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Redactioneel
Erik te Loo

De redactie prijst zich gelukkig met de hoeveelheid kopij die we mogen ontvangen.
Het is soms een flinke toer om alles op de plek te krijgen, maar met overleg en
inschikkingsvermogen is het weer gelukt een boeiend tijdschrift op uw deurmat
te leggen. De redactie heeft wel besloten de inzendtermijn voor kopij iets te
vervroegen: uw bijdragen ontvangen wij graag uiterlijk de 1e van de maand voor de
redactievergadering, zie colofon.
Een aantal nummers geleden namen we afscheid van Els Plooij als drijvende kracht
achter het Kenniscentrum. We zijn heel blij dat Els weer schrijft: in ‘Met hart en ziel’
leest u over de thymos.
De praktijk van ons vak komt ruim aan bod: Peter Leest neemt ons mee in zijn
boeiende werk als haptotherapeut in de zorg voor mensen met een beperkte
ontwikkeling. En Wim Laumans beschrijft zijn ervaringen in de begeleiding van twee
mensen die hun relatie zien veranderen.
Het vorige nummer inspireerde Pauline van Borrendam tot maar liefst twee reacties.
We willen graag ruimte geven aan haar geluid. Van de hand van Wim Laumans komt
de boekbespreking over het boek ‘In andermans handen’ van Frits de Lange.
In de agenda vindt u informatie over het aanbod aan scholingsactiviteiten van drie
opleidingsinstituten.
Ook voor dit nummer kregen we weer enkele bronnen van inspiratie aangereikt die we
graag met u delen. Naast deze bronnen van inspiratie bieden we ook een overzicht van
‘bronnen van informatie’ op het internet.
Namens de redactie wens ik u inspirerend leesplezier!
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Leven? of Theater?
In het septembernummer van Haptonomisch Contact
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Een portret van Charlotte Salomon Berlijn 1917- Auschwitz 1943.

Kopijsluiting
Septembernummer 2012, 01 juli 2012
Decembernummer 2012, 01 oktober 2012
Kopij
Haptonomisch Contact verschijnt vier
keer per jaar. Aan haptonomie
gerelateerde artikelen, meningen,
praktijkervaringen, informatie en nieuws
kunt u sturen naar het redactieadres;
indien mogelijk graag per e-mail.
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Met hart en ziel: de thymos
Els Plooij
		

Els Plooij is gz-psycholoog en haptotherapeut en
werkt binnen Praktijk Oorsprongpark in Utrecht.

