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Erik te Loo
Op 23 september 2012 overleed Mia van Luttervelt. Jarenlang was ze een
karakteristiek lid van onze redactie, tot haar gezondheid dat niet meer toeliet.
Het spreekt vanzelf dat we haar in dit nummer herdenken met een In Memoriam,
geschreven door Wim Laumans en Paulien Pinksterboer.
Mia was zeer begaan met de ontwikkeling van de haptonomie en heeft daar een
belangrijke bijdrage aan geleverd. Ontwikkeling gaat niet vanzelf, het gras groeit
niet door aan de sprietjes te trekken. Ontwikkelen betekent: doorgeven, bezinnen,
open staan voor nieuwe invalshoeken. Maar de basis voor ontwikkeling wordt steeds
gevormd door delen: delen van je kennis, je beelden, je idealen, je aannames, je
twijfels.
Ik vind het dan ook een heel bijzonder Toeval dat de redactie al voor de
zomervakantie het plan maakte om in het laatste nummer van 2012 de verschillende
instituten aan het woord te laten die zich richten op het opleiden van mensen
met belangstelling voor de haptonomie. Als het gaat om de ontwikkeling van de
haptonomie spelen die opleidingsinstituten immers een cruciale rol. En ze dragen
daarin ook een grote verantwoordelijkheid: wat geef je door, hoe geef je door.
Kortom, hoe vertaal je anno 2012 de essentie van de haptonomie? Daarbij in
gedachten houdend dat wat nu doorgegeven wordt, de basis is van de haptonomie van
morgen.
Het inspireert mij te zien hoe het bevestigend aanraken (het thema van de
doctoraalscriptie Filosofie van Mia van Luttervelt) in deze tijd van individualisering
wordt doorgegeven door onze opleidingsinstituten. Daarmee ons de mogelijkheden
aanreikend onze rol in de maatschappij in te vullen.
Nog zo’n bijzonder Toeval: in dit nummer een bijdrage die geschreven is vanuit het
perspectief van het begin van het leven. Chantal Verhaar beschrijft de betekenis die
haptonomie kan hebben rond een geplande sectio.
Namens de redactie wens ik u inspirerend leesplezier, een goed einde
van 2012 en een gezond en gelukkig 2013!
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Nr. 4 - 23 e jaargang - december 2012

Mia F.W. van Luttervelt
27 januari 1942 - 23 september 2012.

Op 23 september is Mia overleden. Op 4 oktober verscheen de heruitgave van
haar doctoraalscriptie filosofie als boek: ‘Bevestigend aanraken. Een filosofische
benadering van de haptonomie’. Voor haar betekende dit een enorme erkenning van
haar werk, waar ze naar uitkeek. Ze heeft het helaas niet meer mee mogen maken.
Mia werd vorig jaar getroffen door een hersentumor en was daardoor niet meer in
staat om zelf nog een bijdrage te leveren aan deze uitgave van haar scriptie. Pieter
Verduin en Bob Boot waren bereid de redactie van haar over te nemen. Zij schreven
ook een uitgebreide epiloog, waarin ze de nalatenschap van Mia, geheel in haar geest,
voltooiden. We hopen dat deze filosofische benadering van de haptonomie bij mag
dragen aan de verdere ontwikkeling van ons vak. Precies zoals Mia bedoelde.
Mia was een van de medeoprichters van Haptonomisch Contact (in december 1989
verscheen het eerste nummer) en heeft – met een onderbreking van een paar jaar –
altijd deel uitgemaakt van de redactie. Sinds de doorstart van HC in 2002 - na het
opheffen van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie in 2001 – was zij onze
ware duizendpoot. Mia verzorgde niet alleen de eindredactie van het tijdschrift, maar
was ook secretaris én penningmeester van het bestuur van Stichting Haptonomisch
Contact.
Het schrijven zat haar in het bloed. In de loop der jaren schreef Mia vele artikelen
voor HC, en al tijdens haar studie op de Academie voor Haptonomie werkte ze het
collegedictaat uit tot een voor anderen goed leesbare syllabus, die gretig aftrek vond.
Mia heeft ongelofelijk veel betekend voor Haptonomisch Contact en voor de wereld
van de haptonomie in het algemeen. We zijn een kanjer kwijt.
We wensen hen die haar liefhadden veel sterkte en vrede toe.

C o l o f o n
Uitgave
Stichting Haptonomisch Contact
KvK Utrecht 30181509
ISSN 0929-7723
www.haptonomischcontact.nl
Voorzitter Stichting
Paulien Pinksterboer, tel.0251-272660
voorzitter@haptonomischcontact.nl
Redactie
hoofdredacteur@haptonomischcontact.nl
Erik te Loo
Det Materman (onderhoud website),
Anneke Kempkes-Verweij, Wim Laumans,
Paulien Pinksterboer en Petra Steffens.
Eindredactie
Petra Steffens
Redactieadres
Heukelompad 17
6845 EL Arnhem
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Abonnementen en advertenties
Van der Veer Media
Tel. 035 5254558
Fax 035 5254652
vanderveer.media@hetnet.nl
Mob. 06 53610773
Uitgever
Wim van der Veer,
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Prijs
Euro 29,50 per jrg. voor 4 nrs.
Kopijsluiting
Maartnummer 2013, 1 januari 2013
Juninummer 2013, 1 april 2013
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.
De verantwoordelijkheid voor de inhoud
van dit tijdschrift berust bij de redactie.
Zij behoudt zich het recht voor om in
overleg met betrokkene kopij in te korten
of niet te plaatsen. De auteur blijft
eindverantwoordelijk voor de inhoud van
zijn/haar geschrift.
Losse nummers verkrijgbaar na
overmaking van € 9 op bankrekeningnr.
97.13.66.497 t.n.v. Van der Veer Media,
Blaricum. (Studenten)kortingen zijn onder
bepaalde voorwaarden mogelijk.
© Alle rechten voorbehouden.
Overname van artikelen alleen na
schriftelijke toestemming. Bij plaatsing
na toestemming van de redactie dient
Haptonomisch Contact te allen tijde als
bron vermeld te worden.

Namens bestuur en redactie,
Wim Laumans & Paulien Pinksterboer
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De essentie van de Haptonomie
Wim Laumans
Hoofdredacteur Erik te Loo vroeg mij de essentie van de haptonomie te verwoorden.
Dat doe ik graag, echter met die beperking dat ik alleen kan verwoorden wat de
essentie van de haptonomie voor mij is.
Ik ben opgeleid door Frans Veldman, de grondlegger van de haptonomie, en ik
ben hem nog steeds dankbaar. Het betekende tien jaar studie met als afronding
de bètacursus in 1983, waarna ik mij haptotherapeut mocht noemen. In de dertig
jaar daarna zijn, door ervaring en studie, mijn opvattingen over de haptonomie
gemodificeerd en genuanceerd.
Na het afronden van de haptonomieopleiding werd mijn interessegebied de filosofie,
met als specialiteit de ethiek. Dat was de reden dat ik steeds meer ging zoeken naar
het ethisch fundament van de haptonomie.
Frans Veldman was een fenomeen om aan het werk te zien en om te ervaren. Hij is
voor mij nog steeds een inspiratiebron. Naast grote bewondering zijn er ook punten
van kritiek: ik heb nooit begrepen dat hij de haptonomie zo ontoegankelijk verwoordt,
waardoor het niet uitnodigt om er kennis van te nemen, en waarom hij bij de
onderbouwing van zijn theorieën onvoldoende zijn bronnen vermeldt.
Wij staan allemaal op de schouders van hen die ons voorgingen. Óók Frans. Dat
brengt voor hem de verplichting mee zijn bronnen te noemen en voor ons de
verantwoordelijkheid met zich mee de haptonomie verder te ontwikkelen. Belangrijk
is daarbij open te staan voor kritiek. Zonder kritiek groeit niets.
De haptonomie wordt door Frans beschreven als een benaderingswijze. Omdat
benadering een actie is uitgaande van de therapeut, vind ik deze omschrijving
te eenzijdig. Mijn voorkeur gaat uit naar het woord omgang, omdat daaruit de
wederzijdsheid blijkt: de haptonomie als wijze van omgang met elkaar.
Met betrekking tot de verantwoordelijkheid voor elkaar is de hulpverleningsrelatie
asymmetrisch en blijft dat. Binnen die relatie kan symmetrie zich ontwikkelen.
De essentie van de haptonomie is naar mijn mening die wijze van omgaan met
mensen, dieren en dingen, die de waarde hiervan onthult, bevestigt en behoedt.
De haptonomie is dus axiologisch (waarde onthullend) van aard.
Ik wil de haptonomie niet beschouwen als een wetenschap (want wetenschap is
waardenvrij), maar- veel fundamenteler- als een waardeleer. Als zodanig toont
de haptonomie ons waarvoor het waard is om te leven en ons in te zetten. Het
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geeft zin en inhoud aan ons bestaan. De haptonomie wordt in ons handelen tot
uitdrukking gebracht in de bevestigende aanraking en/of het contact. Een zorgvuldige,
behoedzame en omhullende benadering, waarbij de ander en het andere wordt
bevestigd.
Onze raakbaarheid, ons vermogen geraakt worden door een ander is het fundament
van de haptonomie en het uitgangspunt van de ethiek.

Vanuit bevestigd zijn kan men het vermogen ontwikkelen ook een ander te
bevestigen. Het bevestigd worden is nodig voor de zelfverwerkelijking, waardoor de
zelfverwezenlijking, de inzet voor de ander, mogelijk wordt. Dit wordt ook wel de
weg van de zelfontplooiing naar de zelfvoltooiing genoemd.
Dan is het uiteindelijk mogelijk niet alleen kwetsbaar leven te beschermen, maar ook
gekwetst leven te helen.

