelijkheid in
afhankelijkheid te bewaren.
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De waarheid is volgens Rosenzweig complex. Hij stelt de werkelijkheid van de relatie
voor door twee gelijkzijdige driehoeken: een met de punt naar boven en een met de
punt naar beneden. Deze driehoeken kruisen elkaar en vormen zo een ster.
In het eerste deel van zijn boek behandelt hij de eerste driehoek, die gevormd wordt
door de elementen los van elkaar: God, wereld en mens.
In het tweede deel beschrijft hij de tweede driehoek waarbij de relatie tussen God
en wereld verschijnt als schepping, de relatie tussen God en mens als openbaring en
de relatie tussen mens en wereld als verlossing: schepping ( verleden), openbaring(
heden) en verlossing(toekomst). In het derde deel worden vervolgens de driehoeken
in elkaar geschoven en gaan een ster vormen, de Ster van de Verlossing, de Davidster.
Deze is daarmee te beschouwen als het symbool van de menselijke relatie. Het geeft
aan hoe de mannelijke driehoek (de driehoek met de top naar boven) samengaat
met de vrouwelijke driehoek (de driehoek met de top naar beneden) en hoe uit dit
samengaan van man en vrouw, uit de liefde, het kind ontstaat. Zó gaat de schepping
door, en God heeft de mens hiervoor nodig. Het samengaan van het mannelijke en
het vrouwelijke met behoud van ieders eigenheid. Net als bij Levinas dus: samengaan
zonder samen te vallen.
Het gelaat van de ander
In de laatste drie pagina’s van zijn boek plaatst Franz Rosenzweig de Ster van de
Verlossing op het aangezicht van de mens.
Deze ster bestaat uit:
1. Een starre driehoek, waarvan de basis gevormd
wordt door de beide neusgaten en de top het
midden van het voorhoofd is.
2. Deze driehoek kruist met een omgekeerde
driehoek waarvan de basis gevormd wordt door
de ogen en de top door het midden van de mond
en die gekenmerkt wordt door beweeglijkheid.

De eerste driehoek is de driehoek die gekenmerkt wordt door ontvankelijkheid
via de neus en de oren. De tweede driehoek wordt gekenmerkt door de levendigheid
van de ogen en de mond.
Frans Rosenzweig was op zoek naar de waarheid. De waarheid die hij vond was:
‘God openbaart zich in het gelaat van de ander’. Op deze manier maakt hij ons
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de boodschap van God duidelijk: omdat de mens geschapen is naar het beeld van
God, openbaart Hij zich in het gelaat van de medemens. Daar wordt Zijn opdracht
zichtbaar. God heeft de hulp van de mens nodig voor een betere wereld. Hij spreekt de
mens persoonlijk aan, maakt hem verantwoordelijk voor zijn medemens.
Wees een goed mens! Deze opdracht is voor Rosenzweig de ware godsdienst: dienst
aan de naaste, inzet voor de medemens. Religie als verbinding tussen mensen.
Met deze waarheid, dat godsdienst dienst aan de medemens is, is de ethiek geboren.
De boodschap is: behoed Leven, bescherm Leven. Dat is de aangekondigde
verlossing. God heeft de mens nodig voor een betere wereld. God heeft de
mens geschapen met het vermogen goed te zijn voor zijn medemens. Dat is de
oorspronkelijke situatie. Dat wil zeggen dat de mens van nature geneigd is tot het
goede. Vandaar de uitdrukking ‘En God zag dat het goed was’.
Conclusie:
Dat de mens geneigd is tot het goede is wat ik graag wil geloven. Dat is de boodschap
die mij, ondanks de ellende die ik zie, de hoop geeft op een betere toekomst.
Een toekomst waar ik zelf aan mee moet werken, omdat ik rechtstreeks aangesproken
word om, zoals het Joodse geloof verlangt, een Messias te zijn: een geluksbrenger
voor de ander. Of de mens ook daadwerkelijk goed is voor zijn medemens is zijn vrije
wil. Hij heeft de mogelijkheid te kiezen voor het goede of voor het kwade. We kunnen
God niet verwijten dat er kwaad is in de wereld. Dat ligt aan de mens zelf.
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Uit de praktijk
Hollen maar!
Maaike van Leur
Maaike van Leur is haptotherapeut in Delft, moeder van drie dochters en
sinds 5 jaar enthousiast hardloper op ‘haptonomische’ basis. Tevens is zij
medeauteurvan het boek ‘De Puberparadox, blijf een beetje dichter uit mijn buurt’;
Haptonomische begeleiding bij jongeren. www.haptonomie-delft.nl
'Oh, loop jij marathons? Maar dat kan toch helemaal niet als haptotherapeut?
Je negeert je grenzen en pleegt roofbouw op je lijf! Je luistert niet naar je gevoel!'
Zo kan ik er nog wel een paar noemen. Vooroordelen die men heeft over het
duurlopen, voornamelijk van mensen uit onze beroepshoek. Ik wil jullie graag
vertellen wat het hardlopen met mij doet en waarom ik denk dat het juist een
prachtige aanvulling kan zijn voor onszelf als therapeut maar ook voor onze cliënten.
Ik begon met hardlopen op 49 jarige leeftijd met het idee dat ik het niet kon en niet
leuk vond. Maar ja, een enthousiasteling vroeg mij en ik durfde niet echt te weigeren.
Het lopen werd snel leuk en ging ook rap veel langer. Verbazingwekkend was dat:
ik kan dus veel meer dan ik dacht dat ik kon. Ik loop nu ongeveer vier jaar en heb
twee marathons gelopen. Technisch gesproken 3 maar vlak voor het vertrek naar
IJsland, om in Myvatn te gaan rennen, overleed mijn moeder. Ze kreeg op 18 mei
2011 een herseninfarct op de terugweg van de feestelijke presentatie van het boek
‘De Puberparadox, blijf een beetje dichter uit mijn buurt’, waarvan ik medeauteur
ben. Drie dagen later overleed ze. Uiteraard wilde ik niet naar IJsland gaan omdat
ik met mijn familie wilde zijn, maar de training van minimaal 100 dagen en 800 km
hardlopen had ik al afgerond. De marathon was eigenlijk een kwestie van doen, van
uitbetalen waarvoor ik al die tijd bezig was.
Wat maakt dat hardlopen zo bijzonder?
Het bijzondere is dat ik juist door de inspanning op een dieper niveau contact maak
met het lichaam. Ik kan voelen, zonder horloge met snelheidsmeter, hoe hard ik
ongeveer ga (en dat is niet zo heel hard) en dus kan ik ook voelen wanneer het voor
mij te hard gaat. Dan wordt het ploeteren en dat is niet wat ik wil.
De eerste drie kilometer van een marathon zijn zwaar. De ademhaling moet zich nog
aanpassen aan de inspanning en de spieren moeten nog opwarmen. Dat weet ik en
daar moet ik doorheen. Door te erkennen dat het moeite kost kan ik dat accepteren.
Als dat eenmaal ‘loopt’, komt het plezier. Ik voel mijn voeten in mijn schoenen en
door de zolen heen de grond. Soms verend zoals in het bos, andere keren glad door
het ijs. Juist bij die gladheid moet ik contact blijven maken anders glijd ik weg. Ik
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Het bijzondere is dat ik juist door de inspanning op een dieper niveau contact maak
met het lichaam. Ik kan voelen, zonder horloge met snelheidsmeter, hoe hard ik
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voel de wind langs mijn lijf en vaak de zon op mijn gezicht. Ik voel de kracht van
mijn geest en de uitdaging om weer die afstand te rennen. Ik ren regelmatig alleen en
kom dan op mooie gedachten en goede ideeën. Ik voer gesprekken met mensen en
nu dus veel met mijn moeder. Ik krijg antwoorden en die komen uit mij. Uit het deel
dat ik in mijn normale dagelijkse leven niet voldoende aanspreek of waar ik niet kan
komen, door te weinig rust of tijd.
De natuur in elk jaargetijde
Samen met mijn loopmaatje rennen we door het prachtige Westland en MiddenDelfland en ervaren de natuur in elk jaargetijde. Onze zintuigen worden geprikkeld.
We ruiken het gras en de mest. We horen de vogels met elkaar kwetteren in een boom
of in de lucht als zij gezamenlijk vertrekken naar het warme zuiden. We horen en
zien ook de pasgeboren lammetjes, waar we dan even bij stil moeten staan. Zo lief en
ontroerend! Ondertussen zijn dat al wat knorrige pubers die hun ouders imiteren in
hun gedrag maar voor ons blijven ze die leuke kleintjes. We zien een machtige haas,
die er als een haas vandoor gaat. We zien grote koeien, elegant en wulps in het gras
liggen. Ja, echt waar! Let maar eens op. We proeven de vliegjes die onvermijdelijk in
de mond vliegen. En ik voel mijn lijf. Mijn lijf beweegt, het werkt en laat me voelen
dat ik leef. Maar ik voel ook die ander. De snelheid moet worden afgestemd en soms
wat aangepast. De afstand tot elkaar, de bochten die genomen moeten worden, het
zijn stilzwijgende afspraken meestal. Soms ook niet, vooral als je er niet bij bent met
je gevoel, dan kun je last hebben van elkaar. We helpen elkaar ook; door de ander te
wijzen op dat wat niet loopt. Het spel van ‘lijntje leggen’ vind ik zo boeiend. Als ik
een loper tegenkom die aan dezelfde kant loopt als ik, dan bepalen we op tientallen
meters al wie er opzij gaat. Soms heb ik geen zin om opzij te gaan en dat wordt
vrijwel altijd stilzwijgend geaccepteerd op grote afstand.
Het contact met andere lopers of wandelaars is er een van respect en bevestiging. We
zien elkaar, begroeten elkaar en voelen een gezamenlijkheid die ik als plechtig ervaar.
Op een ander niveau is dat tijdens een wedstrijd. Het publiek roept en klapt en ik word
als het ware op handen naar de finish gedragen.