In 2004 heeft het begrip thymos een intrede gedaan in mijn professionele leven.
Frans Veldman introduceerde het al eerder in Frankrijk, en in zijn boek Levenslust en
Levenskunst (2007) kwam het voluit naar Nederland. In Haptotherapie (2005) vatte
ik thymos nog op als een nieuw woord voor de voelende mens in zijn lichaam. Na het
lezen van Frans Veldman’s boek (2007) begreep ik dat het meer te zeggen heeft: dat
het zijn specifieke plaats verdient in het haptonomisch ontwikkelingsmodel van de
vermogens van de hapsis (p. 195), dat parallel loopt aan de ontwikkeling van Bestaan
naar Zijn (p. 307-321). Vervolgens ben ik gaan zoeken naar waar dit, vanuit de
Griekse filosofie afkomstige, begrip zou kunnen helpen in de dagelijkse praktijk van
de haptotherapie. Ik wil het begrip thymos niet alleen benaderen vanuit ‘wat bedoelde
Frans Veldman’, want daarbij zou ik voorbij gaan aan de vraag: ‘Helpt dit stuk theorie
om de praktijk te begrijpen en te verbeteren? Mijn vraagstelling is: ‘Kan ik het begrip
thymos doorvoelen, herkennen, en helpt het me in leven en werken?’ En: ‘Voegt het
toe aan de eerdere begrippen ‘gevoelsmidden’ en ‘oprichting’?’
Het derde deel van de ziel
Tot mijn vreugde ontdekte ik het boek: ‘Het derde deel van de ziel. Over thymos.’
(Peter Venmans, Amsterdam/Antwerpen, 2011). Geschreven door een filosoof, in
zeer begrijpelijke taal en toegepast op het dagelijkse leven. Een zeer lezenswaardig
boek voor haptotherapeuten. Ik zal er regelmatig naar verwijzen. Daarnaast herlas ik
het artikel ‘Thymos: Griekse filosofen en de haptonomische benadering’ van Pieter
Verduin (Haptonomisch Contact, maart 2004). En vond mijn collega’s van Praktijk
Oorsprongpark bereid om in intervisie de praktijk van deze zoektocht te onderzoeken.
De sfeer van de thymos
Eerst ga ik op zoek naar de plaats die de thymos volgens Veldman in het lichaam
heeft. Veldman noemt het ‘de sfeer van de thymos’ en lokaliseert die onder het
middenrif, boven de basis-presentiesfeer (p.447). Samen met de basis-presentiesfeer
vormt de sfeer van de thymos zo het thymo-neurale centrum TNC), voorheen het
gevoelsmidden genoemd. Mijn voorstel zou zijn om in plaats van TNC de mooie
Nederlandse term gevoelsmidden te handhaven.
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Gevoelsmidden
In de praktijk van de haptotherapie heeft altijd veel nadruk gelegen op de basis (buik,
bekken) als plaats in het lichaam waar het gevoel huist. In mijn boek Haptotherapie
(2005) deed ik al een poging het gevoelsmidden centraler te stellen, en de basis als
bodem voor het gevoelsmidden te benoemen, precies zoals Veldman dat in zijn boek
Haptonomie (1988) deed. In mijn praktijk kwam ik regelmatig mensen tegen die in
de haptonomie geleerd hadden ‘in hun buik’ te zijn, bij wie ik wat nu dan thymos
wordt genoemd, node miste. Het leek of ze wat onder zichzelf uit voelden. Ik miste
dat die basis iets had om te dragen. Het was daarboven wat leeg en de cliënt voelde
zich wel rustig maar zwak. Nu zou ik zeggen: hun thymos, in de zin van moed, passie,
vechtlust, waardigheid (Venmans), was nog te weinig ontwikkeld. Het was nodig hen
daarmee kenbaar te maken en de sfeer van de thymos voelbaar te maken door hen ook
daar te bevestigen in het aanraken.
De Grieken lokaliseerden de thymos in de borstkas: hart, longen en middenrif.
Verduin merkte op dat Veldman de levensadem weliswaar belangrijk vindt, maar
dat hij de thymos niet in hart en longen lokaliseert. Veldman beschrijft wel hoe het
middenrif meebeweegt met de adem (p. 469). En gevraagd naar de plek van het hart
zei Veldman dat de thymos daar vlak tegenaan ligt (persoonlijke mededeling).
Voor mij is het de vraag of ons gevoelsmidden niet de hele romp omvat, dus niet
alleen de basis en het maag-darmgebied, maar ook het hart-long-gebied, waar toch
veel te voelen is. En of het maag-darmgebied geen andere gevoelens weerspiegelt dan
het hart-longgebied. Ik zou het toejuichen als de haptonomische theorie op dit punt
door onze kennisinstituten/opleidingen verder zou worden ontwikkeld.
Thymos
Venmans citeert Plato: ‘Tussen lage begeerte en hoge redelijkheid in ligt de thymos,
het felle, trotse, temperamentvolle deel van de ziel’. De ziel bestaat uit lichaam,
geest (rede) en thymos (het derde deel van de ziel). De thymos is het strijdbare
deel. Venmans noemt de thymos het derde deel van de ziel, de levensadem, de brug
tussen lichamelijke behoeftes en de rede. Bij kleine kinderen moet zich dat nog
ontwikkelen. (Zie ook Veldman, p. 195)
De thymos motiveert, is dapper, strijdbaar, voor een doel waar de mens voor staat.
Levenskunst is volgens Venmans: het verwerkelijken van je mogelijkheden en het
leren omgaan met je beperkingen. Dat is veel meer dan genieten, dan je geluk zoeken
in het vervullen van je individuele verlangens, dan consumptiegedrag, dan gericht
zijn op een goed gevoel. De thymotische mens is gericht op het grotere geheel, op de
goede zaak. Hij houdt van een eerlijk gevecht, met open vizier. Hij treedt problemen
op een waardige wijze tegemoet, ook al kan hij ze niet altijd oplossen. In momenten
van groot gevaar is hij op zijn best. De thymos wordt wel als een ‘mannelijke’
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eigenschap gezien, en zorg als een ‘vrouwelijke’, waarbij mannen en vrouwen
uiteraard over beide eigenschappen kunnen beschikken. In een samenleving is zorg
niet genoeg, er is ook moed en strijd nodig.
Helaas heeft de thymos ook een gevaarkant: vechten om het vechten (de
adrenalinekick), vechten tegen de bierkaai (burn-out), het nauwelijks kunnen
begrenzen van het vechten als het eenmaal is begonnen (oorlog en terrorisme).
(Venmans, 2011).
Thymotische gevoelens
Gevoelens van de thymos komen net als honger en dorst wel opwellen in het lichaam,
maar zijn aangedreven door onze waarden. Ze zijn niet alleen maar fysiologisch.
Het zijn verheven gevoelens zoals woede, schaamte, trots, hang naar erkenning. Zo
kunnen we woedend worden over een toestand in de wereld. En het is voor onszelf
dan belangrijk dat wat we daarmee doen klopt. Dat we het juiste en het goede doen.
Ook de liefde is een thymotisch gevoel, zegt Venmans: het is belangeloos, het
overkomt je.
Levenskunst
De kunst is: in het leven ontdekken waar je liefde ligt, wat het beste bij je past, en daar
dan voluit, met hart en ziel voor gaan. Maar ook: evenwicht zoeken tussen hechting
en afstand, tussen vasthouden aan wat je lief is en openstaan voor het nieuwe, tussen
verleden en toekomst. Het is belangrijk je te oefenen een thymotisch mens te zijn,
gedreven maar niet fanatiek. Om je thymos niet op te pompen (je longen vol pompen,
met hoge borst door het leven gaan). Vanuit de haptonomie zouden we zeggen: om de
thymos in goed contact te houden met de basis.
Dan treed je trots naar buiten, laat zien waar je goed in bent, ben je moedig en strijd je
met open vizier voor wat je een goede zaak vindt. (Venmans).
Vragen voor de hedendaagse haptonomie
Het heeft mij erg geholpen om met de inzichten van Venmans, ontleend aan Plato,
Aristoteles en meer hedendaagse filosofen, opnieuw naar het ontwikkelingsmodel van
Veldman te kijken (p.195).
Persoonlijk denk ik dat de haptotherapie geneigd is zich vooral op de ontwikkeling tot
en met de vis affectiva te richten, en ik verwelkom de uitbreiding via de thymos naar
een persoonsoverstijgend belang. We hebben het dan veel meer over zingeving.
Voor ons als haptotherapeuten zie ik de uitdaging om het kind (de ontwikkeling van
het gevoelsleven en affectieve relaties) niet met het badwater weg te gooien en om de
thymos werkelijk te laten groeien vanuit de basis. Om cliënten te begeleiden in het
zoeken naar bezieling, niet bedácht, maar ‘met de voeten in de klei’.
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geest (rede) en thymos (het derde deel van de ziel). De thymos is het strijdbare
deel. Venmans noemt de thymos het derde deel van de ziel, de levensadem, de brug
tussen lichamelijke behoeftes en de rede. Bij kleine kinderen moet zich dat nog
ontwikkelen. (Zie ook Veldman, p. 195)
De thymos motiveert, is dapper, strijdbaar, voor een doel waar de mens voor staat.
Levenskunst is volgens Venmans: het verwerkelijken van je mogelijkheden en het
leren omgaan met je beperkingen. Dat is veel meer dan genieten, dan je geluk zoeken
in het vervullen van je individuele verlangens, dan consumptiegedrag, dan gericht
zijn op een goed gevoel. De thymotische mens is gericht op het grotere geheel, op de
goede zaak. Hij houdt van een eerlijk gevecht, met open vizier. Hij treedt problemen
op een waardige wijze tegemoet, ook al kan hij ze niet altijd oplossen. In momenten
van groot gevaar is hij op zijn best. De thymos wordt wel als een ‘mannelijke’
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eigenschap gezien, en zorg als een ‘vrouwelijke’, waarbij mannen en vrouwen
uiteraard over beide eigenschappen kunnen beschikken. In een samenleving is zorg
niet genoeg, er is ook moed en strijd nodig.
Helaas heeft de thymos ook een gevaarkant: vechten om het vechten (de
adrenalinekick), vechten tegen de bierkaai (burn-out), het nauwelijks kunnen
begrenzen van het vechten als het eenmaal is begonnen (oorlog en terrorisme).
(Venmans, 2011).
Thymotische gevoelens
Gevoelens van de thymos komen net als honger en dorst wel opwellen in het lichaam,
maar zijn aangedreven door onze waarden. Ze zijn niet alleen maar fysiologisch.
Het zijn verheven gevoelens zoals woede, schaamte, trots, hang naar erkenning. Zo
kunnen we woedend worden over een toestand in de wereld. En het is voor onszelf
dan belangrijk dat wat we daarmee doen klopt. Dat we het juiste en het goede doen.
Ook de liefde is een thymotisch gevoel, zegt Venmans: het is belangeloos, het
overkomt je.
Levenskunst
De kunst is: in het leven ontdekken waar je liefde ligt, wat het beste bij je past, en daar
dan voluit, met hart en ziel voor gaan. Maar ook: evenwicht zoeken tussen hechting
en afstand, tussen vasthouden aan wat je lief is en openstaan voor het nieuwe, tussen
verleden en toekomst. Het is belangrijk je te oefenen een thymotisch mens te zijn,
gedreven maar niet fanatiek. Om je thymos niet op te pompen (je longen vol pompen,
met hoge borst door het leven gaan). Vanuit de haptonomie zouden we zeggen: om de
thymos in goed contact te houden met de basis.
Dan treed je trots naar buiten, laat zien waar je goed in bent, ben je moedig en strijd je
met open vizier voor wat je een goede zaak vindt. (Venmans).
Vragen voor de hedendaagse haptonomie
Het heeft mij erg geholpen om met de inzichten van Venmans, ontleend aan Plato,
Aristoteles en meer hedendaagse filosofen, opnieuw naar het ontwikkelingsmodel van
Veldman te kijken (p.195).
Persoonlijk denk ik dat de haptotherapie geneigd is zich vooral op de ontwikkeling tot
en met de vis affectiva te richten, en ik verwelkom de uitbreiding via de thymos naar
een persoonsoverstijgend belang. We hebben het dan veel meer over zingeving.
Voor ons als haptotherapeuten zie ik de uitdaging om het kind (de ontwikkeling van
het gevoelsleven en affectieve relaties) niet met het badwater weg te gooien en om de
thymos werkelijk te laten groeien vanuit de basis. Om cliënten te begeleiden in het
zoeken naar bezieling, niet bedácht, maar ‘met de voeten in de klei’.
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Ook zou het goed zijn om nog eens nauwkeurig uit te zoeken hoe dat nou zit met
moed, erkenning, trots, liefde, en de relatie met het hart-longgebied. Mijn hypothese
is dat als de basispresentie het maag-darmgebied ondersteunt (nu thymosgebied
genoemd door Veldman), hart en longen de ruimte hebben om daadwerkelijk
levensadem en hartcoherentie te hebben. En dat als de thymos ontbreekt of als de
mens over-thymotisch is, hart en longen zwak zijn of juist overbelast. Dat zou een
mooie onderzoeksvraag zijn.
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In de praktijk
Nu ik het thymotische kan herkennen, de passie, gedrevenheid, het over-thymotische
maar ook het onder-thymotische, het luisteren naar wat je passie is en daar met hart
en ziel voor gaan, maar ook het luisteren naar wanneer daar iets in verandert en je als
mens op zoek moet naar wat dán je passie is, kan ik daar veel mee in mijn leven en in
de praktijk.
Het is heel belangrijk om mensen te bevestigen in hun basisgevoel. Om ze hun
primaire behoeftes en emoties te laten voelen. Maar daar mag het niet bij blijven. De
mens wil zich ook verbinden met de mensen om zich heen, en zijn plek innemen in
de wereld, het verschil maken, naar zijn waarden leven, stelling innemen voor wat hij
belangrijk vindt. Door het lezen van Venmans krijgt het denken van Veldman voor mij
handen en voeten.
Ik laat cliënten - als dat bij hun hulpvraag past - veel vaker aan den lijve vanuit
de basis hun hele gevoelsmidden voelen, zowel op de bank als zittend en staand.
En begeleid hen dan met woorden naar het gevoel van verticaliteit en ergens voor
staan en gaan. En het gevoel van trots, dat daarbij komt. Tegelijkertijd begeleid ik
hen om basis en thymos in contact te houden, om niet tegen de bierkaai of tegen
windmolens te gaan vechten, om te blijven voelen of het klopt, of het uit passie is of
uit gehechtheid aan de kick van het vechten.
Burn-out zie ik inmiddels als een reactie op het over-thymotische, en burn-in als
reactie op het onder-thymotische. Ook bij depressiviteit mogen we alert zijn op onderthymotische aspecten.
Ik zie de aandacht voor het ‘met hart en ziel leven’ (de term thymos laat ik in het
cliëntenwerk achterwege) als een nieuwe dimensie in de haptotherapie, waar we nog
veel kunnen ontwikkelen, omdat het echt verder gaat dan ‘vanuit je gevoel leven’.