De haptonomie gaat uit van een mensbeeld, waarbij in dat mensbeeld een
ontwikkeling van de mens in de tijd zichtbaar wordt.
De ontwikkeling is van een behoeftig, onvolgroeid kind, dat totaal afhankelijk is,
naar een volgroeide, zelfstandige en onafhankelijke persoon, die in staat is volwassen
relaties aan te gaan en te onderhouden.
Het afhankelijke, behoeftige kind appelleert aan de volwassen ouders, die hopelijk
gevoelig zijn voor dit appél.

‘Ik dank Paulien Pinksterboer voor haar kritiek, een wezenlijke bijdrage
aan dit artikel’

Ingaan op het appél is ‘helpen kunnen’ en betekent:
1. Kwetsbaar leven behoeden en beschermen en wel als een voelbare ervaring:
de ander voelt dat hij van waarde is. Deze respectvolle benadering vestigt de
basiszekerheid.
2. Een omgeving creëren waar de ander veilig is, een ‘thuis’ bieden, en tevens
begrenzen, waardoor je optimale veiligheid biedt.’ Dat is de basisbehoefte.
3. De ander bevestigen in zijn waarde, waardoor zelfvertrouwen en een gevoel van
eigenwaarde wordt gestimuleerd.
Vanuit zelfvertrouwen kan de levensmoed zich ontwikkelen en wordt iemand
minder afhankelijk. Hij leert voor zichzelf opkomen, durft zich te tonen en neemt
een eigen standpunt in.
4. Bij toenemende zelfstandigheid groeien de eigen vermogens (durven, kunnen,
willen) en is hij steeds beter in staat zelf grenzen aan te geven. Hij komt voor
zichzelf op, waaruit zekerheid spreekt en blijkt dat hij het leven aan kan. Hij leert
met teleurstellingen om te gaan en zijn draagvermogen neemt toe.
5. Confronteren vanuit de bevestiging, waardoor de ander zich veilig blijft voelen in
het contact en de confrontatie positief kan ervaren. Dit is een vertrekpunt van het
leren omgaan met kritiek.
6. Begeleiden naar zingeving van het bestaan. Door deze ontwikkeling leert de mens
voor zichzelf zorgen, een voorwaarde om zorg te kunnen dragen voor de ander.
Eerst verantwoordelijkheid gaan dragen voor het eigen leven en later ook mede
voor het leven van anderen.
7. Geleidelijk loslaten, waardoor het vertrouwen en het geloof in de zelfstandigheid
van de ander en het vermogen tot zelfhulp blijkt.
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Oproep Kunst en Haptonomie
Ongeveer drie jaar schrijft Anneke Kempkes-Verweij bijdragen voor de rubriek Kunst
en Haptonomie. Er kwamen veel belevenissen naar boven en dat was echt genieten.
Nu is de tijd gekomen dat zij wil delen met anderen.
Ben jij geboeid door een kunstwerk, thuis of in jouw praktijk?
Zag je iets wat jou boeide in een museum?
Wil je hier iets over zeggen of over schrijven?
Wij nodigen je uit dit te doen!
Het gaat hierbij om de persoonlijke beleving van jou en/of van een ander. Belangrijk
is dat de link met de haptonomie naar voren komt.
Dan past het goed in ons tijdschrift.
Mail je artikel met foto van het object naar: eindredacteur@haptonomischcontact.nl
of hoofdredacteur@haptonomischcontact.nl
Vermeld hierbij bijdrage Kunst en Haptonomie.
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Uit de Praktijk

Kunst en Haptonomie

Een geplande sectio

Kijken, Waarnemen en Gewaarworden

ChantalVerhaar

Anneke Kempkes-Verweij

Ingeleid door Anneke Kempkes-Verweij
Enige maanden geleden kwamen Chantal en Balwin bij mij voor haptonomische
zwangerschapsbegeleiding. Omdat Chantal diabetes-patiënte is, werd er een sectio gepland.
Vier jaar eerder kregen zij hun eerste kindje ook via een sectio. Deze was niet gepland en
moest bij een niet vorderende ontsluiting van 8 cm met spoed uitgevoerd worden omdat de
harttonen wegvielen. Het kindje heeft toen een aantal dagen op de intensieve zorg gelegen.
De ouders volgden destijds de haptonomische zwangerschapsbegeleiding bij mij. Hun
dochter is inmiddels ‘een pittige, open, fantasierijke en zelfverzekerde dame van drieënhalf
jaar’ aldus de trotse moeder voor de aanmelding bij hun tweede zwangerschap.
In onderstaande deel van haar brief beschrijft ze heel mooi wat haptonomische
zwangerschapsbegeleiding, ook bij een sectio, kan betekenen:
‘Na ons laatste bezoek aan jou en de laatste onderzoek uitslagen viel er zoveel spanning
van me af, en hebben we een heerlijke laatste week gehad waarin we letterlijk in ‘blijde
verwachting’ waren. Lekker buiten eten met Jasmijn, samen het wiegje opmaken, beetje
rommelen in huis. Het waren echt nog een paar fijne dagen van m’n zwangerschapsverlof,
die alle voorgaande zorgen naar de achtergrond deden verdwijnen.
Ik heb zelfs goed geslapen de nacht voor de keizersnede en op de dag zelf was ik ook rustig,
natuurlijk zenuwachtig, maar niet vreselijk. Alles liep lekker en ik kon de keizersnede via
de lamp zien, zodat ik eerst een hoofdje met haar zag, en toen zag en voelde hoe Matthijs
eruit werd gehaald. Ik had hem echt in gedachten eerst nog even naar m’n hart gehaald,
toen naar beneden laten komen en zoveel mogelijk om hem heen het zacht en los gemaakt
en met hem ‘afgesproken’ dat hij dan gauw weer op mijn hart zou liggen, maar dan aan de
buitenkant. Hij huilde meteen en ik zag ook direct dat hij er goed uitzag: mooie kleur, goede
spierspanning, dus ik was eigenlijk meteen gerustgesteld.
De verpleegkundige die erbij was zorgde ervoor dat hij supersnel al bij mij werd gelegd,
nog vettig en al, en zo heb ik nu ook voor het eerst kunnen voelen hoe zo’n echt pasgeboren
huidje voelt. Een prachtig moment: hij lag met zijn gezichtje tegen mijn wang, dus we
konden elkaar goed ruiken en voelen en met mijn wang, lippen en neus kon ik hem
‘betasten’. Dat is nu nog steeds een mooie herinnering en een gevoel dat in m’n geheugen
gegrift staat. Ik merk dat de hechting veel sneller is verlopen dan bij Jasmijn.

Kijken naar kunst toegepast in de revalidatie!
In het revalidatiecentrum Reade in Amsterdam gebruiken ze sinds kort kijken
naar kunst in de behandeling. Het is een methode die uit Amerika komt met de
naam-‘Visual Thinking Strategies’ en zowel pedagogisch als therapeutisch werkt. In
Amsterdam wordt het nu in de revalidatie gebruikt voor mensen met niet-aangeboren
hersenletsel. VTS oefent het waarnemen en het kritisch-analytisch denken. Na
hersenletsel zijn er juist in dit laatste verstoringen. Er wordt cliënten geleerd waar
te nemen, door naar een schilderij of foto te kijken waarna er vragen worden
gesteld zoals: ´wat gebeurt hier, wat zie je, wat zie je nog meer?’ Inmiddels is aan
het behandelteam van Reade een kunstenares toegevoegd. In september 2012 is in
Amsterdam een internationaal symposium over VTS gehouden (zie www.reade.nl/
vtssymposium), Hierover verscheen een –nog online te vinden- artikel in Trouw|De
Verdieping van 11 augustus 2012 onder de kop: ’Van Gogh in de kliniek’.
Ik ben blij met deze nieuwe ontwikkeling en tegelijk een beetje terughoudend. Het
gevaar bestaat misschien dat er mogelijk met teveel vaste programma’s gewerkt gaat
worden waardoor het authentieke van de cliënt minder tot zijn recht zou kunnen
komen.
Kunst komt binnen in een andere dimensie dan woorden. Woorden moeten begrepen
worden; over woorden wordt nagedacht, op woorden wordt geantwoord. Op Kunst
hoef je niet logisch te antwoorden. Bij kijken naar kunst maak je vooral gebruik van
je zintuigen en je gevoelswereld. De overheersende gedachten, die soms zo sturend
voor een mens kunnen zijn, worden even los gelaten. Onze vorig jaar overleden
collega Kieck Zeydner gebruikte wel eens een eigen taal in de haptotherapie:
woordenklanken. Daarbij ging het niet om het verstandelijk verwerken maar om het
ondergaan van klanken en tonen. Hij deed dit met zijn eigen stem en volgens mij
om de mensen een andere dimensie in de hersenen te laten gebruiken; of even op het
andere been zetten.
In Haptonomisch Contact hebben we al enkele jaren een rubriek die een verbinding
probeert te leggen tussen haptonomie en kunst.

Hartelijke groet van een gelukkige moeder!
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De vraag waar het aan doet denken’:
‘Ik denk dat je aan steen niets kan
doen’
’Aan mijzelf’
‘Toren, bergtop, door het gesteente
aan de boven zijde’.