Runningtherapie op Haptonomische basis
Ronald Luykx
Roland Luykx (1959) is fysiotherapeut op haptonomische basis en runningtherapeut
in een gezondheidscentrum in Nieuwegein. Daarnaast begeleidt hij vanuit zijn eigen
praktijk in Hilversum mensen met spanningsklachten met behulp van Runningtherapie
op haptonomische basis. Bij Runningtherapie kunnen haptonomische aspecten
een belangrijke rol spelen gedurende het begeleidingsproces. Naast het gezonde
en ontspannende effect van bewegen op gezondheid is er aandacht voor lichaamsbewustzijn en wordt een appèl gedaan op gevoelservaringen . Daarmee richt
'Runningtherapie Hilversum' zich dus ook op die groep cliënten die zich aangesproken
voelen door de haptonomische benadering.
De beginjaren…
In de jaren 80 begon ik enthousiast als fysiotherapeut, gewapend met een rijk arsenaal
aan massage- en oefentechnieken, stroomvormen, lampen, ijs en paraffine, om
mensen met klachten aan het houding- en bewegingsapparaat effectief te behandelen.
Het was ook in deze tijd dat de fysiotherapie zich geleidelijk meer ging ontwikkelen
naar een coachende en zelfstimulerende begeleiding gebaseerd op evidence based
onderzoek naar de effecten, in plaats van een vooral symptoombestrijdende therapie.
Het aanspreken van eigen kracht en inzicht in het bewegen, in het doen en laten van de
mens, kreeg nog meer verdieping na de -opleiding haptonomie te Doorn.
Effect en affect zijn aspecten die elkaar beïnvloeden, elkaar nodig hebben,
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De ratio en het gevoel bepalen gezamenlijk
onze presentatie en ons doen. Het fysiek bewegen van de mens heeft invloed op de
gemoedsbewegingen bij de mens. Het bepaalt niet alleen je beweegpatroon maar levert
ook een bijdrage aan lichaamsbewustwording en inzicht in je persoonlijke keuzebeleid
en emotionaliteit.

Natuurlijk is het ook zwaar en in de winter koud en glad. Ik word vaak nat van de
regen en vermoeid van de wind maar het is wel de natuur waar mijn lijf contact mee
maakt. En dan heb ik er minder moeite mee en stel mij nederig op. De man met de
hamer ontmoette ik ook wel, op een afstand die anders geen moeite kost. Uren daarna
ben ik dan nog huilerig en kwetsbaar. Daar leer ik van. Ik geef er aan toe, ben lief
voor mijzelf en sta wat later weer stevig op mijn benen. Mijn grootste les is dat mijn
‘veld der mogelijkheden’ veel groter blijkt dan ik dacht. Dat is fijn om te ervaren.
Dat geeft mij de mogelijkheid om meer te relativeren en mijzelf en de ander niet te
onderschatten. In contact met mijn lijf, dat wel. Ik zeg: hollen maar!