Carl Milles: Man and Pegasus 1949, Millesgården, Stockholm Zweden.
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Reacties
Reactie op: Nietzsche, voor haptotherapeuten
Pauline van Borrendam
Pauline van Borrendam (1961) heeft sinds 1992
een eigen praktijk voor haptotherapie en
haptonomische zwangerschapsbegeleiding in Haarlem.
In ‘Nietzsche voor haptotherapeuten’ stelt Jan Keij dat volgens Nietzsche het verleden
niet bestaat, het is weg, en wat rest zijn beelden in mijn geest, gedachten over het
verleden in mijn verstand. Wie gebukt gaat onder het verleden moet begrijpen dat hij
gebukt gaat onder een uitleg van het verleden. Verander de interpretatie en je bent
bevrijd.
Mijn ervaring en visie als haptotherapeut zijn anders. Sinds kort zie ik een man van
in de 40. Hij heeft sinds zijn 32e last van hyperventilatie- en paniekaanvallen. In een
dergelijke aanval verkrampt zijn lichaam helemaal en kan hij nauwelijks nog praten.
Hij voelt zich dan heel angstig en vecht tegen de aanval. Door eerdere behandelingen
psychotherapie is voor hem heel duidelijk dat de aanvallen te maken hebben met
het feit dat hij als klein kind vrijwel dagelijks totaal verkrampt van angst in bed lag,
terwijl zijn ouders beneden met veel geschreeuw ruzie maakten. De inzichten hielpen
iets maar de aanvallen verdwenen niet. Middels hypnotherapie werd geprobeerd,
via beelden in de geest (!) een veilige omgeving te scheppen, zodat hij tot rust kon
komen. Ook dit werkte niet.
Deze aanvallen ontstaan niet door beelden in zijn geest; ze komen al op zodra hij gaat
liggen op de behandelbank, als de gevoelens hoog zitten; ze ontstaan in zijn lijf. Ook
vertelde hij dat als hij, ontspannen en in een goed humeur door het sporten naar huis
rijdt, ineens de tranen over zijn wangen voelt lopen. Terwijl hij nergens aan denkt
Elke haptotherapeut weet dat het verleden zich niet alleen meldt in het nu via
gedachtes over dat verleden, maar juist ook door onbewuste gevoelens, houdingen,
gebaren en gedragingen, geworteld in ons lijf, waar de spanningen zich vastzetten.
Vandaag heb ik met deze man aan zijn basis gewerkt: steeds het bekkengebied
steunen, aanraken, in de beleving brengen, terwijl de angsten en verkrampingen weer
opkomen. Nadat we zo een tijdje de angst en eenzaamheid uit het verleden ruimte
geven, erkennen, met een draagvlak in het nu, in ons contact, in zijn basis die we
blijven aanspreken als een anker in het nu, wordt het steeds rustiger in zijn lijf.
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Niet alleen zijn hoofd weet nu dat het probleem niet in het nu is, maar ook zijn lijf
gaat dat voelen. Er ontstaat ruimte voor hem om gevoelsmatig a.h.w. in het nu aan te
komen, het nu ook werkelijk te ervaren, nu er ruimte is geweest voor de verdrongen
gevoelens uit het verleden.
Tot nu toe heeft elke therapie die hij volgde getracht hem heerser te maken over zijn
verleden, hem te laten ontspannen, en rust te vinden. Hij heeft zich verzet tegen de
krampaanvallen die bezit van hem namen. Terwijl hij als kind niet in staat was alleen
in zijn bedje zijn gevoelens te verwerken en alles heeft onderdrukt, heeft geen enkele
therapie tot nu toe hem geholpen zijn gevoelens nu wel te doorleven en te uiten. Er
werd alleen opnieuw onderdrukt, vanuit het verstand.
Deze man kan geen ‘ander verleden kiezen’, en dat hoeft ook helemaal niet.
Hij lijdt niet onder de uitleg van zijn verleden maar onder hoe het verleden onbewust
doorwerkt in zijn lijf. Dat is ons werkterrein. En dat gaat vele malen dieper dan een
rationele stellingname ten aanzien van ons verleden. Als, naast inzicht, de gevoelens
op de juiste manier ruimte krijgen volgt herstel en emotioneel evenwicht.
Het heden is geen ongrijpbaar moment wat we niet kunnen waarnemen. Het heden
is het moment waarin we onszelf ervaren, onszelf voelen, bewust zijn en in contact
zijn. De vrijheid die we hebben is ófwel dat moment te nemen zoals het is, inclusief
onverwerkte, verdrongen gevoelens uit ons verleden die nu los mogen komen om
verwerkt te worden, óf ertegen te vechten, gevoelens onderdrukken en ons hoofd de
leiding te geven, los van het voelen. Onszelf helemaal accepteren zoals we zijn, en
alle gevoelens plek geven is wat mij betreft een optimaal ja zeggen tegen het leven.
Het mooie is dat als we zo gevoelsmatig in ons lijf in evenwicht zijn gekomen we
eigenlijk altijd anders tegen ons verleden aankijken. Er vindt een herordening plaats,
niet als gevolg van een rationele keuze, maar als gevolg van een organisch proces.
Is het wellicht mogelijk dat Nietzsche een zware prijs (namelijk krankzinnigheid)
heeft betaald voor het geïsoleerd zijn hoofd volgen, de macht willen hebben, naar ik
vermoed in strijd met de gevoelens in zijn lijf? Hij heeft toch heel intens gezocht naar
verlossing. Waarom? Wat bevocht hij in zijn verleden?
Mijns inziens is deze aanpak niet zonder risico.
Schoenmaker, blijf bij je leest: haptotherapeut, werk met de gevoelens in het lijf.
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Reactie op: ‘Kunst en Haptonomie.
Geen gevecht wel kracht’
Pauline van Borrendam
In Haptonomisch Contact van maart 2012 lees ik hoe Anneke Kempkes-Verweij
een parallel trekt tussen mensen die in de Tweede Wereldoorlog bombardementen
meemaken en dierbare mensen nu in haar omgeving die ernstige vormen van kanker
krijgen. Het gaat over extreme machteloosheid; over afwachten van naderend onheil
terwijl je niets kunt doen; ‘het is een overval’. En ‘er is geen keus’, als het gaat over
de behandelingen bij kanker als chemo, bestraling, amputatie.
Anneke schrijft over de waarde van haptonomie in zulke omstandigheden: affectieve
verbinding met anderen, waarin eigenheid en moed beter overeind kunnen blijven. Dit
onderschrijf ik direct. Er kan echter denk ik meer.
Onlangs riep de partner van een cliënte, die bij mij een aantal maanden in begeleiding
was geweest, mijn hulp in. Hij heeft een ernstige vorm van kanker. In zijn zoektocht
naar wat hij zelf kon doen stuitte hij op het boek ‘Op weg naar herstel, een kans om te
overleven’. ¹ Hij heeft het boek voor veel geld 2e hands aangeschaft, vandaag heb ik
hetzelfde gedaan.
Carl Simonton is een radioloog en geneesheer-directeur van het kankerinstituut
in Texas. De aanpak die hij beschrijft wordt gestaafd door veel wetenschappelijk
onderzoek. Uit onderzoeken blijkt dat een grote meerderheid van de mensen die
kanker ontwikkelen in de periode van zes tot achttien maanden voor de diagnose
emotioneel belastende ervaringen hebben mee gemaakt, waarmee ze niet uit de voeten
kunnen.
Ze ervaren wanhoop, frustratie, machteloosheid en kunnen deze vaak slecht uiten.
Om hulp vragen vinden ze moeilijk. Mensen met kanker zijn veelal gericht op de
behoeftes van anderen. Ze kunnen slecht begrenzen of eigen behoeftes aangeven.
Door het slecht uiten van negatieve emoties en de neiging tot aanpassen aan de ander
worden ze vaak ervaren als buitengewoon aardige mensen. Dit gedrag kan echter zijn
oorsprong hebben in een onvoldoende in zichzelf geloven en eigenlijk een gebrek aan
hoop ervaren.
Goed, dit is even kort en nogal ongenuanceerd opgeschreven. In het boek zijn die
nuances er zeker. Waar het mij om gaat is dat wanhoop, machteloosheid en nietskunnen-doen, hier als krachten worden gezien die de ontwikkeling van kanker juist
mogelijk maken! (In het boek wordt ook beschreven hoe deze gevoelens in het lijf
door kunnen werken: via het limbische systeem, de hypothalamus, de hypofyse en
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hormonen, waardoor de groei van foute cellen toe neemt terwijl ons afweersysteem
juist faalt.)
Carl Simonton heeft een aanpak ontwikkeld die mensen met kanker - naast de
medische behandelingen - helpt hun eigen krachten aan te spreken en psychisch zo
te veranderen dat ze zelf kunnen bijdragen aan het beter worden. Dit betekent niet
altijd een genezing van kanker, maar vrijwel altijd een verbetering van kwaliteit van
leven, en ook vaak een langer leven dan oorspronkelijk was verwacht op grond van de
diagnose.
De man die mijn hulp inriep herkende zich feilloos in het profiel zoals dat in het boek
beschreven wordt. Hij wil hier met hulp van haptotherapie mee aan de slag. We zijn
samen bezig met het openen van het voelen in zijn lijf (hij zat vrijwel compleet in
zijn hoofd), het leren uiten van negatieve gevoelens, ruimte in mogen nemen, voelend
omgaan met pijn, ontvangen, toelaten van angst, en alles wat zich aandient.
Twee dingen wil ik hier aankaarten:
Ten eerste: Hoe begrijpelijk ook de angst, wanhoop en machteloosheid zijn die
mensen met de diagnose kanker en hun naasten ervaren, de houding van ‘er is niets
wat je kunt doen’ zou volgens de bevindingen van Simonton de groei van kanker
kunnen versterken en is niet nodig. Er zijn wel mogelijkheden. Naast de reguliere
aanpak van chemo of bestraling gebruikt Simonton ontspanningsoefeningen,
visualisatie, fysieke oefeningen en geleide meditatie als aanvullende therapie om
mensen met kanker beter om te leren gaan met de uitdagingen waarvoor zij zich
gesteld zien.²
Ten tweede: Zijn wij als haptotherapeuten niet bij uitstek toegerust om mensen met
problemen op het gebied van chronische stress, moeite met het omgaan met emoties,
moeite met het vinden van een gezond emotioneel evenwicht, te begeleiden?
Anneke schrijft: ‘Hoe is het mogelijk dat mensen dit uithouden? Dat ze niet gillend,
scheldend, tierend en wanhopig rond rennen?’ Kenmerkend voor veel kankerpatiënten
blijkt dus juist te zijn dat ze negatieve emoties niet uiten. Het zou voor deze mensen
van levensbelang kunnen zijn om inderdaad wel te leren gillen, schelden en de
emoties te laten stromen, onder begeleiding van iemand die ze helpt hun remmingen
te overwinnen. Helaas worden kankerpatiënten vaak om hun onderdrukte gedrag
bewonderd: ‘hij is zo’n goeie en lieve man’, ‘zij is zo’n engel’, waarmee het
onderdrukken versterkt wordt.
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Reactie op: ‘Kunst en Haptonomie.
Geen gevecht wel kracht’
Pauline van Borrendam
In Haptonomisch Contact van maart 2012 lees ik hoe Anneke Kempkes-Verweij
een parallel trekt tussen mensen die in de Tweede Wereldoorlog bombardementen
meemaken en dierbare mensen nu in haar omgeving die ernstige vormen van kanker
krijgen. Het gaat over extreme machteloosheid; over afwachten van naderend onheil
terwijl je niets kunt doen; ‘het is een overval’. En ‘er is geen keus’, als het gaat over
de behandelingen bij kanker als chemo, bestraling, amputatie.
Anneke schrijft over de waarde van haptonomie in zulke omstandigheden: affectieve
verbinding met anderen, waarin eigenheid en moed beter overeind kunnen blijven. Dit
onderschrijf ik direct. Er kan echter denk ik meer.
Onlangs riep de partner van een cliënte, die bij mij een aantal maanden in begeleiding
was geweest, mijn hulp in. Hij heeft een ernstige vorm van kanker. In zijn zoektocht
naar wat hij zelf kon doen stuitte hij op het boek ‘Op weg naar herstel, een kans om te
overleven’. ¹ Hij heeft het boek voor veel geld 2e hands aangeschaft, vandaag heb ik
hetzelfde gedaan.
Carl Simonton is een radioloog en geneesheer-directeur van het kankerinstituut
in Texas. De aanpak die hij beschrijft wordt gestaafd door veel wetenschappelijk
onderzoek. Uit onderzoeken blijkt dat een grote meerderheid van de mensen die
kanker ontwikkelen in de periode van zes tot achttien maanden voor de diagnose
emotioneel belastende ervaringen hebben mee gemaakt, waarmee ze niet uit de voeten
kunnen.
Ze ervaren wanhoop, frustratie, machteloosheid en kunnen deze vaak slecht uiten.
Om hulp vragen vinden ze moeilijk. Mensen met kanker zijn veelal gericht op de
behoeftes van anderen. Ze kunnen slecht begrenzen of eigen behoeftes aangeven.
Door het slecht uiten van negatieve emoties en de neiging tot aanpassen aan de ander
worden ze vaak ervaren als buitengewoon aardige mensen. Dit gedrag kan echter zijn
oorsprong hebben in een onvoldoende in zichzelf geloven en eigenlijk een gebrek aan
hoop ervaren.
Goed, dit is even kort en nogal ongenuanceerd opgeschreven. In het boek zijn die
nuances er zeker. Waar het mij om gaat is dat wanhoop, machteloosheid en nietskunnen-doen, hier als krachten worden gezien die de ontwikkeling van kanker juist
mogelijk maken! (In het boek wordt ook beschreven hoe deze gevoelens in het lijf
door kunnen werken: via het limbische systeem, de hypothalamus, de hypofyse en
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hormonen, waardoor de groei van foute cellen toe neemt terwijl ons afweersysteem
juist faalt.)
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Vanuit alternatieve hoek had ik altijd al de overtuiging dat emotioneel evenwicht
en ziekte samen hangen, maar ik durfde er naar cliënten nooit zo heel duidelijk
over te zijn. In dit boek van Simonton staan echter zo veel wetenschappelijke
onderzoeken die dit staven, onderzoekers kunnen zelfs behoorlijk nauwkeurig
voorspellen wie er ziek worden naar aanleiding van ingrijpende gebeurtenissen
in het leven van de proefpersonen. Interessant is dat niet iedereen ziek wordt na
belastende gebeurtenissen. Doorslaggevend is de houding van de persoon: iemand
die goed overweg kan met zijn gevoelens, en pijnlijke situaties goed kan hanteren
en verwerken wordt niet zo snel ziek. Nog belangrijker is dat sommige mensen met
een vergevorderde vorm van kanker blijken te kunnen genezen als gevolg van een
veranderde innerlijke houding.
Is het dan niet altijd de moeite waard, als iemand met kanker (of een andere
ingrijpende ziekte) er voor open staat, om te werken aan emotionele gezondheid en
evenwicht? Is het niet ook onze verantwoordelijkheid om meer mensen hier over te
informeren?