Wat mij verwondert, wat me raakt, wat me treft in de kunst, daar wil ik graag iets van
laten zien of laten horen aan anderen. Mensen die aanvankelijk zeiden: ’Ik vind iets
alleen mooi als ik kan zien wat het voorstelt’ laat ik soms heel bevreemdende dingen
zien waarbij ik ze bijvoorbeeld vraag ‘vertel eens wat je ziet, zonder je interpretatie
erbij te geven’. Dat laatste blijkt op zichzelf heel moeilijk te zijn. Mijn instructie
is; kijk eerst, vervolgens wat neem je waar en daarna wat word je gewaar bij jezelf.
Hierbij leg ik uit dat je niet altijd een mening over iets hoeft te hebben of dat je niet
altijd iets hoeft te herkennen. Dat je het gewoon mag ondergaan, het op je af mag
laten komen. Deze manier van werken kan de concentratie van het werkelijke kijken
verdiepen. Hierdoor kan het zijn dat je een andere kijk op je eigen problemen gaat
ontwikkelen.

De vraag wat roept het bij je op’:
‘Het lijkt een weg omhoog maar je
kunt niet naar beneden’
‘Al voel je je nog zo terneergeslagen,
moe, en zie je geen uitzicht, je
onbewust door iets kleins, duns,
beschermd wordt’
‘Kou, omdat de basis structuur
minimalistisch is gehouden t.o.v. een
juist zwaar aangezette bovenzijde.
Gevoel wat je hebt als je op een
bergtop staat.’

Hieronder een voorbeeld van kijken naar kunst in de haptotherapiepraktijk. Ik
stel enkele eenvoudige vragen over een driedimensionaal beeld aan drie cliënten
waarop persoonlijke antwoorden gegeven worden. We zien hoe verschillend mensen
waarnemen, gewaarworden en betekenis bij iets voelen. In de antwoorden blijft de één
afstandelijk, de ander merkt heel weinig op en de derde legt een diepe verbinding met
het beeld en zichzelf. Hieruit blijkt de authenticiteit van een ieder.
Drie verschillende opmerkingen over het beeld:

De opmerkingen geven stof voor
een gesprek en richting aan het laten
voelen en het samen voelen. Op deze
manier heb je een mogelijkheid om
hiermee bij de therapie verder te gaan,
via een onverwachtse invalshoek.
Soms lukt het om dit tijdens een
behandelsessie samen uit te werken.

Bij de vraag wat er te zien valt:
‘Een groot stuk steen’
’Iemand die vleugellam is
geslagen, moe van het strijden,
terneergeslagen. En er hangt een
grote steen boven z’n hoofd, een
grote wolk ellende, maar wordt
tegengehouden door draden, zo
fragiel, maar oh zo sterk’
’Engel door steen bedreigd.’
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Zelf heb ik veel met dit beeld. Het is
ontstaan uit een samenwerking van
twee beeldhouwers: Wessel Bezemer
en Femke Kempkes.
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Opleidingen in de Haptonomie
In Nederland zijn er diverse instituten die opleidingen in de Haptonomie aanbieden.
In dit nummer geven wij graag ruimte aan die instituten, zodat ze ons inzicht kunnen
geven in de wijze waarop zij bijdragen aan de ontwikkeling van de Haptonomie. De
redactie nodigde vier instituten uit, te weten:
• Academie voor Haptonomie (www.haptonomie.nl)

• Instituut voor Toegepaste Haptonomie ITH (www.ith-haptonomie.nl)

De titel is: ‘Hemeldak’.
Dit beeld is mij lief. Het staat voor geborgenheid door de wachtende engel. De grote
hangende steen is het hemeldak. Dat woord staat er boven ook in gebeiteld. Sterk en
van een natuurlijk element gemaakt. Het hangt boven het hoofd van de engel, ook
boven mijn hoofd. Hangend, oh zo kwetsbaar aan dunne ijzerdraadjes en toch sterk.
Het geheel door lange, dunne pijlers gedragen. Eigenlijk een wankel evenwicht maar
ook een spannend evenwicht dat het leven zelf uitbeeldt. Tussen het hoofd en het dak
is er veel ruimte, lucht: ademruimte. Bij de haptonomie is het van belang dat je ruimte
kan leren voelen tussen jezelf en de, soms heel moeilijke, dingen die om je heen
zijn, die op je neer drukken. Daarbij kan kijken naar kunst, het waarnemen en het
gewaarworden ruimte geven bij de soms knellende zorgen om je heen.

• Synergos, vakopleiding voor Haptonomie (www.synergos.nl)

• WIH, Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie (www.haptonomie.com)

Van de eerste drie instituten treft u hierna hun bijdragen aan. Het WIH liet weten om
hen moverende redenen niet op de uitnodiging in te gaan.
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De Academie voor Haptonomie

www.kenniscentrumhaptonomie.nl

Haptonomie bestudeert, zoals we weten, de ontwikkeling en de betekenis van het
menselijk gevoel(-sleven). Belangrijk daarin is het menselijk contact, want alleen in
contact met anderen komt een mens tot optimale ontplooiing. De haptonomie houdt zich
bezig met wat mensen voelen als ze contact hebben.
De interesse in het menselijk contact komt voort uit de overtuiging dat liefdevol contact
nodig is voor een gezonde ontwikkeling en een zinvol leven.
Aanraking is een directe vorm van contact, en staat model voor alle vormen van contact
en gevoelsmatige communicatie. In de aanraking leren mensen herkennen wat goed voelt
zodat ze kunnen gaan vertrouwen op hun gevoel.
In een goed contact voelt een mens dat hij er mag zijn zoals hij is en dat geeft
zelfvertrouwen.
De grondlegger van de haptonomie
De Academie bouwt voort op de theorie die oorspronkelijk is ontwikkeld door
F. Veldman Sr. Hij stelt de eenheid en wisselwerking van ziel, geest en lichaam centraal.
Hij laat zien hoe verbondenheid samenhangt met spanning en het omgaan met grenzen en
hij toont de eenheid aan van lichaamsspanning en psychische spanning. Bevestiging en het
adequaat leren omgaan met grenzen, spanning en contact biedt een ontwikkelingsweg naar
openheid en verbondenheid met onszelf, anderen en de omgeving.
Veldman ziet de mens als een affectief wezen. We komen ‘tot leven’ als we ons verbonden
voelen met onszelf en de wereld om ons heen. Als deze verbondenheid ontbreekt,
verschralen we als mens en is ons denken en handelen niet meer verbonden met het voelen
en beleven en is er geen innerlijke barometer en kompas meer.
Vanuit de praktijk van het lesgeven en de therapeutische praktijk van docenten, worden de
inzichten en vaardigheden voortdurend genuanceerd en getoetst aan nieuwe theoretische
inzichten. Dat heeft binnen de Academie geleid tot aanpassingen en een eigen visie.
De kenmerken hiervan zijn:
•D
 e centrale plek van het werken en leren door het Haptonomisch Drieluik(zie verder),
als Introductie Model en als Contact Model. Bovendien biedt het Drieluik in haar
gedetailleerde uitwerkingen vruchtbare aanknopingspunten voor begeleiding en therapie.
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• Aanraken en ‘aan den lijve ervaren’ neemt een zeer belangrijke plaats in.
• Veldman Sr. begint in de ontwikkeling bij de insensus, die ontgrenzing als
ontwikkelingsdoel impliceert. De Academie besteedt echter ook aandacht aan vormen
van onbegrensdheid die om begrenzing vragen.
• Binnen de Academie stelt men andere eisen aan de mate van ontgrenzing dan Veldman
Sr. Hiermee komt de focus meer te liggen op aansluiting bij persoonlijke mogelijkheden
en het persoonlijke leerproces en minder op het bereiken van het ideaal typische beeld
zoals Veldman Sr. dit in zijn theorie schetst.
• De Academie besteedt expliciet aandacht aan het ‘naar binnen’ tasten om van daaruit
betekenisvolle relaties aan te gaan.
• Naast Haptonomische kennis maakt ook medische, psychologische en filosofische
basiskennis onderdeel uit van de opleiding. Een speciale plek heeft de hechtingstheorie.
• In de therapie/ begeleiding wordt specifiek gekeken naar de haptonomische
beïnvloedingsmogelijkheden van het proces van begeleiding en therapie en de
haptonomische interventies daarvan. 
• om hiermee ook verder te bouwen aan haptonomische diagnostiek, methodiek en
behandelingswijzen.
• Kennis en mogelijkheden van de haptonomie worden door de Academie toepasbaar
gemaakt voor sectoren buiten de gezondheidszorg.
• Het stimuleren van individuele authenticiteit (eigenheid) staat hoog in het vaandel binnen
de Academie.
Vanuit de oorspronkelijke haptonomische visie, is de missie van de Academie als volgt:
Een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van intermenselijke relaties en het
contact met de omgeving, zowel in privé als in werk.
Dit wordt gerealiseerd door de volgende activiteiten:
-H
 aptonomie toegankelijk maken voor de persoonlijke ontwikkeling en de
beroepsuitoefening van mensen die zich bezig houden met lichamelijke en
geestelijke zorg en begeleiding, opvoeding, onderwijs & vorming en samen-werken
& samen-leven.
-H
 et aanbieden van een aantal specifieke beroepsopleidingen (bijvoorbeeld
de Opleiding Haptotherapie en de Opleiding Haptonomische
Zwangerschapsbegeleiding).
-D
 e exploitatie van een Therapiecentrum om studenten praktijkervaring aan te
bieden door o.a. het aanbieden van Leerbehandelingen in dit centrum. Ook wordt
er binnen het Therapiecentrum ‘Groepsbegeleiding’ aangeboden aan studenten die
gebaat zijn bepaalde aspecten van zichzelf of in het therapeutisch handelen verder te
ontwikkelen.
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- De opleiding stelt studenten in staat de haptonomische inzichten en
benaderingswijzen te integreren in hun bestaande beroep en beroepsuitoefening. Het
biedt voor ‘aanrakende’ beroepen verdieping en ‘pratende’ beroepen biedt het de
mogelijkheid om met haptonomische vaardigheden ook het lichamelijk voelen en
ervaren te betrekken in het contact (bijvoorbeeld de Opleiding Haptonomie).
- Het bevorderen van publicaties onder andere ten behoeve van de ‘Haptonomische
Bibliotheek’. Zoals publiceren van boeken rondom bepaalde thema’s en
doelgroepen, maar ook het schrijven en plaatsen van inhoudelijke artikelen in o.a.
Haptonomisch Contact.
Boeken die bijvoorbeeld geschreven zijn door (oud) docenten van de Academie voor
Haptonomie:
Haptotherapie. Theorie en Praktijk – Els Plooij
Mijn lijf is me lief – Els Plooij en Ank van Wageningen
Vrouwenmantel – Dieuwke Talma
Het lichaam als verhaal – Dieuwke Talma
Nieuw leven – Roos Ferdinandus en Els Plooij (red)
Gevoel voor leven – red. Els Plooij
Tasten, voelen en emoties – Barbara van Ruitenbeek (uitgave academie)
- Bijeenbrengen van bestaande kennis over de haptonomie en bevorderen van
een wetenschappelijke fundering van de haptonomie en het stimuleren van
wetenschappelijk onderzoek.
- Interne scholing tot docentschap aan de Academie en het ondersteunen van
doorgaande ontwikkeling bij docenten.