Wat is Runningtherapie?
Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van de ‘rustige duurloop’ ten behoeve
van mensen met een depressie of andere psychische klachten. Fysiek bewegen in de
vorm van hardlopen. Runningtherapie is veelal een onderdeel van een multidisciplinaire
aanpak van depressie en andere spanningsklachten. De effecten door beleving en het
plezier in bewegen staan voorop, niet de prestatie en het behaalde aantal kilometers. Dat
neemt niet weg dat uiteindelijk de meeste mensen die gaan hardlopen voor ontspanning
en ondersteuning van hun klachten het leuk vinden om aan loopevenementen deel te
nemen. Wie kent niet de trotse en blije gezichten van de lopers bij de televisieregistraties
van de Nijmeegse vierdaagse, de Dam tot Dam-loop of de Zevenheuvelenloop.
Runningtherapie doet een poging zich te richten op toetsing van affectieve
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waarden. Het schuift de prestatie meer naar de achtergrond en geeft ruimte aan
voelen en gevoelservaringen naast het behalen van gezondheidswinst. Tijdens
het begeleidingsproces wordt met behulp van een runlogboek naar de beleving
en het plezier in het hardlopen geïnformeerd. Aan het begin en eind van de
begeleidingsperiode wordt de mentale gesteldheid van dat moment in kaart gebracht
met gevalideerde vragenlijsten zoals de 4DKL (Vierdimensionale Klachtenlijst van dr.
B. Terluin) en de CES-D (Centre for Epidemological Studies Depression).
De runningtherapeut begeleidt het proces om zonder blessures en frustraties met veel
genoegen je persoonlijke doelen te halen. De fysiologische winsten behoudt je wanneer
je zelfstandig ongeveer 3 keer per week een duurloop van minimaal 40 minuten uitvoert.
Evenwicht en balans
In een tijd waarin alarmerende cijfers in de media verschijnen over een toenemend
aantal mensen met spanningsklachten (zoals burnout, depressie en chronische
vermoeidheid) en lichamelijke aandoeningen (zoals obesitas, diabetes type II en hart en
vaatziekten) ligt de focus op een gezonde levensstijl: gezonder eten, meer bewegen en
regelmatig ontstressen.
Mensen weten wel wat goed en niet goed is voor hun gezondheid, maar de begeleiding
bij gewenste gedragsveranderingen wordt vaak door effectiviteit bepaald, met te weinig
oog voor affectieve waarden. Goede voornemens stranden door gebrek aan aandacht
en oog voor de werkelijke oorzaken van het onvermogen evenwicht en balans te
vinden, zoals emotionele remming, onvoldoende lichaamsbewustzijn of onvermogen
om ‘echt’ te voelen. Naast de bekende fysiologische effecten van het hardlopen zoals
het vrijkomen van endorfine, serotonine en afname van cortisol en de verbetering van
hart- en longfunctie, zijn er reacties bij de ‘hardlopende’ mens die in de haptonomische
benadering opgepakt kunnen worden.
Runningtherapie met haptonomische benadering
Vaak gehoorde uitingen van joggers en hardlopers zijn: ‘Het geeft gevoel van ruimte’,
‘het maakt mijn hoofd zo lekker leeg’, ‘ik krijg rust in mijn kop’.
Het rustig en repeterend bewegen bij het joggen en hardlopen, waarbij de ademhaling en
het loopritme in harmonie op elkaar worden afgestemd, geeft rust en brengt evenwicht
in lichamelijke processen . Je komt in een zogenaamde ‘flow’ terecht. Zowel op
neurologisch als hormonaal niveau ontstaat een balans. Tegelijkertijd open je jezelf, je
neemt meer zintuiglijke prikkels op en je maakt jezelf makkelijker los van je gedachten.
Je komt meer in contact met jezelf en met je omgeving. Zo ontstaat er ruimte voor het
herkennen van al dan niet vastgelopen patronen en ruimte voor emoties: blijheid, lachen,
tranen en verdriet.
Het monitoren van hoe men zich voelt en de ervaring van zelf- behaalde winst
vergroot het zelfvertrouwen. Het ondersteunt het vermogen tot inzicht in je
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persoonlijkheid, tot leren en veranderen. Ik refereer bij deze graag aan het betoog van
Peggy Bijlsma-van der Put, Onderwijskundig pedagoog, haptonoom en ergotherapeut,
over haptonomische begeleiding bij veranderingsprocessen (Haptonomisch Contact,
juni 2011). Ze beschrijft de zienswijze van Antonio Damasio, neuroloog en schrijver,
waarbij leerprocessen via de als-of-lus lopen en correct gedrag een kopietje is van
een gevoel, opgeslagen in de hersenen. Bij het haptonomische perspectief van de
ontgrensde zijnswijze is het wenselijk dat leerprocessen via de lichaamslus lopen
waarbij voelen en denken een eenheid gaan vormen. Je voelt en denkt vanuit de
situatie en de praktijk van dat moment.
Runningtherapie op haptonomische basis kan als een menselijk activiteitsysteem
bijdragen tot het vermogen van mensen om lichaamsbewust te leren en te veranderen.
Tijdens de loopsessies gaan we aan de gang met ontspanning, omgaan met ruimte,
naderen en benaderen. De uitnodiging door de running therapeut tot reflectie en
uiting van gevoelens geeft ruimte je vanuit je eigenheid met anderen te verbinden, te
communiceren en contact te hebben. Dit gebeurt in het evaluerende groepsgesprek
na de looptraining of individueel en natuurlijk wanneer die hulpvraag zich voordoet.
Vaak ontstaat enkel door het ‘heerlijk hardlopen’ al zoveel opening en inzicht bij
mensen dat ze de draad zelf kunnen oppakken. In die gevallen is er een telefonische
evaluatie na 3-6 maanden. We bespreken wat het inzicht je oplevert voor de
dagelijkse praktijk wat betreft je grenzenstelling en keuzebeleid. Het blijft natuurlijk
runningtherapie wat 'Runningtherapie Hilversum' aanbiedt, maar de ‘haptonomische
bril’ wordt nooit afgezet. Het contact met elkaar, het samen in beweging komen in de
buitenlucht en de sociale integratie door het lopen in groepsverband zijn aspecten die
prima aansluiten bij de haptonomische benaderingswijze.
Contactgegevens:
www.runningtherapie-hilversum.nl
info@runningtherapie-hilversum.nl
Informatie runningtherapie:
www.runningtherapie.nl of www.runningtherapie-nederland.nl
Interessante links: Ademhaling en hardlopen: www.kiwinederland.nl
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Kunst en Haptonomie
Liefde en Verwaarlozing
A n n e k e Ke mp k e s -Ve rwe ij
Het kind en zijn weg naar mens zijn.
Dit artikel is een weergave van wat ik zoal tegen kom in mijn werk. Het gaat over
geboorte en liefde, maar ook over als het fout is gegaan en het kwaad geschied is. Aan
de hand van een foto en een paar beelden beschrijf ik drie casussen. Ten slotte eindig ik
met een beeld van fragiele kracht en een gedicht om mee op weg te gaan.
In liefde ontvangen.
De geboorte is meestal omringd met vreugde en het kind wordt veelal in liefde
ontvangen.
Femke Kempkes, mijn dochter, met zoon
Haas, geboren 17 mei 2011, hier vier
maanden oud.
Een foto van een in de basis gesteund kind
dat tegelijk kan rondkijken naar de wereld
om hem heen. Of dat ook daarna zo blijft
is de onbekendheid met de toekomst. Het
hangt van zoveel factoren af. Je zou ieder
kind liefde en geborgenheid toe willen
wensen.