¹ Op weg naar herstel, een kans om te overleven’. (Ondertitel: Psychische krachten kunnen kanker
en andere ziekten beïnvloeden), van O. Carl Simonton, Stephanie Matthews- Simonton en James L.
Creighton. Eerste Nederlandse uitgave 1983.
² Daarnaast zijn er ook andere ingangen om zelf iets te doen. Lees bv. The Hidden Cause of Cancer, van
Prof Brian Scott Peskin, autoriteit op voedingsgebied, Ned. Vertaling 19 juni 2012.
Of ‘Chemo, of kan ik zelf kiezen? Er zijn andere mogelijkheden’, van Drs. Henk J. Trentelman, zelf ex
kankerpatiënt, die in 1996 chemotherapie weigerde.

Zijn we met zijn allen te veel beïnvloed door de reguliere visie en aanpak van kanker?
Als deze feiten al zo lang bekend zijn waarom wordt er op reguliere basis dan niet
meer mee gewerkt? Is dit wellicht ook de invloed van farmaceutische industrie binnen
het reguliere medische circuit? Versterkt die ook de splitsing tussen alternatieve en
reguliere aanpak? (Alternatief wordt er zeker gewerkt met de koppeling lichaamgeest, zoals bv. in ‘De helende reis’ van Brandon Bays, die zelf genas van kanker.)
Waarom worden de boeken van Simonton voor veel geld tweedehands verkocht maar
gaan ze niet in herdruk?
Ligt hier voor haptotherapeuten niet een terrein braak dat heel veel aandacht nodig
heeft en heel veel mogelijkheden biedt? Onze werkwijze is anders dan die welke
Simonton in zijn boek beschrijft, maar mijns inziens minstens net zo waardevol. Zou
het niet mooi zijn als mensen met kanker en verwijzers van onze mogelijkheden op de
hoogte zijn? In de nieuwsbrief van de VVH lees ik dat er gewerkt wordt aan folders
voor specifieke doelgroepen. Ik denk dat déze doelgroep- de kankerpatiënten- een
heel belangrijke is.
Reactie van Anneke Kempkes-Verweij op reactie van Pauline van Borrendam:
Fijn om verdieping van gedachten te krijgen van een collega. Het lijkt me een prima
idee om als collega’s verder te gaan met dit onderwerp door artikelen en/of casussen
over kanker te schrijven in dit tijdschrift en ervaringen uit te wisselen. Pauline heeft
de aanzet gegeven, waarvoor veel dank.
Anneke
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Uit de Praktijk
Haptonomie en haptotherapie in de zorg voor
mensen met een beperkte ontwikkeling
Peter Leest
Peter Leest (1962) heeft een eigen haptotherapiepraktijk in Apeldoorn.
Vanuit zijn praktijk verzorgt hij regelmatig workshops en trainingen
op basis van haptonomie. Tevens werkt Peter Leest bij ’s Heeren Loo
als haptotherapeut met mensen met een verstandelijke en
soms lichamelijke beperking.
Mensen met een beperkte ontwikkeling worden meestal verstandelijk beperkte mensen
genoemd. Een beperkte verstandelijke ontwikkeling gaat bijna altijd ook vergezeld
van beperkingen op sociaal-emotioneel en/of motorisch vlak. De term ‘verstandelijke
beperking’ is dan ook een gehandicapte term. Het haptotherapeutisch werken met
mensen met een beperkte ontwikkeling is een uitdagende en bijzondere specialisatie
binnen het vak, waar veel bij komt kijken. Het gaat over mensen die je tegenkomt bij
de bakker of op de sportschool, mensen waarbij het niet opvalt dat ze een beperkte
ontwikkeling hebben. Maar het gaat ook over mensen met ernstige meervoudige
beperkingen, mensen die in alles zorg nodig hebben, die een ontwikkelingsniveau
hebben van een jonge baby. Wat deze groep mensen gemeenschappelijk hebben is
dat ze het abstractieniveau ontbreekt om gebeurtenissen in perspectief te zetten. Ze
hebben dan ook dagelijks begeleiding nodig: een vangnet op de achtergrond om op
terug te kunnen vallen voor als het even te moeilijk wordt, dan wel geholpen worden
bij letterlijk alles. Als je werkt met mensen met een beperkte ontwikkeling, dan heb
je automatisch ook te maken met de begeleiders rond die mens. Dit artikel biedt een
kijkje naar de schoonheid en complexiteit van het haptotherapeutisch werken met een
mens met een beperkte ontwikkeling. Met Femke binnen haar omgeving.
Femke
Femke is een vrouw van ruim vijftig jaar, ze heeft een verstandelijke ontwikkeling
van ongeveer 6 maanden. Verder heeft ze een klompvoet en is ze slechtziend.
Als Femke loopt gaat dat niet vloeiend, mede oorzaak daarvan is haar klompvoet
en slechtziendheid. Ze maakt stapjes gelijk een anderhalf jarige. In haar verdere
motoriek toont een gelijk ontwikkelingsniveau. Femke overziet en beluistert meestal
maar een paar meter. Geluiden en beelden van verder weg komen niet binnen. Je ziet
een dergelijk beeld terug bij baby’s van drie maanden. Als Femke haar onlust toont is
het onduidelijk of ze bang, boos of verdrietig is. Deze emoties lijken nog niet goed
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gedifferentieerd te zijn, alsof haar emotionele ontwikkeling nog geen zes maanden is.
Femke woont in een woongroep voor ernstig verstandelijk beperkte mensen met tien
medebewoners. Femke heeft een curator die samen met haar vader, op de achtergrond,
er voor haar zijn. Zij hebben de zeggenschap over de voor haar belangrijke
beslissingen. Een zorgcoördinator heeft de verantwoordelijkheid over Femke vanuit
de instelling. Een team van twaalf begeleiders verzorgen de uitvoer van de dagelijkse
begeleiding die Femke en haar medebewoners nodig hebben. Dit team wordt
aangestuurd door een meewerkend teamhoofd, daarboven staat het hoofd wonen.
Vanuit de instelling is een agoog verbonden aan Femke, die de zorgcoördinator en
het team begeleidt in de kwaliteit van zorg voor Femke. Een fysiotherapeut is bij
Femke betrokken o.a. vanwege haar voeten en nu heeft Femke dus ook nog een
haptotherapeut.
Het begeleidingsteam
Tot twee jaar terug heeft het team van begeleiders rond Femke en haar medebewoners
een moeilijke tijd gehad. Er heerste onveiligheid, relatief veel ziekteverzuim, en
regelmatig miscommunicatie binnen het team. Langzaam, met veel inzet, is het team
weer aan het opbouwen samen met een teamhoofd en het hoofd wonen. Ten tijde
van de aanmelding voor haptotherapie zijn ze er nog niet helemaal. Zichtbaar is de
handelingsverlegenheid en als iemand wel iets nieuws probeert zie je onmacht en
onzekerheid het resultaat beïnvloeden. Opvallend is wel dat er regelmatig initiatieven
zijn met betrekking tot de kwaliteit van zorg. Zo zijn bijvoorbeeld vlak voor de
therapieaanvraag twee begeleiders met Femke en een medebewoner een weekeinde
weg geweest met als doel een stap verder met de ontwikkeling van de bewoners
te komen. Bij Femke is dat niet werkelijk gelukt. Hierop hebben ze het initiatief
voortgezet door haptotherapie aan te vragen.
De therapieaanvraag
De aanvraag voor haptotherapie voor Femke is gedaan door de zorgcoördinator in
overleg met de agoog en het meewerkende teamhoofd. Femke is enkele jaren geleden
nieuw op de woning gekomen met hardplastic armkokers en handkokers. Deze
zijn om te voorkomen dat Femke automutileert als ze onlust ervaart, ze droeg deze
kokers dag en nacht. Het team is het gelukt om de armkokers uit te krijgen zonder
dat Femke zichzelf (teveel) is gaan slaan. Met de handkokers is dit niet gelukt. Als
Femke haar kokers uit heeft gaat ze hard met haar hand in haar kruis wrijven en
steekt haar hand ver achter in haar keel. Ze beschadigt hiermee zichzelf. Een minder
makkelijke bijkomstigheid in de benadering van Femke is dat ze flink kwijlt vanwege
overstimulatie van haar speekselklieren, dit maakt dat je een drempel over moet om
Femke fysiek nabij te komen.
De therapievraag is om Femke te helpen bij het uitkrijgen van haar handkokers,
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De therapieaanvraag
De aanvraag voor haptotherapie voor Femke is gedaan door de zorgcoördinator in
overleg met de agoog en het meewerkende teamhoofd. Femke is enkele jaren geleden
nieuw op de woning gekomen met hardplastic armkokers en handkokers. Deze
zijn om te voorkomen dat Femke automutileert als ze onlust ervaart, ze droeg deze
kokers dag en nacht. Het team is het gelukt om de armkokers uit te krijgen zonder
dat Femke zichzelf (teveel) is gaan slaan. Met de handkokers is dit niet gelukt. Als
Femke haar kokers uit heeft gaat ze hard met haar hand in haar kruis wrijven en
steekt haar hand ver achter in haar keel. Ze beschadigt hiermee zichzelf. Een minder
makkelijke bijkomstigheid in de benadering van Femke is dat ze flink kwijlt vanwege
overstimulatie van haar speekselklieren, dit maakt dat je een drempel over moet om
Femke fysiek nabij te komen.
De therapievraag is om Femke te helpen bij het uitkrijgen van haar handkokers,
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zonder dat ze opnieuw zichzelf gaat beschadigen. De aanvraag en het gesprek met
de zorgcoördinator geven aanleiding om te denken dat een deel van de hulpvraag bij
het team ligt en een deel bij Femke. Femke zal (opnieuw?) moeten leren om troost te
zoeken en vinden bij haar begeleiders en om opnieuw haar handen te leren gebruiken.
Ze heeft immers enkele jaren met haar handen in een hardplastic koker gezeten. De
tastzin is verdwenen uit haar vingers, als je haar vingers aanraakt voel je natte koude
slappe vingers zonder gevoel, zonder leven.
Het team zal moeten leren vertrouwen in zichzelf en in Femke te krijgen om
gezamenlijk kleine stapjes te zetten zonder dat alles eerst in een teamvergadering door
iedereen goed gevonden wordt. De groepsleiders zullen (nog meer) hun kop boven
het maaiveld moeten uitsteken, daar waar het wel kan afwijken van het afgesproken
behandelvoorschrift, zonder dat hierbij de fysieke of emotionele veiligheid van de
cliënt, of groepsgenoten in gevaar komt. Nog meer persoonlijke kwaliteit en eigenheid
gevraagd dus.
De behandeling
De eerste keer dat ik binnenkom om met Femke te werken ligt ze op het gras in de
zon, ze lijkt er ontspannen bij te liggen en te doezelen. Ik ga erbij liggen, dicht genoeg
bij op dat zij ervaart dat ik er ben, ver genoeg weg om haar de ruimte te geven. Ik
zorg ervoor dat ik vooral lekker lig maar ook dat ik contact met haar heb en houd.
Na tien minuten wordt het contact Femke te veel, ze staat op, loopt naar binnen en
ze uit haar onlust door te trappelen op de grond, ongelukkig te lachen en bozig te
huilen. Femke lijkt geheel uit contact maar blijft wel in de ruimte. Ik blijf voelbaar
aanwezig, op afstand. Ik probeer mij niet af te sluiten voor alle onlust van Femke.
Na twintig minuten kiest Femke om helemaal uit contact te gaan: ze gaat naar een
andere ruimte. Ik laat haar gaan en geef duidelijk aan dat ik ook weg ga. Volgende
week kom ik terug. De daarop volgende weken herhaalt dit patroon zich. Telkens trek
ik de hardplastic handschoenen uit als Femke die nog aan heeft. Met het team van
begeleiders is afgesproken dat zij nadrukkelijk uitgenodigd zijn om bij de behandeling
betrokken te zijn. Daar waar ik de ruimte ervaar betrek ik de aanwezige groepsleiders
actief bij Femke en mij. Hierbij blijken een aantal begeleiders geïnteresseerd en
betrokken te zijn. Enkele groepsleiders gaan zelf ook aan de slag met wat ze zien, of
voelen zich er door gesteund in wat ze zelf al deden met Femke.
De eerste twee maanden zit de grootste verandering in de intensiteit van het contact
dat Femke en ik hebben voordat het haar teveel wordt. De intensiteit van het contact
groeit langzaam: van heel weinig, naar meer aanwezig mogen zijn. Als er ruimte voor
is zoek ik met mijn vingers de hare op, soms mogen onze vingers elkaar aanraken. Na
een maand lijkt het alsof er leven, een eigen wil en gevoel komt in haar vingers. Al die
tijd blijft het zo dat Femke, als het haar teveel geworden is, zich niet laat troosten/tot
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rust brengen: Ze stampt dan ongelukkig lachend en boos huilend rond, na anderhalve
maand komt hier ook iets van verdrietig huilen bij.
Na twee maanden treden er grote veranderingen op. Een groepsleider nodigt mij uit
bij iets wat zij bereikt heeft samen met Femke. Het wordt voor Femke al snel teveel.
We zijn met z’n drieën op haar kamertje: Femke is weer verdrietig en boos aan het
rondstampen. Ik blijf aanwezig en open, na enige tijd gaat Femke wel in op mijn
uitnodiging en komt naar me toe en op schoot zitten, op en ‘in’ schoot. Ze kruipt
helemaal tegen mij aan en komt tot rust. Een geweldig moment dat de begeleider en
mij ontroert. Achteraf realiseren we ons wel dat je dit niet kunt verlangen van iedere
begeleider: Als Femke daadwerkelijk bij je op/in schoot komt zitten, dan is na afloop
je hele hoofd en bovenlijf onder het speeksel van Femke. Iedere groepsleider zal zijn/
haar eigen weg daarin moeten vinden.
De daarop volgende twee maanden verloopt het contact op de woning en met Femke
van de euforie van het moment tot langzaam minder geïnteresseerd. Femke heeft nog
steeds haar handschoenen aan, op een half uur per dag na. Het team en Femke hebben
nog geen weg gevonden waarop Femke haar handschoenen uit kan houden.
Deze schijnbare afname van betrokkenheid en toename van wanhoop ‘hoe krijgen
we die handschoenen uit’ luidt de volgende fase in. Femke is al zo ver, zij heeft
ondertussen haar tastzin in haar vingers hervonden: als onze vingers elkaar aanraken
is het contactvol, speels en spannend, heel anders dan in het begin. Ook kan Femke
zich laten troosten en rust vinden bij een ander.
We besluiten dat de therapie voor Femke ten einde loopt. Femke heeft haar
ontwikkelingsstap gemaakt. Het is nu aan Femke en het team om het nieuw
verworvene in haar leefwereld te implementeren. Bij de eindoverdracht naar het
team wordt dit ook benoemd. Haptotherapie stopt, Femke is zo ver, nu nog het
implementeren. Die begeleiders die geïnteresseerd zijn, krijgen haptonomische
begeleiding bij de omgang met Femke. Dit op initiatief van die begeleider. Het is ook
belangrijk voor het proces dat de begeleiders zelf dit initiatief nemen.
Dat is het moment dat je de handelingsverlegenheid van het team / de begeleiders
voelt. De kwaliteit en betrokkenheid is er wel, maar heeft nog onvoldoende richting.
Het is ook het ervaren dat je als haptotherapeut niet weet wat de volgende stap is die
gezet moet worden en dat je dat niet weten moet kunnen dragen in het vertrouwen dat
die wel door het team gevonden wordt. Als haptotherapeut heb je op afstand present te
zijn: betrokken, beschikbaar èn op afstand.
In de maand die volgt word ik op enkele momenten gevraagd mee te kijken of mee te
denken in het proces:
Er blijkt dat een begeleider bij het eten hagelslagjes op tafel voor Femke neerlegt,
een ander gaat regelmatig met Femke naar de snoezelruimte. Ik krijg een verheugd
telefoontje dat Femke een beker vast heeft gehouden en bijna zelf een slokje heeft
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zonder dat ze opnieuw zichzelf gaat beschadigen. De aanvraag en het gesprek met
de zorgcoördinator geven aanleiding om te denken dat een deel van de hulpvraag bij
het team ligt en een deel bij Femke. Femke zal (opnieuw?) moeten leren om troost te
zoeken en vinden bij haar begeleiders en om opnieuw haar handen te leren gebruiken.
Ze heeft immers enkele jaren met haar handen in een hardplastic koker gezeten. De
tastzin is verdwenen uit haar vingers, als je haar vingers aanraakt voel je natte koude
slappe vingers zonder gevoel, zonder leven.
Het team zal moeten leren vertrouwen in zichzelf en in Femke te krijgen om
gezamenlijk kleine stapjes te zetten zonder dat alles eerst in een teamvergadering door
iedereen goed gevonden wordt. De groepsleiders zullen (nog meer) hun kop boven
het maaiveld moeten uitsteken, daar waar het wel kan afwijken van het afgesproken
behandelvoorschrift, zonder dat hierbij de fysieke of emotionele veiligheid van de
cliënt, of groepsgenoten in gevaar komt. Nog meer persoonlijke kwaliteit en eigenheid
gevraagd dus.
De behandeling
De eerste keer dat ik binnenkom om met Femke te werken ligt ze op het gras in de
zon, ze lijkt er ontspannen bij te liggen en te doezelen. Ik ga erbij liggen, dicht genoeg
bij op dat zij ervaart dat ik er ben, ver genoeg weg om haar de ruimte te geven. Ik
zorg ervoor dat ik vooral lekker lig maar ook dat ik contact met haar heb en houd.
Na tien minuten wordt het contact Femke te veel, ze staat op, loopt naar binnen en
ze uit haar onlust door te trappelen op de grond, ongelukkig te lachen en bozig te
huilen. Femke lijkt geheel uit contact maar blijft wel in de ruimte. Ik blijf voelbaar
aanwezig, op afstand. Ik probeer mij niet af te sluiten voor alle onlust van Femke.
Na twintig minuten kiest Femke om helemaal uit contact te gaan: ze gaat naar een
andere ruimte. Ik laat haar gaan en geef duidelijk aan dat ik ook weg ga. Volgende
week kom ik terug. De daarop volgende weken herhaalt dit patroon zich. Telkens trek
ik de hardplastic handschoenen uit als Femke die nog aan heeft. Met het team van
begeleiders is afgesproken dat zij nadrukkelijk uitgenodigd zijn om bij de behandeling
betrokken te zijn. Daar waar ik de ruimte ervaar betrek ik de aanwezige groepsleiders
actief bij Femke en mij. Hierbij blijken een aantal begeleiders geïnteresseerd en
betrokken te zijn. Enkele groepsleiders gaan zelf ook aan de slag met wat ze zien, of
voelen zich er door gesteund in wat ze zelf al deden met Femke.
De eerste twee maanden zit de grootste verandering in de intensiteit van het contact
dat Femke en ik hebben voordat het haar teveel wordt. De intensiteit van het contact
groeit langzaam: van heel weinig, naar meer aanwezig mogen zijn. Als er ruimte voor
is zoek ik met mijn vingers de hare op, soms mogen onze vingers elkaar aanraken. Na
een maand lijkt het alsof er leven, een eigen wil en gevoel komt in haar vingers. Al die
tijd blijft het zo dat Femke, als het haar teveel geworden is, zich niet laat troosten/tot
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rust brengen: Ze stampt dan ongelukkig lachend en boos huilend rond, na anderhalve
maand komt hier ook iets van verdrietig huilen bij.
Na twee maanden treden er grote veranderingen op. Een groepsleider nodigt mij uit
bij iets wat zij bereikt heeft samen met Femke. Het wordt voor Femke al snel teveel.
We zijn met z’n drieën op haar kamertje: Femke is weer verdrietig en boos aan het
rondstampen. Ik blijf aanwezig en open, na enige tijd gaat Femke wel in op mijn
uitnodiging en komt naar me toe en op schoot zitten, op en ‘in’ schoot. Ze kruipt
helemaal tegen mij aan en komt tot rust. Een geweldig moment dat de begeleider en
mij ontroert. Achteraf realiseren we ons wel dat je dit niet kunt verlangen van iedere
begeleider: Als Femke daadwerkelijk bij je op/in schoot komt zitten, dan is na afloop
je hele hoofd en bovenlijf onder het speeksel van Femke. Iedere groepsleider zal zijn/
haar eigen weg daarin moeten vinden.
De daarop volgende twee maanden verloopt het contact op de woning en met Femke
van de euforie van het moment tot langzaam minder geïnteresseerd. Femke heeft nog
steeds haar handschoenen aan, op een half uur per dag na. Het team en Femke hebben
nog geen weg gevonden waarop Femke haar handschoenen uit kan houden.
Deze schijnbare afname van betrokkenheid en toename van wanhoop ‘hoe krijgen
we die handschoenen uit’ luidt de volgende fase in. Femke is al zo ver, zij heeft
ondertussen haar tastzin in haar vingers hervonden: als onze vingers elkaar aanraken
is het contactvol, speels en spannend, heel anders dan in het begin. Ook kan Femke
zich laten troosten en rust vinden bij een ander.
We besluiten dat de therapie voor Femke ten einde loopt. Femke heeft haar
ontwikkelingsstap gemaakt. Het is nu aan Femke en het team om het nieuw
verworvene in haar leefwereld te implementeren. Bij de eindoverdracht naar het
team wordt dit ook benoemd. Haptotherapie stopt, Femke is zo ver, nu nog het
implementeren. Die begeleiders die geïnteresseerd zijn, krijgen haptonomische
begeleiding bij de omgang met Femke. Dit op initiatief van die begeleider. Het is ook
belangrijk voor het proces dat de begeleiders zelf dit initiatief nemen.
Dat is het moment dat je de handelingsverlegenheid van het team / de begeleiders
voelt. De kwaliteit en betrokkenheid is er wel, maar heeft nog onvoldoende richting.
Het is ook het ervaren dat je als haptotherapeut niet weet wat de volgende stap is die
gezet moet worden en dat je dat niet weten moet kunnen dragen in het vertrouwen dat
die wel door het team gevonden wordt. Als haptotherapeut heb je op afstand present te
zijn: betrokken, beschikbaar èn op afstand.
In de maand die volgt word ik op enkele momenten gevraagd mee te kijken of mee te
denken in het proces:
Er blijkt dat een begeleider bij het eten hagelslagjes op tafel voor Femke neerlegt,
een ander gaat regelmatig met Femke naar de snoezelruimte. Ik krijg een verheugd
telefoontje dat Femke een beker vast heeft gehouden en bijna zelf een slokje heeft
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genomen. Diverse begeleiders experimenteren met gedrag. Met één gedreven
begeleider voer ik enkele gesprekken over hoe zij trouw aan zichzelf kan blijven. Dat
houdt voor haar in dat ze haar grote verbondenheid met Femke moet bewaren maar
tegelijk contact met het team houden: Haar ontwikkelingsstap is het team op een voor
hen passende wijze blijven betrekken bij haar vorderingen met Femke zonder af te
haken / op alleen te gaan.
Nog zes weken later staat er een berichtje op mijn voicemail: ‘Femke heeft haar
handschoenen uit!’ Femke en team hebben het voor elkaar gekregen!
Tot zo ver het verhaal van Femke. Je kunt concluderen dat het haptotherapeutisch
werken met een (verstandelijk) beperkt ontwikkeld mens anders is. Anders in de
manier van werken met de cliënt en een andere positie van de haptotherapeut. Het
therapeutisch werken met de cliënt alleen is niet toereikend. De rol en invloed van het
begeleidingsteam op de cliënt is groot. In een volgend artikel zal ik, aan de hand van
bovenstaande casus, ingaan op hoe je het haptonomisch ontwikkelingsschema van
Van Minnen kunt gebruiken binnen dit werk. Dit schema (zie Haptonomisch Contact
september 2010) kan je zinvol inzetten in zowel je interventies naar de individuele
cliënt toe als in je interventies naar het team rond de cliënt.

