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ROèL uw partner
in verzekeringen
Haptotherapeuten Verzekeringspakket
Financieel Adviesbureau ROèL biedt voor haptotherapeuten
de mogelijkheid verzekeringen te treffen met aantrekkelijke
voordelen in de vorm van:
- collectiviteitskorting - uitgebreide specifiek op beroep afgestemde dekking - persoonlijke advisering Praktijkpakket
•	Aansprakelijkheid beroep
•
• Rechtsbijstand beroep		
			
•
Privé-pakket
• Woonhuis
•
• Inboedel 		
• Auto
•
			
•
Inkomen en zorgpakket
• Pensioen
•
• Arbeidsongeschiktheid
•

Extra kosten /
bedrijfsschade
Inventaris
Aansprakelijkheid
privé
Rechtsbijstand privé
Doorlopende reis
Ziektekosten
Ongevallen

Financieel Adviesbureau ROèL
Antwoordnummer 358
3740 VB BAARN
telefoon 035 54 890 90
Fax 035 54 890 91
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Redactioneel
Erik te Loo
Wederom mag ik een nieuw redactielid welkom heten: vanaf dit nummer werkt
Annemieke Harmens mee aan Haptonomisch Contact. In deze septemberuitgave stelt
zij zich voor. Ik wens Annemieke, mede namens de andere redactieleden, veel plezier
in de redactie!
‘De humor ligt op straat’ kreeg ‘meneer Sonneberg’ (Wim Sonneveld) tientallen jaren
geleden te horen. Gelukkig is ook de haptonomie op straat te vinden. En waar kan
dat beter dan op plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Zoals bij de Nijmeegse
Vierdaagse, die ik half juli liep. Wat kwam ik zoal tegen? Ik zag dat mensen steun
en houvast ervaren aan tradities. Tradities zoals die van de ‘goedemorgen-meneer’:
de man die jarenlang elke ochtend met een megafoon op dezelfde plek langs de
weg staat om 46.000 wandelaars een goedemorgen te wensen. Ook zag ik hoe
verschillend mensen met hun grenzen omgaan: de één lukt het om met blarenpijn de
eindstreep te halen, de ander ziet zich genoodzaakt een plekje in de bezemwagen te
zoeken. En ik zag hoe mensen verschillend met onverwachte veranderingen omgaan:
de één accepteert gelaten de beslissing van de organisatie om met het oog op de
gebeurtenissen in de Oekraïne met vlucht MH17 de intocht op vrijdag te versoberen.
De ander komt in verzet en gebruikt woorden als ‘straf ’ en ‘onrecht’.
Voor mij is één van de boeiendste aspecten van ons vak de vraag: ‘Hoe slagen mensen
er in hun ervaringen vanuit begeleidingsmomenten te vertalen naar hun dagelijkse
leven?’ Want in dat echte leven, daar moet het gebeuren.
Ik ben blij dat het dagelijkse leven, dat vaak juist zo bijzonder is, ook in dit nummer
van Haptonomisch Contact weer vertegenwoordigd is.
Zo leest u, in het eerste deel van het artikel van Sasja Quaadvliet en Mark Vervuurt,
hoe haptotherapie en danstherapie elkaar kunnen aanvullen in het herstel van de
hechtingsrelatie. In de bijdrage van Nel Hagen en Rebekka Visser leest u hun pleidooi
om iets heel bijzonders, een bevalling, zo gewoon mogelijk te laten verlopen.
Al met al is ook dit nummer van Haptonomisch Contact weer gewoon bijzonder
geworden. Ik wens u veel leesplezier!
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Aan dit nummer werkten mee: Nel Hagen, Annemieke Harmens,
Anneke Kempkes-Verweij, Wim Laumans, Erik te Loo, Paulien
Pinksterboer, Gerda Ponte, Sasja Quaadvliet, Petra Steffens,
Mark Vervuurt en Rebekka Visser.
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Nieuw in de redactie:
Annemieke Harmens
In het juni nummer van Haptonomisch Contact stelde
Gerda Ponte zich voor. Nu zal ik dit doen.
Ik ben Annemieke Harmens, 44 jaar, woonachtig in