Als het kwaad geschied is
Binnen enkele weken komen een paar dagen na elkaar twee jonge vrouwen mijn praktijk
binnen met zeer problematische verhalen over hun jeugd. De vraag waarom ze voor
haptonomie kiezen wordt verschillend beantwoord. In beider gevallen gaat het in ieder
geval niet zo goed met ze.
De één loopt vast op het werk en de ander in haar relatie. Er komt ook een vrouw al
enkele jaren waarvan nu het zusje intussen in mijn praktijk komt. Over deze derde
vrouw gaat het in het eerste voorbeeld.
Drie voorbeelden uit mijn praktijk:
Casus 1. Een vrouw, een van de bovengenoemde zusjes, moeder van twee kinderen, 11
en 2 jaar, kan niet tegen kritiek van andere moeders. Haar oudste zoon huilde veel en
de buren mochten dat niet horen anders zouden ze vinden dat zij geen goede moeder
was. Ze kan hulp niet aanvaarden en opmerkingen van anderen voelt ze direct als een
afwijzing. Bij de tweede zwangerschap heeft ze voor abortus gekozen omdat ze de
situatie niet aan kon. Nadat ze verhuisde en weg was van de ‘boze’ buren, was er ruimte
voor een tweede kindje. Ze vraagt hulp om rustiger te worden. Heeft gehoord van
haar zus, die ook ervaring met haptotherapie bij mij heeft, dat dit kan helpen. Beide
zusjes zijn opgevoed door een moeder die min of meer psychiatrisch patiënt is. Na veel
ruzies en vechtpartijen met haar man, hun vader, is het op een scheiding uitgelopen. De
moeder leeft nog en is alcoholiste. Het contact met de vader staat op een laag pitje. Er
is weinig bevestiging geweest in hun jeugd. Het leven was meer een soort overleven.
Maken dat je weg kwam als er weer ruzie was.

Born again, Femke Kempkes
In het begin ligt alles nog open. Het kind lijkt een
onbeschreven blad papier. Er is niets ingevuld. Het
kan nog alle kanten op gaan.

De tijd doet veel veranderen, kan veel kapot maken.
Dit beeld treft me door het letterlijke scheuren van
de omkleding. De omhulling is niet meer bij elkaar
te houden. Er lijkt geen bescherming meer te zijn.

Born again, Femke Kempkes

Born again, www.femkekempkes.nl

Born again, www.femkekempkes.nl
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Aanvankelijk taxeert ze me stukje bij beetje maar dan gaat ze me langzamerhand meer
vertrouwen schenken. Ze huilt, is ontroerd en ik zeg dat dit goed is. Zelf weet ze daar
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niet zo goed raad mee. We benoemen het. ‘Laat het maar komen. Er zijn ook heel erg
nare dingen gebeurd met je’. Enkele sessies later kan ik haar op de behandeltafel laten
voelen dat ze zelf mag komen. Iets dat ze voelbaar toelaat en ze beseft dat ze niet meer
zo alert hoeft te zijn. Ze is verbaasd en dacht even helemaal aan niets meer. Voorheen
geloofde ze dat ze dat niet kon. ‘Maar nu weet ik wel beter. Diep van binnen zit dus wel
rust’. Na nog enkele sessies is ze weerbaarder tegen de moeilijke last en het claimgedrag
van haar moeder. Ze maakt meer contact met haar man. Ze huilt minder. Kan weer beter
van bepaalde dingen genieten. Het lijkt wel of ze zichzelf een beetje terug gevonden
heeft. Zichzelf bij elkaar geraapt. De behandeling wordt nog voorgezet.
Casus 2. Een vrouw met een goede baan en een vaste relatie waarmee ze een huis
gekocht heeft. Haar beide ouders waren al alcoholist toen ze kind was en zijn het nog.
Als kind werd ze verwaarloosd. Er is geen contact meer met haar ouders, noch met haar
zus. Ze komt nu wegens een burn-out. Maar al snel blijkt dat de relatie met haar partner
moeizaam verloopt omdat hij te graag pilsjes drinkt en dit ontkent. Eigenlijk gaat het
werk prima maar ze lijdt onder de thuissituatie. Ze wilde meer bij haar gevoel komen.
Na een paar sessies schrijft ze: ‘er is verbazing over het ontspannen gevoel. Daardoor
meer vertrouwen in mijn lichaam omdat ik me ook zonder spanningen kan voelen’.
Na de volgende sessie zegt ze: ‘Ik voel mij krachtiger en voel me meer verbonden met
mezelf. Er is meer ruimte in mij, ik kan andere keuzes maken. Ik ben er nog niet maar af
en toe vang ik al een glimp op van me goed en sterk voelen. Daardoor kan ik ook meer
aan’. Twee weken later vertelt ze me dat ze weg is bij haar partner en zelfstandig een
onderkomen heeft gehuurd. Ze zag in dat ze hem eigenlijk niet kon vertrouwen en ze
voelde dat ze nu een beslissing moest nemen. Het luchtte haar enorm op. Ze heeft haar
werk voor 50% hervat. De behandeling is intussen in onderling overleg gestopt, mede
om financiële redenen.

Slechts een keer is ze tot nu toe op de behandeltafel geweest. Er was een oppervlakkig
contact. Heb het voorbeeld gebruikt van kinderen: als ze op hun knie gevallen zijn en
pijn hebben een zacht aaiende hand erover de pijn werkelijk doet verminderen omdat ze
dat toe kunnen laten. Dit herkent ze. Ze schrijft na de eerste sessie: ‘het geruststellende
handgebaar gaf mij een goed gevoel’. Hier is nog een lange weg te gaan voor ons
samen. Hopelijk krijgen we daar de kans voor.
En verder gaand
Wat mij verbaasd is dat deze vrouwen zoveel stappen alleen moeten zetten en dat ze
zover zijn gekomen. Een opleiding en werk, met een plaats in de maatschappij waar
ze verantwoordelijkheid dragen. Een relatie met een partner aangegaan zijn. Waar
halen ze de kracht vandaan? Hierbij moet ik denken aan een beeld van Giacometti,
(beeldhouwer, schilder en tekenaar) die de weg welke een mens gaat prachtig uitbeeldt
in een meer dan levensgroot maar fragiel bronzen beeld. Het is een dunne, lange,
mannelijke figuur die loopt. Niet krachtig maar wel veerkrachtig. Niet met vaste,
zekere tred, maar hij gaat wel. Zijn voeten dragen hem. Het staat in het Kroller Muller
museum op de Hoge Veluwe, in de glazen tuinkamer met uitzicht op het park. Rutger
Kopland maakte er dit gedicht over waar ik niets aan toe te voegen heb.