Vera
Wim Laumans
Vera is door haar huisarts naar mij doorverwezen met de volgende verwijzing:
Moeite met lichamelijk contact en vaginisme na verkrachting. Therapie door
seksuoloog is mislukt door slecht contact en technische benadering. Gaarne je hulp.
Vera maakt een teruggetrokken indruk en toont van opzij een dubbel gebroken
lichaamslijn: het hoofd staat niet recht boven de romp en boven- en onderlichaam
staan niet goed boven elkaar, wat een a-vitale indruk maakt.
De ouders van Vera zijn gescheiden toen ze 16 jaar was. Volgens haar zeggen was haar
moeder liefdeloos en is haar vader aan de drank gegaan omdat hij de liefdeloosheid
niet meer verdroeg.
Vera woont samen met Hans. Ze waardeert hem zeer, omdat hij haar niet in de steek
gelaten heeft na de verkrachting en behoedzaam met haar omgaat.
In hun lichamelijk contact gaat het moeilijk omdat hij zich snel afgewezen voelt.
De vraag of ze hem ook afwijst vindt ze moeilijk te beantwoorden omdat ze niet
precies kan duiden wat er gebeurt.
Mijn voorstel is dan ook of ze aan Hans wil vragen mee te doen met de behandeling.
De opzet van de behandeling is hen als partners dichter bij elkaar te brengen en ze te
helpen bij te dragen aan elkaars geluk. De reden dat ik direct al vraag om samen met
Hans te komen is dat het aanrakingscontact zich tussen hen moet ontwikkelen en het
transportmiddel is voor het affectieve gevoel dat zich op de partner gaat richten c.q.
tussen de partners gaat ontwikkelen.
In deze gevallen is het dus altijd belangrijk te kiezen voor relatietherapie en niet
voor individuele therapie. Het doel van de therapie is een relatie die door beiden als
een weldaad beleefd kan worden en waarbij de aanraking het transportmiddel is.
De therapeutische relatie is een relatie van vertrouwen waarin beide partners zich
helemaal veilig voelen.
Bij de tweede behandeling komt Hans mee. Zijn houding is afwachtend, maar hij is
duidelijk coöperatief in zijn opstelling als het om het belang van Vera gaat. Ik leg
opnieuw uit wat de bedoeling is: de weg vrij maken voor lichamelijk contact. Ik maak
duidelijk dat het in de haptotherapeutische behandeling om liefdevol contact gaat en
niet om seksueel contact. Pas als de liefde door beide ervaren kan worden ontstaat er
ruimte voor seksueel contact.
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genomen. Diverse begeleiders experimenteren met gedrag. Met één gedreven
begeleider voer ik enkele gesprekken over hoe zij trouw aan zichzelf kan blijven. Dat
houdt voor haar in dat ze haar grote verbondenheid met Femke moet bewaren maar
tegelijk contact met het team houden: Haar ontwikkelingsstap is het team op een voor
hen passende wijze blijven betrekken bij haar vorderingen met Femke zonder af te
haken / op alleen te gaan.
Nog zes weken later staat er een berichtje op mijn voicemail: ‘Femke heeft haar
handschoenen uit!’ Femke en team hebben het voor elkaar gekregen!
Tot zo ver het verhaal van Femke. Je kunt concluderen dat het haptotherapeutisch
werken met een (verstandelijk) beperkt ontwikkeld mens anders is. Anders in de
manier van werken met de cliënt en een andere positie van de haptotherapeut. Het
therapeutisch werken met de cliënt alleen is niet toereikend. De rol en invloed van het
begeleidingsteam op de cliënt is groot. In een volgend artikel zal ik, aan de hand van
bovenstaande casus, ingaan op hoe je het haptonomisch ontwikkelingsschema van
Van Minnen kunt gebruiken binnen dit werk. Dit schema (zie Haptonomisch Contact
september 2010) kan je zinvol inzetten in zowel je interventies naar de individuele
cliënt toe als in je interventies naar het team rond de cliënt.