Persoonlijke ontwikkeling
Studenten maken kennis met het basale functioneren van de tast als eerste vorm van
‘intuïtief weten’. Door persoonlijke ervaring en affectieve ‘gidsing’ kunnen zij zich
ontwikkelen naar een Zijnswijze die een passende modus van openen en sluiten
inhoudt. In de termen van Veldman van onbegrensd / insensus (als iemand nog niet
klaar is met begrenzingsvragen) naar een extentus rationalis (een verstandige omgang
met openen, sluiten en contact maken) op weg naar een zijnswijze waar affectiviteit
de leidraad is.

Het Doorns Onderwijsmodel - principes en uitgangspunten
In de opleidingen en leerplannen komen de opbouw en de wijze van werken overeen
met de haptonomische visie en principes.

De beoogde leereffecten van het Haptonomisch Drieluik zijn:
• ervaren, herkennen en leren hoe contact te leggen en/of te verdiepen
• bewust worden van hoe contact en de wisselwerking hierin ervaren wordt
• richting krijgen hoe persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid
gestimuleerd, verruimd en verdiept kunnen worden.

Fenomenologie en ervaren
De opleiding is gestoeld op het gedachtegoed van de fenomenologie en gebruikt
tevens het ‘aan den lijve’ ervaren. Het ervaren dient de persoonlijke en beroepsmatige
ontwikkeling. De nadruk ligt op lichamelijk en innerlijk voelen, aangevuld met het
traditionele analyseren, nadenken en probleemoplossend denken.
Leren leren
De nadruk ligt op het ‘leren leren’, op ervaring en zelfsturing. ‘Leren leren’ is een
constructief samenspel van cognitie, empathie en open aandacht. Dit opent de deur
naar innerlijke wijsheid waardoor voelbaar wordt wat het ‘goede’ is voor zowel de
persoon in kwestie als voor de omgeving. Deze benadering verschilt essentieel van
het downloaden en reproduceren van bestaande ‘externe’ kennis. Het is het verschil
tussen Lehrnen en Lehren.
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Onze haptonomische scholing
Studenten worden haptonomisch geschoold door hun ervaring in het werken met het
Haptonomisch Drieluik.
In het Haptonomisch Drieluik wordt heel gedetailleerd uitgewerkt hoe contact tussen
twee mensen verloopt op gevoelsniveau.
Het Drieluik bestaat uit de volgende drie delen:
Deel I - het vermogen actief de tast uit te breiden naar de ander of terug te nemen. Dit
is het vermogen tot openen en sluiten voor contact.
Deel II - het vermogen van iemand te ontvangen, te voelen en te ervaren, al dan niet in
de aanraking, voelt van zijn omgeving en dat wat het bij hem teweeg brengt.
Deel III - de circulaire wederkerige beweging hiervan: het contact dat er in de relatie
tussen twee mensen ontstaat.

Studenten aan de opleidingen leren de verschillende delen van het Haptonomisch Drieluik
onderscheiden. Ze leren ervaren en herkennen hoe zij contact maken. En ze worden zich
er van bewust hoe zij dit contact ervaren. Ze ontdekken dat als een ander hen aanraakt dit
invloed heeft op hoe zij zich voelen. Dit draagt bij tot hun persoonlijke ontwikkeling en
autonomie. Als een student namelijk weet hoe hij zich kan openen en sluiten voor contact,
kan hij hierin keuzes maken. In hun haptonomische scholing doen studenten ervaring en
kennis op van de hapsis en hoe deze zich uitdrukt op alle niveaus. Hoewel deze niveaus in
werkelijkheid steeds onderling verbonden en voortdurend met elkaar in interactie zijn, zijn
de niveaus te onderscheiden in:
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Lichamelijk niveau
Het leren openen & sluiten, primaire reacties van fight, flight & freeze,
spanningsregulatie, houding en beweging en de invloed van het vegetatieve stelsel.
Affectief niveau
De bewustwording van het affectieve bestaan, de ontwikkeling van het en contact met
het eigen gevoel, bewustwording van emotionele drijfveren.
Zielsniveau
De ziel werkt evenals de hapsis door alle niveaus heen. Gezien zijn aard is de werking
ervan moeilijk concreet te omschrijven. Het beste laat deze werking zich uitdrukken
door de begrippen: bezielde lichamelijkheid, levenslust en levenskunst.
Cognitief niveau
Het bewust worden, onderzoeken en gebruiken van het rationele denken en
overtuigingen.
De beroepsvorming
De beroepsvormende elementen krijgen aandacht in de vorm van:
• relevante theoretische kennis op het gebied van haptonomie, filosofie,
gezondheidszorg en de menswetenschappen die van invloed zijn op het werkveld
van de Haptonomie en de Haptotherapie;
• onderzoeken van haptonomische toepassingsmogelijkheden binnen diverse
werkvelden;
• professionele vorming zoals een goede praktijkvoering en de omgang met geldende
professionele codes en wettelijke verplichtingen;
• onderzoek naar therapeutische mogelijkheden en kennis over therapeutische
processen.
Didactiek van het Doorns onderwijsmodel
Ervaringsgericht
Het curriculum van de Academie is gebaseerd op Ervaringsleren. In iedere opleiding
volgt de leerweg de stappen uit de leercirkel van Kolb, een cyclisch proces van:
• Het concreet ervaren: dingen doen en beleven.
• Observeren en reflecteren: waarnemen, terugkijken overdenken en verwoorden.
• Theorie opstellen of verkennen: aannames onderzoeken en conclusies onderbouwen.
• Toepassen en experimenteren: nieuwe inzichten uitproberen en toepassen.
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Gevarieerde praktijk georiënteerde leercontext
In het lesgeven zorgen docenten voor een combinatie van ervaren, reflecteren,
conceptualiseren en experimenteren.
Er wordt een grote variatie in ervaringselementen ingebracht met als doel voelen
van jezelf en het contact met anderen. Deze elementen zijn bijvoorbeeld: beweging,
aandacht oefeningen, aanraken, voorwerpen, geluid, muziek, beelden, gesprek.
Leerdoelen en Eindtermen
De leerdoelen zijn per opleiding vastgelegd in de studiegids en hebben betrekking op:
De persoonlijke ontwikkeling
De haptonomische / haptotherapeutische bekwaamheid
Relevante theoretische kennis
Therapeutische vaardigheden en attitude
Professionele houding en beroepshouding
Het aanbod, gekenmerkt door beweeglijkheid en variatie.
De programma’s vernieuwen en ontwikkelen zich voortdurend, maar blijven
wel stevig geworteld in de uitgangspunten van de haptonomie. Het beleid van
de Academie voor Haptonomie is er op gericht continue aandacht te geven aan
kwaliteitsverbetering en professionalisering op het gebied van haar onderwijs. Er
wordt gewerkt met een hechte groep medewerkers en docenten die beschikken over
ruime ervaring en hart voor het vak en het werken met mensen.
Bijstellen van het Doorns model
Ieder model heeft een beperkte ‘houdbaarheid’. Het Doorns Model worden
voortdurend geactualiseerd en bijgesteld. Belangrijke aanvullingen of veranderingen
kunnen als amendement aan het Doorns Model worden toegevoegd. Daarmee wordt
het model ‘rijker’ en wordt het onderwijs aan de Academie steeds verder ontwikkeld.
Kijk voor meer achtergrondinformatie over de hechtingtheorie en de leerstijlen van
Kolb, bijvoorbeeld op Wikipedia.org.
De Academie voor Haptonomie. Gevoel voor contact dat raakt!
Haptonomie.nl
Doorn, oktober 2012- © Academie voor Haptonomie
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Lichamelijk niveau
Het leren openen & sluiten, primaire reacties van fight, flight & freeze,
spanningsregulatie, houding en beweging en de invloed van het vegetatieve stelsel.
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Instituut voor Toegepaste Haptonomie