De lopende man
Er is een verlangen waarvan je niets weet
Waar naar - naar iets dat voor je uitvlucht
Er is een plek waarnaar je verlangt maar je kent
Die niet - je moet leven met het onmogelijke

Casus 3. Bij deze vrouw scheidden de ouders toen ze vier jaar was. Ze werd bij de
moeder geplaatst en mocht af en toe bij haar vader logeren. Na een tijdje moest ze van
haar moeder vertellen dat de vader incest met haar gepleegd had. Ze mocht hem niet
meer zien van de kinderbescherming. Haar alcoholverslaafde moeder verwaarloosde
haar echter zo, dat ze in een kindertehuis geplaatst werd. Pas toen ze elf was en haar
moeder overleden, kon ze aan de kinderrechter vertellen dat de incest nooit had plaats
gevonden. ‘Ik kon weer ademen’. Al snel mocht ze naar een pleeggezien en later naar
een kindertehuis. Haar vader had ze nu zelf gekozen als voogd. Momenteel werkt ze op
een kinderdagverblijf. Ze kan daar niet tegen de mening van andere leidsters op. Heeft
geen weerwoord. Ze wil ‘de gevoelsmens meer ontplooien zodat ik dan in de toekomst
meer voor mezelf kan doen’. Ze zegt een overlevingsstrategie te hebben, maar alleen
met haar verstand en niet met haar gevoel. Ook zegt ze haar grenzen te negeren. Bij de
intake geeft ze aan zich vertrouwd genoeg te voelen om ‘erover te praten’.
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Dit soort dingen denk ik als ik die dunne man
Via Giacometti weer zie in zijn museum
Zo onmogelijk dun – hij is al bijna verdwenen
In zichzelf op de plek waar hij staat
Hij staat daar maar hij loopt en hij loopt met
Lichte haastigheid – hij wil gaan, voorbij gaan
Naar ergens en hij blijft dat maar willen
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Voor U bijgewoond
Presentatie Handboek Haptonomisch Verplaatsen
S a s k ia Ta a t-P ie n a
Saskia Taat-Piena is fulltime werkzaam in haar eigen haptotherapiepraktijk in
Katwijk aan Zee waar ze werkt met zowel volwassenen als kinderen ( ook relatieen gezinstherapie). Saskia is Haptonomisch zwangerschapsbegeleider, supervisor
op haptonomische basis (LVSC geregistreerd) en docent haptonomisch tillen en
verplaatsen. www.haptonomiekatwijk.nl
Op 30 september 2011 woonde ik de presentatie bij van de lezing met de boeiende titel:
‘Goud in Handen’. Het is de inleiding voor de presentatie van het boek: ‘Handboek
Haptonomisch Verplaatsen’, geschreven door Inga Mol. Het boek gaat over: -Hoe
respectvolle zorg de zelfredzaamheid van cliënten kan bevorderen-.
Ik heb grote bewondering voor Inga en wat zij doet voor ons vak. Wij kennen elkaar
al vanaf 1983 toen wij samen de basiscursus haptonomie in de Doelen in Rotterdam
volgden bij Ted Troost, Anne-Jan van Minnen, Willem Pollmann-Wardenier en Emiel
Vermeulen. Ook later ontmoetten wij elkaar weer als docenten Haptonomisch tillen en
verplaatsen, zoals dat toen nog heette. Inga schreef het boek ‘Tillen in de thuiszorg’ in
1996. Op verzoek van de uitgever heeft ze dit boek herschreven. Dit was nodig omdat
de zorg zo veranderd is. Het Handboek Haptonomisch verplaatsen schreef Inga dan ook
vanuit een andere invalshoek. Tegenwoordig worden verpleegkundigen en verzorgenden
voor een ander probleem gesteld. Door de dreigende vergrijzing en de verminderde
populariteit van werken in de zorg, komt er een tekort aan verpleegkundigen en
verzorgenden. Minder mensen voor meer werk geeft een verhoging van de werkdruk
en nog minder mensen die van de zorg hun beroep willen maken. Er wordt daarom
intensief gezocht naar mogelijkheden om de kwaliteit van de zorg te behouden met
minder personeel. Er wordt gezocht naar arbeidsbesparende innovaties die tegelijkertijd
de kwaliteit van de zorg en van het werk verhogen.
In haar lezing gaat Inga uitgebreid in op de relevantie van de haptonomische
benaderingswijze als bijdrage aan het bevorderen van zelfredzaamheid van cliënten. Bij
het haptonomisch verplaatsen stond, en staat, zelfredzaamheid altijd centraal. Niet alleen
vanuit arbeidsbesparende overwegingen maar vooral ook omdat het meer respectvol
is voor de cliënt en de zorgverlener. Te-veel-doen voor de cliënt ontneemt hem zijn of
haar mogelijkheden en zijn of haar eigenwaarde. Voor de zorgverlener is te veel doen
onnodig zwaar. Het brengt hem in een rol waarin geen samenwerking kan ontstaan
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met de cliënt. Met haptonomisch verplaatsen kan het begrip zelfredzaamheid voelbaar,
zichtbaar en overdraagbaar gemaakt worden. De lezing beperkt zich niet tot een visie op
zorg, een theorie, maar biedt zorgverleners ( vaak doeners) praktische vaardigheden om
te leren hoe de zelfredzaamheid van de cliënt zo veel mogelijk behouden kan blijven.
Om ons, als luisteraars naar haar lezing, dit duidelijk te maken, laat Inga ons allerlei
oefeningen doen. Zo vraagt Inga ons een hand aan de pols op te pakken. De arm voelt
zwaar voor de tiller. Voor degene van wie de hand wordt opgetild voelt het ‘dwingend’.
Wat een verschil met de uitnodigende hand onder je hand te voelen waardoor je als
vanzelfsprekend ‘mee kan bewegen’. Inga laat haar publiek alles zelf ervaren.
Hoe sta je zelf eigenlijk op uit een stoel? Waar zet je dan je voeten? Waar zit je
zwaartepunt? Hoe krijg je nu een ander uit de stoel, waar moet je dan opletten? Hoe
zorg je dat je het beiden goed hebt? Met als voorbeeld de bedlegerige patiënt die door
middel van de gevoelde uitnodiging zelf mee beweegt bij het mobiliseren.
Inga zou graag onderzoek willen ( laten) doen naar bezuiniging in de zorg juist door het
haptonomisch werken te bevorderen. In het publiek zat gelukkig ook een wetenschapper
die dat als een uitnodiging zag en ter plekke met een collega een vraagstelling voor
onderzoek ging formuleren. Na Inga’s lezing werd haar boek officieel gepresenteerd
door Ton Bakker van Reed Business bv., haar uitgever.
Na alle bedankjes aan de mensen die meegewerkt, meegelezen, getekend, geposeerd
etc. hebben was er tijd om met elkaar een drankje te drinken. Alle luisteraars kregen na
afloop een boek naar keuze mee. Ik was al in het bezit van ‘Wat zeg je?’ en ging met het
Handboek Haptonomisch Verplaatsen de deur uit. Een duidelijk geschreven boek over
tillen en verplaatsen waarbij niet alleen de technische kant van het tillen wordt uitgelegd
maar de nadruk ligt op het uitnodigen om zelf in beweging te komen. Tillen is een ding
oppakken. Verplaatsen is een mens uitnodigen tot bewegen. De tekeningen in het boek
zijn duidelijk en gebaseerd op foto’s van mensen die de handelingen zelf uitvoeren. Het
was een levendige middag waar veel nieuwe ervaringen werden opgedaan.