Vera
Wim Laumans
Vera is door haar huisarts naar mij doorverwezen met de volgende verwijzing:
Moeite met lichamelijk contact en vaginisme na verkrachting. Therapie door
seksuoloog is mislukt door slecht contact en technische benadering. Gaarne je hulp.
Vera maakt een teruggetrokken indruk en toont van opzij een dubbel gebroken
lichaamslijn: het hoofd staat niet recht boven de romp en boven- en onderlichaam
staan niet goed boven elkaar, wat een a-vitale indruk maakt.
De ouders van Vera zijn gescheiden toen ze 16 jaar was. Volgens haar zeggen was haar
moeder liefdeloos en is haar vader aan de drank gegaan omdat hij de liefdeloosheid
niet meer verdroeg.
Vera woont samen met Hans. Ze waardeert hem zeer, omdat hij haar niet in de steek
gelaten heeft na de verkrachting en behoedzaam met haar omgaat.
In hun lichamelijk contact gaat het moeilijk omdat hij zich snel afgewezen voelt.
De vraag of ze hem ook afwijst vindt ze moeilijk te beantwoorden omdat ze niet
precies kan duiden wat er gebeurt.
Mijn voorstel is dan ook of ze aan Hans wil vragen mee te doen met de behandeling.
De opzet van de behandeling is hen als partners dichter bij elkaar te brengen en ze te
helpen bij te dragen aan elkaars geluk. De reden dat ik direct al vraag om samen met
Hans te komen is dat het aanrakingscontact zich tussen hen moet ontwikkelen en het
transportmiddel is voor het affectieve gevoel dat zich op de partner gaat richten c.q.
tussen de partners gaat ontwikkelen.
In deze gevallen is het dus altijd belangrijk te kiezen voor relatietherapie en niet
voor individuele therapie. Het doel van de therapie is een relatie die door beiden als
een weldaad beleefd kan worden en waarbij de aanraking het transportmiddel is.
De therapeutische relatie is een relatie van vertrouwen waarin beide partners zich
helemaal veilig voelen.
Bij de tweede behandeling komt Hans mee. Zijn houding is afwachtend, maar hij is
duidelijk coöperatief in zijn opstelling als het om het belang van Vera gaat. Ik leg
opnieuw uit wat de bedoeling is: de weg vrij maken voor lichamelijk contact. Ik maak
duidelijk dat het in de haptotherapeutische behandeling om liefdevol contact gaat en
niet om seksueel contact. Pas als de liefde door beide ervaren kan worden ontstaat er
ruimte voor seksueel contact.
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Opbouw van het begin van de behandeling:
Beiden moeten zich bewust worden wat er in het aanrakingscontact gebeurt.
Pas als bewust wordt wat er niet goed gaat ben je in staat het te veranderen.
Vraag: wie neemt het initiatief voor lichamelijk contact.
Vera: ‘Ik heb veel behoefte aan lichamelijk contact en ben er tegelijkertijd bang voor.
Ik weet dat ik snel terugtrek’. Hans: ‘En dan voel ik me afgewezen’.
Door niet bezig te zijn met het seksuele contact, maar bezig te zijn met de liefde als
voorwaarde tot het seksuele contact kan een decodering voor het reflexmatige sluiten
mogelijk worden.
Eerste leerervaring:
Niet pakken, maar uitnodigen tot lichamelijk contact en wachten op ‘antwoord’.
Wachten op antwoord betekent dat je niet in de vrijheid van de ander treedt maar
bereid bent af te wachten of de ander op de uitnodiging in wil gaan of niet. Dit houdt
in dat je een gevoeligheid ontwikkelt die de ander de ruimte (vrijheid) laat om ja of
nee te zeggen waardoor een afwijzing voorkomen wordt. De ander naar je toehalen
is niet vragen maar pakken wat je vindt dat je toekomt, met dikwijls een afwijzing
tot gevolg. Deze leerervaring maakt de partners bewust hoe subtiel het contact is en
voorkomt de kwetsing van de afwijzing.
De eerste leerervaring is een schokkende ontdekking, die tegelijkertijd bevrijdend
is. Een ontdekking in die zin dat ze feitelijk niet stilstonden bij de wijze waarop ze
met elkaar omgingen. Dat ze niet doorhadden wat hun vanzelfsprekende lichamelijke
omgang bij elkaar teweegbracht en dat de bewustwording hiervan een schok was. Met
het onmiddellijke voornemen: Hier gaan we iets mee doen en daar kunnen we iets
mee. Het is bevrijdend een stukje angst in de omgang te verliezen en meer jezelf te
durven zijn in de omgang met elkaar.