Meppel, en werkzaam in mijn eigen haptonomiepraktijk
in De Wijk. Ik ben getrouwd, heb een dochter van 21
en twee zoons van resp. 19 en 16. Van origine ben
ik logopedist. In dat vak werkte ik op verschillende
terreinen in de zorg en in het onderwijs.
In 2003 startte ik de Haptonomieopleiding in Grave bij
Frans Veldman jr. De haptonomie raakte mij zo zeer, dat
ik besloot mijn oude vak op te geven en me te scholen tot haptonomisch begeleider.
In Grave rondde ik mijn opleiding in 2011 af en startte mijn eigen haptonomiepraktijk
voor kinderen, jongeren en volwassenen. Mijn haptonomiepraktijk is uitgegroeid tot
een bijna fulltime baan en ik geniet erg van de processen en contacten die ik met mijn
cliënten heb.
Toen mij vanmiddag tijdens de lunch de vraag werd gesteld ‘Waarom ga je eigenlijk
bij Haptonomisch Contact werken?’ hoefde ik niet lang na te denken. Het eerste dat
in me opkwam: ‘Omdat de haptonomie mij zo na aan het hart ligt. Vanaf het eerste
moment boeide het mij enorm en dat is zo gebleven tot op de dag van vandaag.’
Laatst hoorde ik een collega zeggen ‘wij haptotherapeuten hebben goud in handen;
onze affectieve gevoelsbenadering is uniek…’ Een uitspraak die me raakte, omdat
ik dit zo herken. Deze affectieve gevoelsbenadering is de essentie van ons werk en
onderscheidt ons van andere therapeuten. Het is goed hierop te blijven vertrouwen in
de begeleiding van de mensen die bij ons komen.
Ik hoop de komende tijd mijn enthousiasme voor het vak over te kunnen brengen
in Haptonomisch Contact en samen met het redactieteam dit tijdschrift boeiend te
houden en op een professioneel peil zodat de haptonomie ons op inspirerende wijze
voedt en verbindt.
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Het hulpverleningsmodel
Wim Laumans
In 2010 is de laatste keer de cursus ‘Raakbaarheid als fundament van de haptonomie’
gegeven. De essentie en tevens het uitgangsprincipe van de cursus is dat de
gevoeligheid voor het leed van de ander- de mogelijkheid geraakt te worden in
het gemoed- de basis is voor ethisch handelen. De zintuiglijke gevoeligheid als
waarschuwing voor iets dat het eigen leven bedreigt, de hapsis, kan nooit een
ethisch uitgangspunt bieden. De hapsis is het uitgangspunt van de natuurlijke
gang van zaken, van de natuurlijke inspanning om het leven te behouden, van de
conatus essendi (de zelfhandhaving) van Spinoza. Voor Emmanuel Levinas is ethiek
feitelijk tegennatuurlijk. Door het scheppen van een moreel wezen heeft de mens de
mogelijkheid gekregen zich los te maken van zijn primaire natuur. In de relatie is niet
meer het ik het uitgangspunt, maar de ander.
Aime ton prochain; cette amour est toi-même (heb je naaste lief, die liefde ben je zelf),
zo vertaalde Emmanuel Levinas de woorden uit de Bergrede. Vergelijk dat met: ‘Heb
uw naaste lief als uzelf’. In het verschil komt de bijzondere houding van Levinas naar
voren. Volgens zijn lezing- exemplarisch voor zijn gedachtegoed- besta je eerst en
vooral in verhouding tot de ander.
Aan de gangbare variant van het gebod ligt een veel egocentrischer houding besloten:
eerst ben ik er - met mijn liefde voor mezelf - en vervolgens verschijnt de ander en
moet ik bij mezelf te rade gaan hoe ik hem lief kan hebben, namelijk: zoals ik mijzelf
reeds liefhad. (Pieter van den Blink, Trouw 6-3-1997)
In deze cursus hield ik me bezig met het ontwikkelen van het model van de
hulpverlening. Door de jaren heen kristalliseerde het model zich verder uit. In dit