Wie is Inga Mol?
Inga heeft de opleiding HBO-V gedaan en is gaan werken als
wijkverpleegkundige. Zij deed de basisopleiding Haptonomie destijds in
Rotterdam, toen de opleiding daar nog gevestigd was. In 1996 schreef zij
het boek Tillen in de thuiszorg vanuit de wens een bijdrage te leveren
aan de preventie van fysieke klachten bij collega-verpleegkundigen en –
verzorgenden. Inga geeft cursussen en trainingen. Inga Mol, Instituut voor
Rugklachtenpreventie en Haptonomie, 070 3455608 email: ingamol@xs4all.nl
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verplaatsen. www.haptonomiekatwijk.nl
Op 30 september 2011 woonde ik de presentatie bij van de lezing met de boeiende titel:
‘Goud in Handen’. Het is de inleiding voor de presentatie van het boek: ‘Handboek
Haptonomisch Verplaatsen’, geschreven door Inga Mol. Het boek gaat over: -Hoe
respectvolle zorg de zelfredzaamheid van cliënten kan bevorderen-.
Ik heb grote bewondering voor Inga en wat zij doet voor ons vak. Wij kennen elkaar
al vanaf 1983 toen wij samen de basiscursus haptonomie in de Doelen in Rotterdam
volgden bij Ted Troost, Anne-Jan van Minnen, Willem Pollmann-Wardenier en Emiel
Vermeulen. Ook later ontmoetten wij elkaar weer als docenten Haptonomisch tillen en
verplaatsen, zoals dat toen nog heette. Inga schreef het boek ‘Tillen in de thuiszorg’ in
1996. Op verzoek van de uitgever heeft ze dit boek herschreven. Dit was nodig omdat
de zorg zo veranderd is. Het Handboek Haptonomisch verplaatsen schreef Inga dan ook
vanuit een andere invalshoek. Tegenwoordig worden verpleegkundigen en verzorgenden
voor een ander probleem gesteld. Door de dreigende vergrijzing en de verminderde
populariteit van werken in de zorg, komt er een tekort aan verpleegkundigen en
verzorgenden. Minder mensen voor meer werk geeft een verhoging van de werkdruk
en nog minder mensen die van de zorg hun beroep willen maken. Er wordt daarom
intensief gezocht naar mogelijkheden om de kwaliteit van de zorg te behouden met
minder personeel. Er wordt gezocht naar arbeidsbesparende innovaties die tegelijkertijd
de kwaliteit van de zorg en van het werk verhogen.
In haar lezing gaat Inga uitgebreid in op de relevantie van de haptonomische
benaderingswijze als bijdrage aan het bevorderen van zelfredzaamheid van cliënten. Bij
het haptonomisch verplaatsen stond, en staat, zelfredzaamheid altijd centraal. Niet alleen
vanuit arbeidsbesparende overwegingen maar vooral ook omdat het meer respectvol
is voor de cliënt en de zorgverlener. Te-veel-doen voor de cliënt ontneemt hem zijn of
haar mogelijkheden en zijn of haar eigenwaarde. Voor de zorgverlener is te veel doen
onnodig zwaar. Het brengt hem in een rol waarin geen samenwerking kan ontstaan
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met de cliënt. Met haptonomisch verplaatsen kan het begrip zelfredzaamheid voelbaar,
zichtbaar en overdraagbaar gemaakt worden. De lezing beperkt zich niet tot een visie op
zorg, een theorie, maar biedt zorgverleners ( vaak doeners) praktische vaardigheden om
te leren hoe de zelfredzaamheid van de cliënt zo veel mogelijk behouden kan blijven.
Om ons, als luisteraars naar haar lezing, dit duidelijk te maken, laat Inga ons allerlei
oefeningen doen. Zo vraagt Inga ons een hand aan de pols op te pakken. De arm voelt
zwaar voor de tiller. Voor degene van wie de hand wordt opgetild voelt het ‘dwingend’.
Wat een verschil met de uitnodigende hand onder je hand te voelen waardoor je als
vanzelfsprekend ‘mee kan bewegen’. Inga laat haar publiek alles zelf ervaren.
Hoe sta je zelf eigenlijk op uit een stoel? Waar zet je dan je voeten? Waar zit je
zwaartepunt? Hoe krijg je nu een ander uit de stoel, waar moet je dan opletten? Hoe
zorg je dat je het beiden goed hebt? Met als voorbeeld de bedlegerige patiënt die door
middel van de gevoelde uitnodiging zelf mee beweegt bij het mobiliseren.
Inga zou graag onderzoek willen ( laten) doen naar bezuiniging in de zorg juist door het
haptonomisch werken te bevorderen. In het publiek zat gelukkig ook een wetenschapper
die dat als een uitnodiging zag en ter plekke met een collega een vraagstelling voor
onderzoek ging formuleren. Na Inga’s lezing werd haar boek officieel gepresenteerd
door Ton Bakker van Reed Business bv., haar uitgever.
Na alle bedankjes aan de mensen die meegewerkt, meegelezen, getekend, geposeerd
etc. hebben was er tijd om met elkaar een drankje te drinken. Alle luisteraars kregen na
afloop een boek naar keuze mee. Ik was al in het bezit van ‘Wat zeg je?’ en ging met het
Handboek Haptonomisch Verplaatsen de deur uit. Een duidelijk geschreven boek over
tillen en verplaatsen waarbij niet alleen de technische kant van het tillen wordt uitgelegd
maar de nadruk ligt op het uitnodigen om zelf in beweging te komen. Tillen is een ding
oppakken. Verplaatsen is een mens uitnodigen tot bewegen. De tekeningen in het boek
zijn duidelijk en gebaseerd op foto’s van mensen die de handelingen zelf uitvoeren. Het
was een levendige middag waar veel nieuwe ervaringen werden opgedaan.