De tweede leerervaring , het elkaar loslaten en weer ieder zijn eigen gang gaan is
logischer. Omdat de beleving van de nabijheid fijn was, is het verbreken van het
contact vanzelfsprekender. Het was immers goed. Het contact wordt beleefd als een
bevestiging van de relatie en de warmte na iedere ontmoeting ‘gloeit’ nog na. Het
vertrouwen in zichzelf en in elkaar groeit.
Beide leerervaringen horen bij elkaar en kunnen heel gemakkelijk in alledaagse
ontmoetingsvormen geoefend worden. De leerervaringen kunnen teruggebracht
worden tot de twee basisbehoeften:
De behoefte tot samenzijn en de behoefte aan afzondering, aan alleen zijn.
Hoe help je elkaar?
Het is natuurlijk ongelooflijk belangrijk dat je elkaar tactvol corrigeert.
Oordeel niet. Opmerkingen als ‘Dat doe je niet goed!’ of ‘Zo hebben we het niet
geleerd’ zijn dodelijk in het proces. Vraag de ander of je hem/haar mag helpen. Dan
blijf je naast elkaar staan in plaats van tegenover elkaar. Je probeert samen iets te
bereiken waar je de inspanning van de ander voor nodig hebt. Dan kan het vertrouwen
in jezelf en in elkaar groeien.
Zowel Vera als Hans zijn blij met deze leerervaringen en vinden gemakkelijker de weg
naar elkaar. Verder zien we dat Vera zich recht en zich ook weer als vrouw durft te
tonen.