Mens in ontwikkeling;
de kernvisie van het Instituut voor Toegepaste Haptonomie.
Wat is het Instituut voor Toegepaste Haptonomie en wat biedt het aan
De oprichting van het ITH
In 1984 is Anne-Jan van Minnen als directeur van de Academie voor Haptonomie
gestopt. Hij kon op dat moment niet anders dan te kiezen voor zijn eigen pad, om
trouw te blijven aan zijn visie op begeleiding van mensen.
Het was oorspronkelijk helemaal niet zijn bedoeling om zelf een opleiding te starten,
maar er kwamen zoveel vragen van collega’s om advies en scholing, dat hij, om
daaraan tegemoet te komen, het Instituut voor Toegepaste Haptonomie (ITH) heeft
opgericht in 1985.
Vanaf het begin hield Anne-Jan al rekening met een bredere inzetbaarheid van de
haptonomie dan alleen de therapeutische. De naam van de opleiding is dan ook
bewust gekozen om recht te doen aan die bredere invulling.
In de loop der jaren is het ITH door voortdurend kritisch te zijn in beweging
gebleven. We zijn steeds alert op nieuwe ontwikkelingen in zowel maatschappelijk als
wetenschappelijk opzicht, en nieuwe inzichten verwerken we direct in onze theorie en
praktijk.
Het huidige ITH
Het ITH is voor velen intussen een bekend en een vertrouwd Instituut. Vorig jaar
hebben we essentiële stappen gezet in een veranderingsproces door de haptonomie
ook daadwerkelijk in een bredere maatschappelijke context toe te gaan passen. Een
belangrijke keuze die daaruit voortvloeide was om vanuit de bosrijke omgeving
van Berg en Dal naar een prachtig monumentaal pand in het centrum van Nijmegen
te verhuizen. Daarmee staan we nu ook letterlijk midden in de maatschappij: hier
ontmoeten mensen elkaar, komen mensen elkaar tegen; hier ‘ligt de haptonomie op
straat’, gewoon, vlak voor onze deur.
Met deze stap laten we zien dat we de haptonomie niet meer alleen binnen de
behandelkamer van de therapeut willen gebruiken, maar dat we er nu ook de
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maatschappij mee ingaan. Waarom zouden we de haptonomie reserveren voor
behandelkamers als we vinden dat het zo belangrijk is voor de samenleving? Waarom
de mogelijkheden van de haptonomie niet benutten op scholen, in gezinnen, in
de opvoeding? Waarom niet meer ondersteunend zijn naar professionals in zorg,
onderwijs, hulpverlening en management. Waarom werken wij nog te weinig in
ziekenhuizen? Waarom heeft niet elk bedrijf één of meer haptonomisch geschoolden
in dienst?
Deze brede visie sluit overigens heel erg aan op die van Frans Veldman toen hij met
de haptonomie begon.
Onze kernvraag is: hoe kunnen we als opleiding deze brede visie ondersteunen? Hoe
krijgen we het voor elkaar dat iedereen weet kan hebben van de toegevoegde waarde
van de haptonomie?
In eerste instantie gaat het ITH naast de bestaande 4-jarige opleiding tot
haptotherapeut nu ook een 2-jarige opleiding tot haptonomisch counselor aanbieden.
Ook staan er trainingen in de planning voor de manager (Leergang Persoonlijke
Ontwikkeling; Leiding geven vanuit de relatie) opvoedvraagstukken binnen het gezin
of binnen het onderwijs (Scholingen voor ouders, kinderen en/of leerkrachten),
cursussen voor professionals (Affectief Communiceren; Persoonlijke Effectiviteit
en Zelfsturing; Persoonlijke Ontwikkeling middels haptonomie & psychodrama),
groepssessies, etc. Daarnaast organiseren we lezingen (bijvoorbeeld ‘Omgaan met
kanker’: hoe om te gaan met een existentiële crisis en ‘Verstijfd van schrik’: over
nieuwe inzichten over de fight, flight en freeze reacties), laagdrempelige workshops
en cursussen (zoals een 1-daagse introductie in de haptonomie en een 4-daagse
verdieping in de haptonomie).
Met dit aanbod willen we het mooie en waardevolle van de haptonomie breder
inzetten in de samenleving, om daarmee bij te kunnen dragen aan een menslievende
en aandachtige leefwereld.
Natuurlijk blijven we ook nascholingsactiviteiten voor de afgestudeerden organiseren,
zowel voor kwaliteitsbewaking en persoonlijke ontwikkeling, als voor nadere
uitwerking van kennis en vaardigheden. Voorbeelden zijn: het haptonomisch
uitwerken van het gedachtegoed van Nagy (het betrekken van de leefwereld bij het
veranderingsproces van de cliënt vanuit zíjn context), omgaan met kanker, affectieve
communicatie, ouderbegeleiding, etc. Maar ook een heel praktisch gerichte training
Ondernemersvaardigheden, om - naast deskundig haptotherapeut - ook een goed
ondernemer te kunnen zijn en je praktijk op de juiste wijze in de markt te leren zetten
en te runnen.
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De kracht van het ITH
Het ITH onderscheidt zich door een eigen en unieke aanpak: Vanaf het begin werken
we met het Ontwikkelingsschema (OWS¹) als theoretisch kader. Dit schema is binnen
het ITH ontstaan, gebaseerd op wetenschappelijke gegevens en in de loop der jaren
verfijnd door het toepassen van nieuwe ontwikkelingen.
Het OWS behelst de cyclische ontwikkeling van de mens in diverse fasen van
zijn leven: de ontwikkeling van Veiligheid naar Eigenheid naar Intimiteit naar
Zelfstandigheid. In deze volgorde ontwikkelen wij ons in ons mens-zijn.²) Iedere fase
heeft zijn eigen kenmerken en problemen, die, als je deze goed verstaat, herkenbaar
zijn in de hulpvragen van de cliënten die bij je komen. De gevolgen van tekorten aan
affectief aanbod in deze levensfasen zijn daaruit goed af te lezen. De hulpvragen van
cliënten op deze manier verstaan en begrijpen maakt een passend (affectief) aanbod
mogelijk. Ook wordt dit direct gekoppeld aan waaraan het de cliënt in affectieve zin
ontbreekt in zijn eigen omgeving, zodat hij zelf inzicht krijgt in het maken van keuzes
in de omgang met anderen. Hierdoor wordt ook duidelijk hoe de wisselwerking met
de leefwereld van invloed is op de ontwikkeling van mens-zijn.

Deze principes komen in al onze activiteiten consequent terug, of het nu gaat om een
eendaagse workshop of de gehele vierjarige opleiding. Daarin ligt de kracht van het ITH.
Instituut voor Toegepaste Haptonomie
Mariënburg 67, 6511PS Nijmegen
Tel: 024-6452451
Website: www.ith-haptonomie.nl
Mail: info@ith-haptonomie.nl
¹) In het HC van september 2010 (HC 2010-3) heeft een uitgebreid artikel gestaan over het OWS.
²) Lees hierover bijvoorbeeld Rita Kohnstamm, ‘Kleine ontwikkelingspsychologie’ in drie delen: uitg.
Bohn Stafleu Van Loghum

De mens zó in zijn context leren verstaan is essentieel in de omgang met -, en de
begeleiding van mensen. Hoe vrij is deze mens in zijn eigen (leef-) omgeving? Past
hij zich aan of kan hij zichzelf zijn? Kan hij trouw zijn aan dat wat hij ervaart, zodat
hij kan handelen vanuit zijn eigen denken en voelen? Wat beweegt deze mens, en hoe
wordt dat duidelijk naar buiten toe?
Om binnen de begeleiding te begrijpen hoe mensen zich gedragen in relatie tot
anderen is het dus van wezenlijk belang een goed inzicht te hebben in de koppeling
tussen dit theoretisch kader en de praktische invulling daarvan.
In onze begeleiding is een belangrijk onderdeel ook het ‘werken aan de grens’.
Dit is een grens die door de hulpvrager ervaren wordt als een belemmering voor
groei en ontwikkeling en die niet vanzelfsprekend kan worden opgeheven. Voor de
cliënt is het belangrijk te weten wat nodig is binnen de relatie met anderen om deze
belemmeringen en beperkingen te overwinnen.
Het is de taak van de therapeut om mogelijkheden aan te reiken om met deze grens te
om te gaan en te veranderen, en het is vervolgens aan de cliënt om dit binnen de eigen
contacten (in de eigen leefwereld) in te vullen.
Samengevat: we werken aan de grens van de mogelijkheden van iedere individuele cliënt.
Ieder mens maakt een ontwikkeling door en loopt daarbij soms tegen problemen aan. Wij
helpen, door hier betekenis aan te geven en door aan te spreken op de eigen mogelijkheid
om keuzes te maken, op basis van wat men in zijn - of haar beleving als goed ervaart. Zo
kan een mens zich optimaal ontwikkelen tot zijn authentieke zelf.
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Synergos, Vakopleiding voor Haptonomie

gevoel een auto besturen, gereedschap hanteren, met andere mensen omgaan, met ze
dansen etc. Dit meer of minder is zichtbaar en voelbaar in hoe bewegingen verlopen:
hoe soepel dit verloopt of hoeveel kracht het kost.
Met het meer of minder bewust zijn van dit vermogen en de mate waarin je dit ook in
kan zetten, heb je invloed op hoe je een situatie ervaart.