Wie is Inga Mol?
Inga heeft de opleiding HBO-V gedaan en is gaan werken als
wijkverpleegkundige. Zij deed de basisopleiding Haptonomie destijds in
Rotterdam, toen de opleiding daar nog gevestigd was. In 1996 schreef zij
het boek Tillen in de thuiszorg vanuit de wens een bijdrage te leveren
aan de preventie van fysieke klachten bij collega-verpleegkundigen en –
verzorgenden. Inga geeft cursussen en trainingen. Inga Mol, Instituut voor
Rugklachtenpreventie en Haptonomie, 070 3455608 email: ingamol@xs4all.nl
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Voor u gelezen
Haptonomie en Spiritualiteit
P a u lie n P in k s te rb o e r
Haptonomie en Spiritualiteit. De invloed van haptonomie op de spirituele
beleving en op het waarnemen van ‘upaya’. Scriptie voor de masterstudie:
‘interreligieuze spiritualiteit’ aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, door
Anthony Willems. Anthony Willems (1961) is fysiotherapeut, haptotherapeut
en wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van spiritualiteit.

de cliënt. Boeiend zijn onder meer de verschillen en overeenkomsten die gevonden
worden tussen de boeddhistische en de haptonomische ‘upaya’. De haptotherapeut
is transparant, brengt zichzelf in, er is een duidelijk gevoelsaspect. Bij de Boeddha
lijkt dat anders, die blijft er meer ‘buiten’. Gevoelens zijn volgens Boeddha van
voorbijgaande aard en worden geziens als lijden (dukkha). De Boeddha geeft raad,
maar doet dat vanuit mededogen. Zeker vanuit een in- en meevoelend vermogen dus.
Antony Willems hoopt met zijn onderzoek ‘haptonomie en spiritualiteit’ een brug te
slaan tussen deze twee gebieden van ervaren. Met deze scriptie levert hij mijns inziens
stof tot nadenken en stof tot gesprek.
De scriptie met het complete onderzoek is te bestellen voor € 37,50
op www.inmoquest.nl

Al jaren - eigenlijk al vanaf mijn kennismaking met de haptonomie – is voor mij de
relatie tussen haptonomie en spiritualiteit een volkomen vanzelfsprekende.
Toen ik deze scriptie in handen kreeg ben ik dan ook met groot enthousiasme gaan
lezen. Maar …… gemakkelijk was dat niet. De scriptie is vrij moeilijk toegankelijk en
niet echt naar de lezer toe geschreven, al is dat misschien niet zo gek voor een verslag
van een onderzoek. Begrippen als ‘open - en axiale codering’, ‘emic benadering’
en ‘sensitizing concepts’ zeggen mij niets, en het duurde ook enige pagina’s voordat
duidelijk werd wat de schrijver bedoelt met het begrip ‘kantelpunt’. Dit blijkt het
moment te zijn dat de personen die geïnterviewd worden bekend werden met de
haptonomie.
Voor het eerste deel, het onderzoek naar de invloed van haptonomie op de spirituele
beleving, zijn acht mensen geïnterviewd die allen hun opleiding hebben gedaan bij
Synergos in Amersfoort, of daar nog in opleiding zijn. Ook de schrijver zelf is oudstudent van Synergos. De interviews zijn letterlijk - dus inclusief aarzelingen, stotters,
stiltes en zuchten - weergegeven. Dat leest lastig, maar het geeft wel heel duidelijk
weer hoe de gesprekken verliepen. Wat het onderzoek in elk geval laat zien is dat het
voelen en het spirituele elkaar beïnvloeden.
Waar de haptonomie zich onder meer bezighoudt met de gevoelde verbondenheid
tussen mensen onderling en tussen de mens en zijn omgeving, vindt Willems dat
bij zijn respondenten ook het gevoel van ‘deel zijn van een groter geheel’ daardoor
sterker is geworden, al blijkt het oude dualistische godsbeeld - of ‘iets’ buiten jezelf
- toch vaak nog een sterke rol te blijven spelen.
Het tweede deel gaat over de invloed van haptonomie op het waarnemen van ‘upaya’.
‘Upaya’ is het vermogen van de Boeddha om de uitleg van de boeddhistisch leer aan
te passen aan zijn toehoorders. Ook de haptotherapeut past zijn benadering aan, aan
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‘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
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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en wetenschappelijk onderzoeker op het gebied van spiritualiteit.
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moment te zijn dat de personen die geïnterviewd worden bekend werden met de
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beleving, zijn acht mensen geïnterviewd die allen hun opleiding hebben gedaan bij
Synergos in Amersfoort, of daar nog in opleiding zijn. Ook de schrijver zelf is oudstudent van Synergos. De interviews zijn letterlijk - dus inclusief aarzelingen, stotters,
stiltes en zuchten - weergegeven. Dat leest lastig, maar het geeft wel heel duidelijk
weer hoe de gesprekken verliepen. Wat het onderzoek in elk geval laat zien is dat het
voelen en het spirituele elkaar beïnvloeden.
Waar de haptonomie zich onder meer bezighoudt met de gevoelde verbondenheid
tussen mensen onderling en tussen de mens en zijn omgeving, vindt Willems dat
bij zijn respondenten ook het gevoel van ‘deel zijn van een groter geheel’ daardoor
sterker is geworden, al blijkt het oude dualistische godsbeeld - of ‘iets’ buiten jezelf
- toch vaak nog een sterke rol te blijven spelen.
Het tweede deel gaat over de invloed van haptonomie op het waarnemen van ‘upaya’.
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Inspiratiebronnen
Onderwerpen die je raken
Sam en stellin g Petr a S te ffe n s e n D e t Ma te rma n
In deze nieuwe rubriek plaatsen wij aanraders, om door geraakt te worden. Dit
kunnen boeken zijn, films, tentoonstellingen of andere zaken. Hebt u aanraders/tips?
Laat het de redactie weten via redactie@haptonomischcontact.nl
Boeken:
Titel: Later begint Vandaag
Auteur: Manu Keirse
ISBN 978 90 209 956 40
Hoe kun je bijvoorbeeld je voorbereiden op het afscheid?
Wat zijn de mogelijkheden op het vlak van palliatieve zorg
en euthanasie? Hoe kun je zelf beslissen hoe je de laatste
fase van je leven wilt vormgeven? En wat als een zieke niet
meer in staat is zelf beslissingen te nemen?