Tweede leerervaring:
Het ‘weer loslaten’.
Leer voelen – als je elkaar omhelst, omarmt – wanneer de ander weer op zichzelf wil zijn.
Omklem de ander niet zo dat hij zich vrij moet vechten en zich geclaimd gaat voelen. Geef
de ander ruimte om zich te bewegen. Naar je toe en van je af. Laat de ander vrij in het
contact, waardoor je kunt genieten van de beweging naar je toe en je de bewegingsintentie
van je af kunt voelen en dus weet wanneer je de ander los (vrij) moet laten.
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Achtergrond

Voor u gelezen

Haptonomie en Haptotherapie op het web

door Wim Laumans

Erik te Loo
In andermans handen, Over flow en grenzen in de zorg, Frits de Lange,
ISBN 9789021143194, Uitgeverij Meinema. 128 pagina’s

Ons vak op het WWW
Het is nog maar kort geleden dat ik op internet een bericht las waarin een collega
schreef dat hij een proef wilde doen met online haptonomische begeleiding. Zoals
wel vaker gebeurt met mensen die hun tijd vooruit zijn, is zijn initiatief dit keer geen
succes geworden. Maar het is ook zonneklaar dat we de aansluiting met onze cliënten
verliezen wanneer we als beroepsgroep het internet negeren. Wat is er op internet
op dit moment eigenlijk te vinden over ons vak? En door wie wordt die informatie
aangeboden?
Wie op zoek is naar een haptotherapeut kan natuurlijk terecht bij de websites
van de beroepsverenigingen: www.haptotherapeuten-vvh.nl, www.de-nfg.nl en
www.nvpa.org. Maar er zijn meer mogelijkheden om te zoeken, bijvoorbeeld op
www.allehaptonomen.nl en www.haptotherapeut-info.nl.
Inhoudelijke informatie over ons vak is te vinden op de website van de Vereniging
van Haptotherapeuten, de VVH; www.haptotherapeuten-vvh.nl. Maar ook op de
websites van de diverse opleidingen: www.ith-haptonomie.nl, www.synergos.nl ,
www.haptonomie.nl en www.haptonomie.com en natuurlijk op de talloze websites
van collega’s.
Dan zijn er de open en besloten internetfora waar informatie (grotendeels)
door cliënten uitgewisseld wordt. Een voorbeeld van een dergelijk forum is
www.haptonomie.startpagina.nl/prikbord/. Cliënten die graag laagdrempelig
(en vaak anoniem) informatie willen vinden en/of delen, kunnen op dergelijke
fora hun hart ophalen.
Op LinkedIn zijn diverse groepen te vinden waarin informatie over haptonomie en
haptotherapie gedeeld wordt, meestal door collega’s. Meer dan 100 leden hebben
bijvoorbeeld de groepen ‘Haptotherapie’ en ‘Netwerk toegepaste haptonomie’. Een
(nog) kleine, want nieuwe, groep is ‘Haptonomie in het bedrijfsleven’. Binnen deze
groepen vinden discussies plaats (bijvoorbeeld naar aanleiding van publicaties in
Haptonomisch Contact), maar worden ook intervisiebijeenkomsten georganiseerd.
Kortom, het is echt de moeite waard die groepen in de gaten te houden.
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‘In andermans handen’ is een treffende titel die letterlijk
weergeeft wat er in de zorg gebeurt; dat patiënten zich
moeten toevertrouwen aan de ander, van wie hij of zij
afhankelijk is. In dit boekje komt de ethiek van Knud
Logstrup, een Deense theoloog en filosoof aan de orde.
De essentie van zijn werk is het belang van vertrouwen.
Hij schrijft over communicatie het volgende:
Zich in contact begeven wordt gekenmerkt door een elementair vertrouwen.
Vertrouwen dat er van uitgaat dat we elkaar onderling niet zullen beschadigen.
Door in contact te treden leveren we onszelf uit aan elkaar.
We stellen ons bloot aan elkaar en nemen het risico gekwetst te worden.
Communiceren is ethisch gezien de ander tegemoet treden in het vertrouwen dat de
ander weet wat het betekent je bloot te stellen en derhalve rekening met je houdt.
Logstrup formuleert het ethische gebod als volgt:
Gij zult de macht die u door de onderlinge afhankelijkheid over de andere mens hebt
voor zijn welzijn gebruiken.
Deze kennismaking met de ethiek van Logstrup maakt het boekje ‘In andermans
handen’ tot een echte ontdekking.
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Inspiratiebronnen
onderwerpen die je raken

Titel: ZIN om te verdwalen
Auteur: Anthony Willems ISBN 9789081891806

Samenstelling Petra Steffens en Det Materman

Dit boek is een verzameling van korte verhalen, gedichten en
foto’s met zingeving en spiritualiteit. Vanuit deze dimensies
neemt de auteur je mee in zijn gevoelswereld. Dit geeft
je de kans om mee te verdwalen in een nieuwe wereld vol
inspiratie. De auteur zoekt zijn weg in het subtiele en ijle van
de spirituele wereld, gezien vanuit het herkenbare van onze
alledaagse wereld. De kracht van zijn observaties schuilt
in het feit dat hij hierin heel dicht bij zichzelf blijft. De
fotoserie ‘Verwondering’ van Nicole de Fluiter-Willems zijn
opgenomen in het boek.

In deze 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: Broederziel alleen?
Het verlies van een broer of zus een plaats geven.
Auteur: Minke Weggemans/Uitg. Kok- Kampen
ISBN 90 435 1169
sPEL:
Het verlies van een broer of zus is biologisch gezien het
meest dichtbije verlies: je had het zelf kunnen zijn. Toch
wordt er weinig over gesproken of naar gevraagd. De
schrijfster helpt met dit goed leesbare boek uiting en
aandacht te geven aan de gevoelens en gedachten die bij
de dood van een broer of zus een rol spelen. Het is een
ondersteunend boek met veel herkenning voor diegenen die
zich willen bezinnen op de vraag wat hun overleden broer of
zus voor hen betekent.

Titel: Opkrabbelen
Auteur: Karin Ramaker
Een toegankelijk en ook nog grappig
zelfhulpboek voor mensen met een gevoelige
inslag. De auteur beschrijft hoe zij haar dips
overwon en hoe normaal en menselijk het is om
het even niet meer te zien zitten.
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Haptonomiespel
Dit spel biedt een speelse kennismaking met
Haptonomie. Aan de hand van uiteenlopende
opdrachten onderzoek je jouw gevoelens en
hoe deze samenhangen met je handelen en
denken. Het spel is in 2008 ontwikkeld door
een tiental studenten van Synergos en wordt
nog verder uitontwikkeld als instrument voor
bijvoorbeeld trainingen. Het spel speel je
onder begeleiding van een haptocoach of
-therapeut. Deze zorgt voor vakkundige en
verdiepende feedback. Het haptonomiespel
is nog niet vrij verkrijgbaar. Bij interesse
graag contact opnemen met Danielle van
den Berg van Haptonomie Baarn: info@
haptonomiebaarn.nl
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Agenda

ROèL uw partner
in verzekeringen

Aanbod Academie voor Haptonomie
Nascholingen:
25 en 26 juni				
De man ontdekt
Meer informatie: www.haptonomie.nl of 0343-515178

Haptotherapeuten Verzekeringspakket

Aanbod ITH, Instituut voor Toegepaste Haptonomie
12 september				Open dag
27 augustus, 22 september 		
Oriëntatiedagen
Meer informatie: www.ith-haptonomie.nl of 024-6452451

Financieel Adviesbureau ROèL biedt voor haptotherapeuten
de mogelijkheid verzekeringen te treffen met aantrekkelijke
voordelen in de vorm van:

Aanbod Synergos
27 november 				
Studiedag voor Waarnemen
Meer informatie: www.synergos.nl, info@synergos.nl of 033-4638817

Aanbod VVH, Vereniging voor Haptotherapeuten
Het VVH café, een ontmoetingsplek voor VVH-leden én geïnteresseerden.
Op een VVH café komt een inhoudelijk thema aan bod. Aan de hand hiervan kunnen
deelnemers elkaar informeren, inspireren, bevragen en ondersteunen. Het VVH café
streeft naar drie à vier bijeenkomsten per jaar op wisselende locaties in het land, zodat
het voor iedereen bereikbaar is. Op 19 juni vindt het VVH café in Den Bosch plaats.
Meer informatie: www.haptotherapeuten-vvh.nl

Aanbod Scholingscentrum Toegepaste Haptonomie, STH-water
12 oktober,9 november, 8 december
Water Kennismaking:
					
Persoonlijke beleving van het medium water
Meer informatie: www.haptotherapiescharstuhl.nl of truus.scharstuhl@planet.nl

30 - Haptonomisch Contact - 23e

jaargang

-

nummer

2-

juni

2012

- 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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Met hart en ziel: de thymos
Haptonomie en haptotherapie in de zorg voor mensen
met een beperkte ontwikkeling
Boekbespreking: In andermans handen
Haptonomisch Contact
Heukelompad 17, 6845 EL Arnhem • www.haptonomischcontact.nl