In onderstaand artikel presenteren wij eerst onze basisgedachten over haptonomie
in een stijl die ons eigen is. Vervolgens geven we een indruk over de door Synergos
gehanteerde modellen gevolgd door informatie over ons opleidingssysteem.

Voelen
Er is een brede laag van zintuiglijke indrukken die je in de wereld opdoet en daar
onder zit een laag die te maken heeft met beleving. Dat is de laag waarover we het
hebben als we over voelen spreken. Voelen is de betrokkenheid op de dingen om je
heen, wat doet dát wat er is met jou, welke betekenis heeft dat voor jou. Globaal is
dat een diffuus gevoel van behagen of onbehagen. Dat wordt zichtbaar en voelbaar
in een beweging: heel basaal reageer je door ergens naar toe te bewegen of er vanaf.
Eigenlijk zeg je gewoon “ja” of “nee” ergens tegen met je lichaam. Vaak blijft deze
beweging voorbewust.
Voelen is niet alleen de onderlaag bij tasten, maar ook bij horen, zien, ruiken en
proeven, kortom een onderlaag bij alle andere zintuigen.

Wat is Haptonomie, waar gaag dat over?
Bij Synergos gebruiken we een ‘praktisch’ gerichte omschrijving: Haptonomie
gaat over voelen en gevoelens in al haar gelaagdheden in het leven van alledag. We
onderzoeken deze gelaagdheden door stil te staan bij wat je voelt en hoe je je voelt,
door te reflecteren op hoe je met gevoelens omgaat (of om wilt gaan), door er mee te
oefenen en je gewaar te worden wat dat betekent voor je welbevinden.

In de bovenlaag van de zintuiglijke indrukken, gaat het om het lichaam wat je hebt,
wat zijn indrukken opdoet, waarmee je kunt rekenen, analyseren, afstanden schatten. Het
doet er niet toe, of jíj het bent die tast, het betreft hier een neutraal registreren van prikkels.
In de laag eronder gaat het over het lichaam dat je bent, je zijn in de wereld waarbij je
je lichaam beleeft in relatie tot die wereld. Hierbij geef je eigen kleur en betekenis aan
de registratie van prikkels, doordat je bent die je bent (geworden).

Tasten en voelen
Tasten
Om te communiceren met je omgeving maak je gebruik van je zintuigen: je ogen,
oren, neus, je mond en je tastzin. De zintuigen ontvangen indrukken uit de wereld om
je heen. Op basis van deze informatie beweeg je, maak je keuzes, handel je. In de rij
van zintuigen neemt de tast een speciale plaats in: oog en oor zijn zintuigen die vooral
ver weg informatie halen. Mond en neus zijn meer gericht op signalen dichtbij je.
De tast is uitgebreider en complexer. Anders dan bij de overige zintuigen, kun je met
je tastzin waarnemen naar binnen én naar buiten.

De betekenisverlening wordt door een aantal factoren bepaald, zoals:
persoonlijkheidskenmerken, je persoonlijke geschiedenis, culturele en
maatschappelijke factoren, de tijd waarin je leeft, de mate waarin je geneigd bent voor
een meer actieve of passieve opstelling in een situatie te kiezen, meer vanuit isolatie
of meer vanuit verbondenheid.
Bij het tasten, de directe aanraking met de huid, is de koppeling met voelen en
gevoelens héél direct. Denk maar eens aan de gewaarwordingen en het gevoel dat het
bij je oproept, wanneer een koude windvlaag je bestormt of wanneer je een fluwelen
lap betast. Wat je hoort en ziet, kun je gevoelsmatig makkelijker buiten je houden.
Ruiken en proeven komen al dichterbij. Dat dóe je ook niet zo snel bij andere mensen,
dan moet je ze al aardig dichtbij laten komen (vaak voelen we ons nog wel vrij om dat
bij baby’tjes te doen).

Synergos bestaat ongeveer 20 jaar. Opgericht door Peter Zwiers, Arina Winkelman
en Prof. J. Dijkhuis is Synergos uitgegroeid tot een opleidingsinstituut met een eigen
visie op haptonomie. De directie bestaat uit André de Jong en Nico Pronk. De staf
bestaat uit de directie, aangevuld met Peter Zwiers, Arina Winkelman en Nellie van
Sloun. In totaal zijn er ongeveer 15 docenten en gastdocenten actief.

Het tastend vermogen
Je kunt je tast beperken tot aan je huid, de scheidingswand met je omgeving. Je hebt
echter ook het vermogen om de tast uit te breiden naar de wereld om je heen. In
spreektaal zeggen we dan dat je ‘gevoel hebt’ voor de dingen die je hanteert. Je kunt
met meer of minder gevoel voor de kraan deze opendraaien. Of met meer of minder
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De ‘ja’ of ‘nee’ beweging die je maakt op basis van wat je buiten jezelf voelt, hoort,
proeft, is individueel gebonden, omdat ieder mens een eigen referentiekader heeft.
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Ga je verder dan het diffuse gevoel van behagen of onbehagen, dan kun je stilstaan bij
waar dat gevoel van behagen of onbehagen over gaat. Je komt dan bij je gevoelens.
Je zet dan een soort ‘waardering’ in gang, waarin ook je denken een rol speelt. Het
diffuse gevoel wordt dan meer specifiek, bijvoorbeeld richting bang of je voelt je wat
geïrriteerd. Dat deel van het proces is nog niet per definitie bewust, maar je kunt je er
wel van bewust worden. Je kunt aan die gevoelens ook voorbij gaan en gelukkig maar.
Want stel je voor dat je bij alles wat er gebeurt om je heen, je jezelf bewust bent van de
gevoelens die dat oproept. Wat wel belangrijk is, is dat het bewustzijn van gevoelens en
de daarmee gepaard gaande bewegingen je meer keuzemogelijkheden geeft.
Emoties zijn ín mensen en niet tússen mensen. We zeggen vaak: jíj maakt me kwaad.
Duidelijker zou zijn: jij maakt míj kwaad. Wat jou kwaad maakt, daar zou een ander
wel eens van kunnen genieten. Emoties zijn de motoren van ons bestaan. Moet je je
voorstellen als je ze niet zou hebben, dan zou alles even vlak en betekenisloos zijn.
Als je niet blij, bedroefd of kwaad zou zijn bij tijd en wijle, waarop moet je dan je
keuzes baseren? Waarom ga je dan naar een bepaalde film, of leef je samen met
iemand die er dan (toevallig) is?
Juist op basis van die emoties ontwerp je de weg die je gaat, ga je ergens heen of
neem je afscheid, kies je voor de ene sport of de andere.
Uitgangspunten voor de Haptonomische benadering
Wat betekent nu deze visie op tasten, voelen, gevoelens en bewegen?
• We gaan er vanuit dat tasten, voelen en gevoelens (emoties) een belangrijke basis
vormen voor ons bestaan. We staan dan ook regelmatig stil bij wat je voelt en hoe je
je voelt. In onze maatschappij wordt doorgaans aan handelen en denken een grotere
waarde toegekend dan aan het gevoel. Wij houden ons bezig met de relatie tussen
handelen, denken en voelen en de balans daartussen.
• We zien een directe relatie tussen gevoelens en beweging: beweging in mensen
en beweging tussen mensen. Deze vormen een onderdeel van wat we non-verbale
communicatie noemen. Zicht op deze relatie kan verhelderend werken ten aanzien
van hoe je communiceert.
Daartoe hebben we aan twee kanten een ingang:
- stilstaan en (h)erkennen van wat je voelt
- stilstaan en (h)erkennen van de beweging die er is.
Deze non-verbale communicatie bepaalt voor ca. 70% de communicatie tussen
mensen.
Als je je meer bewust bent van wat deze non-verbale communicatie en de
onderliggende gevoelens, dan heb je meer mogelijkheden om bij te sturen, te
verhelderen en miscommunicatie te voorkomen.
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We onderzoeken deze onderliggende gevoelens door stil te staan bij wat je voelt en
hoe je je voelt, door te reflecteren op hoe je met gevoelens omgaat (of om wilt gaan)
en door er mee te oefenen.
Het Ontwikkelingsmodel van Synergos
We gaan uit van de directe relatie die er bestaat tussen emotie en bewegen. De
onderbouwing hiervoor is te vinden bij auteurs als Damsio en James Lange en
eerder al beschreven door Darwin. Elk mens wordt in eerste intentie aangestuurd
door gevoelens waarbij een eerste beweging merkbaar is: er naar toe of er vanaf.
In de praktijk nemen we waar dat deze eerste beweging nooit volledig er naar toe
of volledig er vanaf gaat. We zien een dynamiek van menselijke interactie waarbij
voortdurende tegenstellingen waar te nemen zijn: een beetje er naar toe maar toch ook
een beetje er vanaf. Deze tegenstellingen bestaan op grond van
• De persoonlijke voorkeur, ook wel grondpatroon genoemd.
• De interactie met de ander, grondpatroon van de ander
• De situatie, het moment en het onderwerp.
Als vertrekpunt voor het kunnen plaatsen van deze veelzijdige interactieve
mogelijkheden hanteren wij dynamische cirkelmodellen. Deze modellen dienen als
kapstok voor het ervaringsgerichte leren, die we hanteren binnen de opleiding en in
therapeutische situaties.
Voor de theoretische onderbouwing van de opleiding putten wij uit kennis uit de
vakgebieden van:
• De filosofie (fenomenologie, haptonomische wetenschap, moderne filosofie van de
waarneming)
• De psychologie (ontwikkelingspsychologie, psychologie ten aanzien van
leren en gedrag, ten aanzien van groepsdynamiek, interactieprocessen en
gespreksvaardigheid, de psychologie van het bewustzijn).
• De fysiologie ((neuro)fysiologie ten aanzien van houding en beweging en de
ontwikkeling van het brein).
De opleiding van Synergos
Wij zijn gericht op ontwikkelen: ontdekken hoe mensen zich tot zichzelf en elkaar
verhouden en hoe ze met elkaar doen. De nieuwsgierigheid naar mensen is onze
drijfveer.
De opleiding is opgebouwd uit een driejarige vakopleiding met als studierichtingen:
therapeut of trainer/coach. De vakopleiding wordt vooraf gegaan door het
ontwikkelingsjaar waar de student meer inzicht in voelen en gevoelens en persoonlijke
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eerder al beschreven door Darwin. Elk mens wordt in eerste intentie aangestuurd
door gevoelens waarbij een eerste beweging merkbaar is: er naar toe of er vanaf.
In de praktijk nemen we waar dat deze eerste beweging nooit volledig er naar toe
of volledig er vanaf gaat. We zien een dynamiek van menselijke interactie waarbij
voortdurende tegenstellingen waar te nemen zijn: een beetje er naar toe maar toch ook
een beetje er vanaf. Deze tegenstellingen bestaan op grond van
• De persoonlijke voorkeur, ook wel grondpatroon genoemd.
• De interactie met de ander, grondpatroon van de ander
• De situatie, het moment en het onderwerp.
Als vertrekpunt voor het kunnen plaatsen van deze veelzijdige interactieve
mogelijkheden hanteren wij dynamische cirkelmodellen. Deze modellen dienen als
kapstok voor het ervaringsgerichte leren, die we hanteren binnen de opleiding en in
therapeutische situaties.
Voor de theoretische onderbouwing van de opleiding putten wij uit kennis uit de
vakgebieden van:
• De filosofie (fenomenologie, haptonomische wetenschap, moderne filosofie van de
waarneming)
• De psychologie (ontwikkelingspsychologie, psychologie ten aanzien van
leren en gedrag, ten aanzien van groepsdynamiek, interactieprocessen en
gespreksvaardigheid, de psychologie van het bewustzijn).
• De fysiologie ((neuro)fysiologie ten aanzien van houding en beweging en de
ontwikkeling van het brein).
De opleiding van Synergos
Wij zijn gericht op ontwikkelen: ontdekken hoe mensen zich tot zichzelf en elkaar
verhouden en hoe ze met elkaar doen. De nieuwsgierigheid naar mensen is onze
drijfveer.
De opleiding is opgebouwd uit een driejarige vakopleiding met als studierichtingen:
therapeut of trainer/coach. De vakopleiding wordt vooraf gegaan door het
ontwikkelingsjaar waar de student meer inzicht in voelen en gevoelens en persoonlijke