Titel: Wat zeg je?
De taal van het lichaam bij de verzorging van kinderen
Auteur: Inga Mol
ISBN 978 90 352 31 603
Iedereen die voor kinderen zorgt, raakt ze ook aan. En elke
aanraking brengt een boodschap over via de tastzin. Dat
is de taal van het lichaam. Dit boek is voor iedereen die
geïnteresseerd is in die taal bij het verzorgen van kinderen.
Inga Mol slaagt erin op heldere wijze en in duidelijke taal
uit te leggen wat haptonomie is en hoe de haptonomie
binnen de zorg voor kinderen kan worden toegepast.
De haptonomische fenomenen worden aan de hand van
praktijksituaties duidelijk gemaakt en er staan veel handige
tips in.
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Titel: Gestameld liedboek
Auteur: Erwin Mortier
ISBN 978 90 234 6409 9
Deze schrijver van het mooie woord, heeft nu een boek over
het laatste jaar van zijn dementerende moeder geschreven.
Niet in analytische zin. Hij beschrijft getijden, dagelijkse
gebeurtenissen, zoals hij die als zoon ervaart, vermengt
met herinneringen aan zijn moeder in vroegere tijden.
‘Het zitten, dat zitten van haar, naast me op de bank. Dat
zitten zonder iets, en die stilte: een leeg huis in de middag,
de kraan lekt’. En als ze in de auto voor de opname naar
het verpleeghuis zit en hij haar nawuift: ‘Ze kijkt niet op.
Ze wuift niet, ze glimlacht niet langer. Ik ben uit haar
weggelekt’. Tijdens het lezen houd je soms de adem een kort
moment in. Je gedachten verstillen.
Titel: Therapie als Geschenk
Hoe respectvolle zorg de zelfredzaamheid van cliënten kan bevorderen.
Auteur: Irvin D.Yalom
ISBN: 978 94 600 3225 7
Amerikaanse psychiater schrijft 81 tips voor de omgang met
patiënten, verdeelt in korte hoofdstukjes met veel inbreng
uit zijn eigen praktijk. Omdat zijn waarde van de empathie
voor de patiënt groot is, wil hij, na een werkend leven, graag
overdragen wat volgens hem belangrijk is. Alles wat je in
therapieën tegen kan komen, komt aan bod. Praktisch maar
ook doorleeft. Enkele van zijn tips: ontwerp voor iedere
patiënt een aparte therapie; de patiënt is je reisgezel; wees
betrokken bij de patiënt. In Amerika moeten de kosten van
de psychotherapie verminderd worden: er komt steeds meer
eenheid in de behandelmethodieken en therapieën moeten
van korte duur zijn. Hij maakt zich daar ernstig zorgen over.
Een waardevol boek voor de haptotherapeut.
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Agenda
Opleidingen Academie voor Haptonomie:
19 januari 2012 Bijscholing: Een rugzak vol haptonomische oefeningen.
2 februari 2012 Bijscholing: Seksualiteit. Mannendag/vrouwendag.
9 februari 2012 Workshop Pubers: Blijf een beetje dichter uit mijn buurt.
5 en 6 maart 2012 Nascholing: Timing.
2 februari, 19 en 20 maart 2012 Nascholing: Seksualiteit.
Meer informatie www.haptonomie.nl
Nascholingsaanbod ITH, Instituut voor Toegepaste Haptonomie:
7 februari 2012. Het ontwikkelschema als ontmoetingsruimte.
9 februari 2012. Omgaan met Boosheid. Door grote belangstelling is deze nascholing
vol. Er worden 3 nieuwe nascholingen ingepland, voor info zie website.
9 en 19 maart 2012 Ondernemersvaardigheden voor therapeuten. 2 daagse nascholing.
16 en 30 maart,13 april 2012. Introductie in de contextuele benadering.
3 daagse nascholing.
10 en 19 april 2012. Diversiteit in de praktijk. 2 daagse nascholing.
15 en 24 mei 2012. Presentie. Wat betekent presentie volgens de Academie voor
Haptonomie en volgens het ITH? 2 daagse nascholing.
In het voorjaar: door het hele land 'Workshops Haptonomie'. Op maandag- of
woensdagavond in Nijmegen, Amsterdam, Delft, Utrecht, Zwolle en Breda.
Voor meer informatie over de nascholingen en de workshops: www.ith-haptonomie.nl
Themaworkshops Synergos, Nederlandse Vakopleiding Haptonomie
14 februari 2012 Themadag: depressie.
7 maart 2012 Themadag: burn-out.
16 maart 2012 Themadag: adem en emotie 1.
5 april 2012 Themadag: adem en emotie 2.
3 april, 24 april, 29 mei en 26 juni 2012 Casuïstiek opleiding kinderhaptotherapie.
31 mei 2012 Themadag: optimalisatie van het bewegende lichaam.
Meer informatie op www.synergos.nl
Thema Hanteren en repareren.
8 maart 2012. Over behandeling van trauma en problematische gehechtheid. Lezing
door mw. dr. Anneke Vinke. Novalis College, Sterrenlaan 16, Eindhoven.
Aanmelden: via www.deknoop.org
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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
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Agenda
Opleidingen Academie voor Haptonomie:
19 januari 2012 Bijscholing: Een rugzak vol haptonomische oefeningen.
2 februari 2012 Bijscholing: Seksualiteit. Mannendag/vrouwendag.
9 februari 2012 Workshop Pubers: Blijf een beetje dichter uit mijn buurt.
5 en 6 maart 2012 Nascholing: Timing.
2 februari, 19 en 20 maart 2012 Nascholing: Seksualiteit.
Meer informatie www.haptonomie.nl
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9 februari 2012. Omgaan met Boosheid. Door grote belangstelling is deze nascholing
vol. Er worden 3 nieuwe nascholingen ingepland, voor info zie website.
9 en 19 maart 2012 Ondernemersvaardigheden voor therapeuten. 2 daagse nascholing.
16 en 30 maart,13 april 2012. Introductie in de contextuele benadering.
3 daagse nascholing.
10 en 19 april 2012. Diversiteit in de praktijk. 2 daagse nascholing.
15 en 24 mei 2012. Presentie. Wat betekent presentie volgens de Academie voor
Haptonomie en volgens het ITH? 2 daagse nascholing.
In het voorjaar: door het hele land 'Workshops Haptonomie'. Op maandag- of
woensdagavond in Nijmegen, Amsterdam, Delft, Utrecht, Zwolle en Breda.
Voor meer informatie over de nascholingen en de workshops: www.ith-haptonomie.nl
Themaworkshops Synergos, Nederlandse Vakopleiding Haptonomie
14 februari 2012 Themadag: depressie.
7 maart 2012 Themadag: burn-out.
16 maart 2012 Themadag: adem en emotie 1.
5 april 2012 Themadag: adem en emotie 2.
3 april, 24 april, 29 mei en 26 juni 2012 Casuïstiek opleiding kinderhaptotherapie.
31 mei 2012 Themadag: optimalisatie van het bewegende lichaam.
Meer informatie op www.synergos.nl
Thema Hanteren en repareren.
8 maart 2012. Over behandeling van trauma en problematische gehechtheid. Lezing
door mw. dr. Anneke Vinke. Novalis College, Sterrenlaan 16, Eindhoven.
Aanmelden: via www.deknoop.org
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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
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Grondslagen Haptonomie
De Ster van de Verlossing
Liefde en Verwaarlozing
Haptonomisch Contact
Heukelompad 17, 6845 EL Arnhem • www.haptonomischcontact.nl