artikel zal ik proberen de essentie van het model weer te geven.
Een model is een vereenvoudigde voorstelling van de werkelijkheid. In het geval van
een model van de hulpverlening dient het om meer grip te krijgen op de factoren die
het model bepalen en de bezinning erop te vergemakkelijken.
Het hulpverleningsmodel is terug te brengen tot de volgende factoren:
1. De hulpverleningsrelatie. Er is sprake van een ongelijke en ongelijkwaardige
relatie. Er is iemand die hulp behoeft en iemand die in staat is hulp te verlenen. Er
is een hulpverlener en een hulpvrager.
2. De interactie binnen de relatie. Het appèl tot hulp gaat uit van de hulpvrager en het
antwoord wordt gegeven door de hulpverlener.
3. De intra-persoonlijke overwegingen. De intra-persoonlijke overwegingen van de
hulpverlener, die leiden tot de hulp en de intra-persoonlijke overwegingen van de
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hulpvrager als reactie op de ontvangen hulp.
4. De reactie van de hulpvrager. Uit de reactie van de hulpvrager kan getoetst worden
of de hulp adequaat is of dat de hulp aangepast moet worden.
5. Het doel van de hulp is het bevorderen van het welzijn van de hulpvrager en
uiteindelijk het overbodig maken van de hulp en het creëren van een gelijke en
gelijkwaardige relatie tussen twee zelfstandige personen.
We zullen de eerste drie factoren toelichten omdat zij de vorm van het
hulpverleningsmodel bepalen.
Noodzakelijk wordt er uitgegaan van de relatie, want zonder hulpverlener is er
geen hulpvrager en zonder hulpvrager geen hulpverlener, zonder appellant geen
geappelleerde en zonder geappelleerde geen appellant.
Deze relatie is niet de subject-object relatie, waarbij de ander object van mijn
kennis is, maar de subject-subject relatie, waarbij de ander de persoon is waar
ik verantwoordelijk voor ben. Het is de persoon, die afhankelijk is en die mij
aangaat. Alles begint met de ethische opdracht: opkomen voor de zwakkere in de
samenleving, en die opdracht is gericht aan mij. Ik ben verantwoordelijk. Deze
verantwoordelijkheid is asymmetrisch bij een wederkerig contact.
In de filosofie van Emmanuel Levinas word ik persoonlijk aangesproken.
Levinas citeert uit ‘de gebroeders Kamarazov’ van Dostojevski de uitspraak:
‘dat ieder van ons verantwoordelijk is tegenover alle anderen, en ik meer dan
wie dan ook’.
Niemand kan mijn verantwoordelijkheid overnemen. Dit bepaalt de uniciteit
van het ik. Er is maar één ik en alle anderen zijn anderen. Of het nu om mijn
verantwoordelijkheid gaat als ouder, of als leraar, therapeut of om een andere
professional gaat. Het is altijd de ouder, leraar, therapeut, professional die
verantwoordelijk is voor het kind, de leerling, de patiënt en de leek en niet omgekeerd.
Qua verantwoordelijkheid is de verhouding asymmetrisch. De relatie is onbaatzuchtig.
De ander geeft in het handelen de norm aan. Het gaat om professionele normativiteit.
In de interactie is het vertrekpunt. Niet meer het ik, maar de ander.
Het is de ander waar het appèl van uitgaat naar het ik, dat ontvankelijk is voor
het appel. Het ik dat in het gemoed geraakt wordt door de ander (de ethische
raakbaarheid) en die beslist om te helpen. De hulp maakt de cirkel rond.
Dit wordt de hermeneutische cirkel genoemd. De cirkel van uitleg.
Deze legt uit hoe de therapeut aan de hand van ‘het verhaal’
(ook het woordeloze verhaal dus) van de patiënt tot de beste mogelijke hulpverlening
komt.
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In schema:

Hulp

De ander

Ik

Appèl
Is de roep om hulp onbewust dan spreekt men van een appèl, is de roep bewust dan
spreekt men over een hulpvraag.
Willen we de intra persoonlijke beweegreden van de hulpverlener en de intra
persoonlijke overwegingen van de hulpvrager inpassen in het schema, dan zien we de
volgende uitbouw van het model:

(praktijk)
Hulp

Beweegreden
(theorie)

Ik

De Ander

Effect van de hulp en
reactie op de hulp

Appèl
(affect)

De intra persoonlijke beweegredenen van de hulpverlener omvatten de beoordeling
wat de patiënt nodig heeft en of hij als therapeut in staat is die hulp te bieden (de
deskundigheid bezit) en uiteindelijk de beslissing om te helpen.
9 - Haptonomisch Contact - 25e
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Naast de verantwoordelijkheid voor de ander is er ook de verantwoordelijkheid voor
zichzelf. En deze zelfzorg kan het nodig maken dat er een tegenprestatie in de vorm
van een vergoeding geboden wordt. Er ontstaat dan een evenwicht tussen zorg voor
de ander en de zelfzorg. De primaire asymmetrie krijgt te maken met een secundaire
symmetrie. De zelfzorg is nodig om in staat te kunnen blijven de ander te helpen.
De hulpvrager zal zich een mening vormen over de effectiviteit van de hulp en over
het gemotiveerd zijn van de helper, terwijl de helper zich een mening vormt over
de participatie aan de verbetering door de hulpvrager. Het uiteindelijk doel is de
zelfstandigheid van de hulpvrager die in de participatie de verantwoordelijkheid voor
zijn eigen leven gaat dragen. Met andere woorden: het mobiliseren van de zelfhulp.
En dat is een, u allen bekend, uitgangspunt van de haptonomie: je als therapeut
overbodig maken.

Literatuur:
Blink, Pieter van den, 	Het averechts charisma van Emmanuel Levinas,
joods denker’, Trouw, 6-3-1997.
Keij, Jan, 		Levinas in de praktijk, Uitgeverij Klement, Zoetermeer 2012
Nemo, Philippe, 	‘Emmanuel Levinas aan het woord. 11 gesprekken’,
deel 2: ‘Ethisch en Oneindig’, uitgeverij Ten Have, Kampen,
2006
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Wauw, wat een vrouw!
Haptotherapie en danstherapie bij het herstel
van de hechtingsrelatie
Sasja Quaadvliet en Mark Vervuurt