29 - Haptonomisch Contact - 23e

jaargang

-

nummer

4-

december

2012

valkuilen en kwaliteiten verwerft. Op dat moment worden ook de basisfenomenen van
de haptonomie geschoold.
De eerste twee jaar van de vakopleiding zijn cursorisch: ervaringsleren, aanraken
en theoretische vorming. Het derde jaar is de praktijkfase met intervisie, supervisie
en stage. Elk jaar kan ook in twee jaar worden gevolgd waardoor een variabele
studieduur van 3 tot 6 jaar bestaat. (Na de ontwikkelingscursus).
Eenmaal afgestudeerd is men in het bezit van een SKB (stichting keurmerk
beroepsopleidingen) geaccrediteerde akte voor haptotherapeut. Hierdoor is
lidmaatschap van het NVPA mogelijk. Dit is een veelzijdige beroepsorganisatie die
een breed nascholingsbeleid nastreeft.
Naast de vakopleiding voor haptonomie biedt Synergos diverse persoonlijke
ontwikkelingstrajecten in groepen en individueel, applicatie cursussen voor het
toepassen van haptonomie binnen het eigen vakgebied en nascholingen voor
haptotherapeuten. Zie voor inhoudelijke informatie van de nascholingen de website
van Synergos: www.synergos.nl.
Daarnaast is Synergos actief binnen bedrijfsorganisaties, management intervisies en
assesments.
De sfeer van Synergos
De verschillende pluimages en leeftijden van de studenten zorgen altijd voor een
frisse dynamiek. Denkers, doeners en voelers werken nauw met elkaar samen
waardoor een sfeer ontstaat van praktisch, concreet en duidelijke taal. Hierbij worden
abstracties en aansluiting bij bestaande wetenschap niet geschuwd. Er wordt gelachen
en er wordt gehuild. Bang en boos bestaan naast elkaar. Niet het oordeel, maar de
feiten. Recht doen aan wat er is en kansen zien in wat kan komen.

Inspiratiebronnen
Onderwerpen die je raken
Samenstelling Petra Steffens en Det Materman
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
Titel: De ander van binnenuit kennen.
Over de ziel van het schrijven. Een essay.
Auteur: David Grossman ISBN 978905936 182 9
77 pagina’s Uitgeverij Cossee BV, Amsterdam.
Enkele zinnen vol betekenis voor de haptonomie:
‘De wil erin te slagen, al is het maar voor één moment,
de gloeidraad te voelen die brandt in een ander mens.
De wens om mijzelf als schrijver te bevrijden van de
‘ketenen‘ van het ‘ik’, en erin te slagen de kern te
bereiken van de ander als ander, en daar de ander te
ervaren als iemand die zelfstandig en onafhankelijk
bestaat. De plek waar zijn ‘gloeiende kern’ zich aan
ons blootstelt, de plek waar, in de ziel van ieder mens,
de dromen worden geschapen, en de visioenen en de angsten en de hunkeringen, en
al die dingen die ons menselijk maken’. Een uiterst eerlijk en open verhaal van een
denker en schrijver. De moeite waard om te lezen.

Titel: Levinas in de Praktijk
Een handleiding voor het best mogelijke helpen, privé
en in de zorg.
Auteur: Jan Keij ISBN
200 pagina’s, Uitgeverij
Een onontbeerlijk boek op weg naar een gelukkig
(samen)leven. Levinas is de filosoof die het leven zelf
behandelt.
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valkuilen en kwaliteiten verwerft. Op dat moment worden ook de basisfenomenen van
de haptonomie geschoold.
De eerste twee jaar van de vakopleiding zijn cursorisch: ervaringsleren, aanraken
en theoretische vorming. Het derde jaar is de praktijkfase met intervisie, supervisie
en stage. Elk jaar kan ook in twee jaar worden gevolgd waardoor een variabele
studieduur van 3 tot 6 jaar bestaat. (Na de ontwikkelingscursus).
Eenmaal afgestudeerd is men in het bezit van een SKB (stichting keurmerk
beroepsopleidingen) geaccrediteerde akte voor haptotherapeut. Hierdoor is
lidmaatschap van het NVPA mogelijk. Dit is een veelzijdige beroepsorganisatie die
een breed nascholingsbeleid nastreeft.
Naast de vakopleiding voor haptonomie biedt Synergos diverse persoonlijke
ontwikkelingstrajecten in groepen en individueel, applicatie cursussen voor het
toepassen van haptonomie binnen het eigen vakgebied en nascholingen voor
haptotherapeuten. Zie voor inhoudelijke informatie van de nascholingen de website
van Synergos: www.synergos.nl.
Daarnaast is Synergos actief binnen bedrijfsorganisaties, management intervisies en
assesments.
De sfeer van Synergos
De verschillende pluimages en leeftijden van de studenten zorgen altijd voor een
frisse dynamiek. Denkers, doeners en voelers werken nauw met elkaar samen
waardoor een sfeer ontstaat van praktisch, concreet en duidelijke taal. Hierbij worden
abstracties en aansluiting bij bestaande wetenschap niet geschuwd. Er wordt gelachen
en er wordt gehuild. Bang en boos bestaan naast elkaar. Niet het oordeel, maar de
feiten. Recht doen aan wat er is en kansen zien in wat kan komen.

Inspiratiebronnen
Onderwerpen die je raken
Samenstelling Petra Steffens en Det Materman
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
Titel: De ander van binnenuit kennen.
Over de ziel van het schrijven. Een essay.
Auteur: David Grossman ISBN 978905936 182 9
77 pagina’s Uitgeverij Cossee BV, Amsterdam.
Enkele zinnen vol betekenis voor de haptonomie:
‘De wil erin te slagen, al is het maar voor één moment,
de gloeidraad te voelen die brandt in een ander mens.
De wens om mijzelf als schrijver te bevrijden van de
‘ketenen‘ van het ‘ik’, en erin te slagen de kern te
bereiken van de ander als ander, en daar de ander te
ervaren als iemand die zelfstandig en onafhankelijk
bestaat. De plek waar zijn ‘gloeiende kern’ zich aan
ons blootstelt, de plek waar, in de ziel van ieder mens,
de dromen worden geschapen, en de visioenen en de angsten en de hunkeringen, en
al die dingen die ons menselijk maken’. Een uiterst eerlijk en open verhaal van een
denker en schrijver. De moeite waard om te lezen.