Noot van de redactie:
Dit artikel verscheen in augustus 2014 in het Tijdschrift voor vaktherapie. In verband
met de lengte plaatsen wij het in twee delen. In dit nummer het eerste deel en in ons
decembernummer het tweede deel. Dan zullen wij ook het artikel integraal (met foto’s)
opnemen op onze website.
In dit artikel …
… een beschrijving van haptotherapie en danstherapie bij hechtingsproblemen;
… hoe aanraking, tast, beweging en dans bijdraagt aan verwerking van een trauma;
… een casusbeschrijving van een jonge vrouw met een matige verstandelijke
beperking.
Inleiding
In 1991 woonde op het platteland van Brazilië een aanstaande moeder. De
zwangerschap is ongewenst. Omdat abortuspogingen van moeder mislukken,
wordt haar dochter toch geboren. De bevalling verloopt moeilijk. Het meisje heeft
zuurstofgebrek en moet gereanimeerd worden. Na de bevalling laat de Braziliaanse
moeder de kleine Maïra achter in het ziekenhuis. Ze twijfelt, haalt haar dochter op,
maar legt haar vervolgens toch te vondeling. Als Maïra ongeveer tien dagen oud is,
komt ze terecht bij Martina en Kiko, en hun zoon Raoni. Dit gezin in Brazilië neemt
haar liefdevol op.
Kiko: “Ik kreeg ‘s avonds een hoopje handdoeken
in mijn hand gedrukt, die vies waren van zand
en bloed. Aanvankelijk wist ik niet wat het was.
Er bleek een kleine baby in te zitten. Ik schrok. Ik
dacht dat het niet meer leefde. Het huilde niet zoals
ik dat gewend was van mijn zoon als baby. Ik legde
mijn hand op het hartje en voelde dat het baby’tje
leefde. Heel voorzichtig maakte ik het schoon en
wikkelde het in een schoon laken.”
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Dit casusartikel beschrijft de behandeling van een hapto- en danstherapie bij
Maïra, een vrouw van 23 jaar met een matige verstandelijke beperking en
hechtingsproblematiek, naar aanleiding van een trauma rond haar geboorte.
Na een beschrijving van de levensgeschiedenis en de ontwikkeling van Maïra, wordt
uiteengezet hoe zij uit de vicieuze cirkel van de angst stapt. In het behandelproces
maakt Maïra hechtingsstappen. In de behandeling staat de tastzin centraal, zoals die
centraal staat aan het begin van het leven van foetus en baby.
Maira’s ontwikkeling
Kiko: “Toen Maïra net bij ons was, was ze zo klein dat ze niet eens genoeg kracht had
om te huilen. We gaven haar lepeltjes suikerwater om haar in leven te houden. Haar
rug was zo rood van het doorliggen, dat ik haar niet zelf durfde te baden. Langzaam
maar zeker begon ze te leven. Nu is Maïra een en al leven.”
Maïra groeit op tot haar zeventiende op bij Martina en Kiko, haar adoptieouders.
Ze ontwikkelt zich anders dan andere kinderen. Ze toont vanaf jongs af aan
probleemgedrag en haar ontwikkeling verloopt sterk vertraagd.
Martina: “Toen Maïra een jaar oud was, kreeg ze al boze buien. Dat was nooit zo erg
omdat we dat wel aankonden. Ze werd vooral boos als ze haar zin niet kreeg of als
we haar niet begrepen. Maïra heeft altijd haar best gedaan om de ander duidelijk te
maken wat ze wil. De communicatie ging door het uitstoten van klanken, waardoor ze
kenbaar maakte dat ze het ergens niet mee eens was. Wij begrepen haar niet altijd. Nu
pas zie ik dat ze ook erg bang geweest moet zijn. Ze zette haar nageltjes vaak in mijn
schouders of rug.
Als Maïra boos was, beet ze zichzelf en anderen, vaak voordat je er erg in had. Praten
met haar of troosten was dan onmogelijk. Het leek wel of er een waas over haar heen
kwam. Dan was ze niet meer te kalmeren.”
Maïra heeft een enorme wilskracht en een gedrevenheid om te willen leren.
Martina en Kiko onderzoeken hoe ze zich het best kan ontwikkelen in de vorm van
groeimogelijkheden op cognitief, motorisch, sociaal en emotioneel niveau.
In de puberteit wordt haar gedrag problematischer en wordt de zorg thuis erg lastig.
Maïra slaat en schopt als ze niet wordt begrepen.
Martina: “Ik had heel de nacht met haar ‘gevochten’, plas opgeruimd et cetera. De
volgende morgen was ik bezig met haar ontbijtje en stond ik weer vrolijk in de keuken
toen Maïra uit bed kwam. Ik vroeg of ze sap lustte. Ze keek me aan en sloeg mij
keihard in mijn gezicht. Ik kwam weer bij toen ik met haar op de grond lag. Dat was
het moment waarop ik zeker wist dat het zo niet verder kon.”
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Als Martina en Kiko scheiden, gaat Maïra met Martina mee naar Nederland, waar
ze opeenvolgend in diverse woongroepen woont. Op haar twintigste gaat ze naar een
VIC-woongroep (Very Intensive Care) bij ASVZ, voor mensen met een verstandelijke
beperking en gedragsproblemen, autisme of een psychiatrische stoornis. Omdat de