Titel: Levinas in de Praktijk
Een handleiding voor het best mogelijke helpen, privé
en in de zorg.
Auteur: Jan Keij ISBN
200 pagina’s, Uitgeverij
Een onontbeerlijk boek op weg naar een gelukkig
(samen)leven. Levinas is de filosoof die het leven zelf
behandelt.
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Titel: Help me herinneren.
Verhalen
Auteur: Bernlef ISBN 9789021441849
237 pagina’s Uitgeverij Querido.
Een bundel met 19 verhalen. Allemaal hebben ze
gemeen dat het op de een of andere manier iets
met herinneren te maken heeft.
Enkele namen van de hoofdstukken zijn:
Geuren en schaduwen; In haar tijd; Stemmen;
Help me herinneren; Op het gehoor; Verbroken
verbindingen.
De schrijver van hersenschimmen blijft geboeid
door het fenomeen herinneren. De personen in
zijn verhalen worden met lichte humor neergezet
en tegelijk met een verfijnd verdrietig tintje
overgoten. Boeiend om te lezen.

Schrijver Grossman zwijgt lang over het verlies
van zijn zoon, die als soldaat stierf in Libanon. Vijf
jaar na de dood van zijn zoon vertelt hij het verhaal
in de vorm van een soort droom/ sprookje. Tevens
legt hij een verbinding met andere ouders die dit
tragisch lot ook over kwam, door ze mee te laten
bewegen in deze mythische vertelling. Prachtige
poëtisch taalgebruik wat verzachtend werkt.

jaargang

Academie voor Haptonomie
28 en 29 januari 2013
Verdiepingsnascholing Trauma en haptotherapie
3 en 4 april 2013
Bijscholing Groepsdynamica haptonomisch bekeken
25 en 26 maart 2013
Nascholing Intimiteit en nabijheid
Meer informatie: www.haptonomie.nl

Instituut voor Toegepaste Haptonomie
21 januari | 11 februari 2013 Training ondernemersvaardigheden
18 januari | 8 februari 2013 Nascholing ‘Omgaan met kanker’
28 januari 2012
Het Ontwikkelingsschema als ontmoetingsruimte
voor persoonlijke groei
13 maart 2013
Verdieping van het Ontwikkelingsschema door
persoonlijke ontwikkelpunten
Meer informatie: www.ith-haptonomie.nl

Synergos
15 januari|12 februari 2013 Pijn en Blokkades
5 maart 2013
In relatie met depressie
Vanaf 6 maart 2013
Casuïstiekdagen kinderen en jongeren
Meer informatie: www.synergos.nl

Titel: Uit de tijd vallen
Auteur: David Grossman ISBN 9789059363632
143 pagina’s Uitgeverij Cossee 2012
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Academie, ITH en Synergos (gezamenlijk):
Diverse data
Medische basiskennis
Diverse data
DSM-IV en Psychopathologie
Meer informatie: via bovenstaande websites

VVH café
Vanwege enorme belangstelling is er een tweede bijeenkomst georganiseerd met het
thema Haptotherapie bij burn-out door het VVH. Op donderdag 10 januari 2013 is er
weer een VVH café! Voor locatie: www.haptotherapeuten-vvh.nl
Ook voor niet-leden!
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Congres Haptotherapie

Haptotherapie & Wetenschap
Haptotherapie richt zich op de ontwikkeling van het gevoel en het gevoelsleven en
zoekt nu naar verdere theoretische onderbouwing en legitimering in de wetenschap.
Een contradictio in terminis? De Vereniging van Haptotherapeuten organiseert (ter
gelegenheid van haar vierde lustrum) op zaterdag 16 maart 2013 in de Vrije Universiteit
van Amsterdam het congres: Haptotherapie en Wetenschap: de Toekomst? Naast de
eigen leden zijn op deze dag collega’s uit andere disciplines nadrukkelijk uitgenodigd
om hun visie te komen delen.
Waarom zoeken Haptotherapeuten wetenschappelijke erkenning?
Constans Manganas, Voorzitter Vereniging van Haptotherapeuten (VVH): “De
inbedding van Haptotherapie in wetenschappelijk onderzoek (academisering) is
geen doel op zich, maar is een logisch gevolg van het voortdurend streven naar
kwaliteitsverbetering. Het is wel een doel om de Haptotherapie te positioneren binnen
de reguliere (eerstelijns) gezondheidszorg in Nederland. Belangrijk daarbij is voor
de beroepsgroep om haar eigen geschiedenis te kennen en te begrijpen. Ook hier is
aandacht voor tijdens dit congres.”
Peter Faber introduceert op 16 maart de diverse sprekers en leidt de deelnemers als
een ‘levend agendapunt’ door de dag aan de hand van de eerste drie letters van het
alfabet: Alles wat je doet met Aandacht, Betrokkenheid en Creativiteit creëert inhoud en
betekenis, genereert succes en plezier voor jezelf en je omgeving.
Het programma sluit aan bij de dagelijkse praktijk van de GZ-Haptotherapeuten.
Bij veel zorgverzekeraars wordt Haptotherapie al vergoed vanuit de aanvullende
verzekering.
Sprekers
Peter Faber, dagvoorzitter
Prof. dr. Ad Vingerhoets, Hoogleraar Klinische Psychologie, Universiteit Tilburg
Prof. dr. Joachim Duyndam, Hoogleraar Wijsbegeerte, Universiteit Humanistiek Utrecht
Prof. dr. Dolly Verhoeven, Hoogleraar Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. dr. Han Kemper, Emeritus Hoogleraar Gezondheid en Bewegen, EMGO+ instituut
Zaterdag 16 maart 2013, VU Amsterdam, 09.30 uur - 20.00 uur
Voor het volledige programma, details over de diverse sprekers en de locatie
http://congreshaptotherapie.nl
Twitter: @Congres_2013 #Haptoc13
Facebook: https://www.facebook.com/congres.haptotherapie
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PAS VERSCHENEN

BEVESTIGEND AANRAKEN
ROèL uw
partner
in verzekeringen

Mia van Luttervelt (†) was haptotherapeute
en filosofe. Dit boek is de heruitgave van haar
doctoraalscriptie waarmee ze 15 jaar geleden haar
studie wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit
Rotterdam afsloot. Het is een onderzoek naar de
Haptotherapeuten
Verzekeringspakket
grondslagen
van de haptonomie. Kern van de
haptonomische benadering formuleert Mia als: de
ontwikkeling,
ondersteuning
en/of het herstel
Financieel Adviesbureau ROèL
biedt de
voor
haptotherapeuten
van het menselijk bestaan in affectieve lichamede mogelijkheid verzekeringen te treffen met aantrekkelijke
lijkheid. Het boek leest als een ‘theorie en praktijk
voordelenvan
indedebevestigende
vorm van:
aanraking en ontmoeting’.
De aanleiding voor dit onderzoek was het
- collectiviteitskorting
- is hoe dit op rationeel
ervaringsgegeven dat haptonomie
‘werkt’, zonder dat duidelijk
gefundeerde
wijze onderbouwd
kan worden.
- uitgebreide
specifiek
op beroep afgestemde dekking -

- persoonlijke advisering -

Mia van Luttervelt deed een systematisch onderzoek naar de basisbegrippen die nodig
zijn voor een rationele onderbouwing van de haptotherapeutische praktijk. Een rationele
fundering maakt het mogelijk om de successen van de haptotherapie te claimen en moPRAKTIjKPAKKET
gelijke kritiek te formuleren. De auteur laat zien dat de grondslagen van de haptonomie
Aansprakelijkheid
beroep
Extra kosten /
kunnen•worden
gevonden in de reguliere
geneeskunde en•filosofie.
• Rechtsbijstand
beroep van Haptonomischbedrijfsschade
Collega-haptotherapeut
en hoofdredacteur
Contact, Wim Laumans,
•
Inventaris
zag dat heruitgave in handelseditie van deze belangwekkende scriptie een goede impuls
voor dePRIvé-PAKKET
ontwikkeling van het vak zou zijn. Het doel was de zienswijzen van Mia onder
• Woonhuis
• Aansprakelijkheid
de aandacht
te brengen van haptotherapeuten, fysiotherapeuten,
zorgverzekeraars en
overheid.
• Inboedel
privé
Door ernstige
ziekte was Mia niet in staat om zelf het boek
verzorgen. De uitgever
• Auto
• teRechtsbijstand
privé
heeft dr. Pieter Verduin en drs. Bob Boot bereid gevonden• deDoorlopende
redactie van haar over
reiste
nemen.INKoMEN EN zoRGPAKKET
In de uitgebreide
epiloog geven Pieter Verduin en Bob Boot,
gesprek met het werk van
• Pensioen
• inZiektekosten
Mia van Luttervelt, hun visie op een rationele fundering van de haptonomie, met voorbeel• Arbeidsongeschiktheid
• Ongevallen
den uit de therapeutische praktijk en een uitwerking naar Evidence Based Practice.
Uitgeverij:
Financieel
Bestellen
per e-mail:

De Haptonomische Bibliotheek

Adviesbureau
ROèL
vanderveer.media@hetnet.nl
Antwoordnummer 358
Uitvoering:
genaaide reuzen-paperback
3740 VB BAARN
Omvang:
241 pagina’s
ISBN:
telefoon 035978-90-79166-00-8
54 890 90
Fax
035
54
890 91
Verkoopprijs:
€ 29,50
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van Amsterdam het congres: Haptotherapie en Wetenschap: de Toekomst? Naast de
eigen leden zijn op deze dag collega’s uit andere disciplines nadrukkelijk uitgenodigd
om hun visie te komen delen.
Waarom zoeken Haptotherapeuten wetenschappelijke erkenning?
Constans Manganas, Voorzitter Vereniging van Haptotherapeuten (VVH): “De
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Bij veel zorgverzekeraars wordt Haptotherapie al vergoed vanuit de aanvullende
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De essentie van de haptonomie
kijken, waarnemen en gewaarworden
Haptonomisch Contact
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