cliënten hier zeer intensieve ondersteuning nodig hebben, zijn gedurende de dag twee
begeleiders aanwezig per groep van vier cliënten. De cliënten trekken gezamenlijk
op. Dit betekent dat zij niet alleen in dezelfde woning wonen, eten en slapen, maar dat
zij ook met elkaar aan het werk gaan, om zo voldoende veiligheid en duidelijkheid te
creëren. Er wordt hier gewerkt volgens de Triple-C-visie. De drie C’s van Triple-C staan
voor Cliënt, Coach en Competentie. Dit orthopedagogisch behandelmodel voor mensen
met een verstandelijke beperking is ontwikkeld door ASVZ. Hierin staat het herstel van
het gewone leven voorop, waarbij de onvoorwaardelijke relatie tussen de begeleider en
de cliënt het uitgangspunt is. Er is een zinvol dagprogramma waarbij de cliënt samen
met de begeleider een activiteit, hoe klein ook, tot een goed einde brengt, waarbij de
focus niet ligt op het probleemgedrag, maar op samen een succeservaring op doen.
Als Maïra in de periode van 2007-2010 psychologisch wordt onderzocht, concluderen
de onderzoekers dat zij naast een verstandelijke beperking, psychomotorische
retardatie, moeite met spreken en communiceren, ook hechtingsproblemen heeft.
Volgens de onderzoekers zijn deze ontstaan vanuit een getraumatiseerd verleden,
mogelijk rondom haar geboorte. Deze hechtingsproblematiek resulteert in claimend,
agressief en automutilerend gedrag. Sociaal en emotioneel functioneert ze op het
niveau van een bijna driejarige.
De begeleiders van de VIC-woning hebben het idee dat Maïra door middel van
negatief gedrag om duidelijkheid vraagt, zodat ze beter om kan gaan met stress en
uiteindelijk troost zoekt. Ze denken dat Maïra, als gevolg van hechtingsproblemen en
onvoldoende zelfvertrouwen, van jongs af aan deze gedragsproblemen laat zien.
Kim, begeleider van de VIC-woning: “Ik herinner me nog dat Maïra vlak voor
het douchen boos werd en begon te schoppen en te slaan. Wij reageerden rustig en
herhaalden dat wij er voor haar zijn. Ze liet seksueel getint gedrag zien en probeerde
naakt naar buiten te rennen. We hielden Maïra vervolgens vast, liggend op haar buik
om haar tot rust te brengen. Zodra ze wat rustiger werd, probeerden we de dialoog
weer op te pakken, waarna de escalatie opnieuw begon. Dit duurde in totaal zo’n vier
uur. Toen ik daarna naast haar zat, barstte Maïra uitgeput in huilen uit. Terwijl ik
haar troostte, vroeg ze mij: ’Wanneer moet ik nu weg?’ Deze vraag verwachtte ik niet
en mijn simpele antwoord was: ‘Niet’. Pas later realiseerde ik me dat Maïra letterlijk
alles uit de kast heeft gehaald om te kijken of wij blijven. Ik vertel dat wat ze ook
doet, wij nooit boos zullen worden om wie ze is en dat we er voor haar zullen zijn. Dit
stelde Maïra gerust, ze hoefde niet weg wanneer ze boos wordt.”
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Martina: “Op een dag vroeg een van de begeleidsters mij wat de woorden ‘quero
morer’ betekenen, omdat Maïra die vaak zegt. Toen ik vertelde dat Maïra daarmee
zegt dat ze dood wil, vroeg ze mij of ze daarvoor behandeling mocht aanvragen. Dat
was wat ik altijd al had gewild …”
Uitgangspunten van de therapie
Als de therapie begint, woont Maïra drie maanden op de VIC-woning. De begeleiders
hebben al stappen gezet in het contact maken met en welkom heten van Maïra op de
groep.
Bij de aanvraag voor therapie worden de volgende vragen gesteld:
• Kan therapie een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van haar zelfbeeld en
zelfvertrouwen?
• Kan therapie het opbouwen van een veilige hechtingsrelatie stimuleren, waarin ze
nabijheid en intimiteit toelaat?
• Kan therapie de stress bij Maïra verminderen en handvatten geven bij de omgang
met haar agressie?
De hechtingsgeschiedenis van Maïra
Mijn insteek als therapeut, is het bekijken van de levensgeschiedenis van Maïra. Ze
heeft traumatische gebeurtenissen meegemaakt voor en rond haar geboorte, waardoor
al heel vroeg stress kan zijn ontstaan. Mijn idee is dat dit al de eerste aanleidingen
zouden kunnen zijn voor het ontstaan van de hechtingsproblemen en waardoor ze
geen gezond gevoel van eigenwaarde kon ontwikkelen. Later in haar leven beleefde
ze moeilijke momenten, zoals de scheiding van haar ouders en het verlaten van haar
geboorteland en het wonen op verschillende plekken met verschillende opvoeders.
De hechting van Maïra verloopt daarnaast moeizamer door de verstandelijke
beperking, de psychomotorische retardatie en haar moeite met communiceren.
Het omgaan met stress is hierdoor voor haar extra lastig. In vakliteratuur beschrijft
men dat mensen met een verstandelijke beperking in stressvolle situaties minder
draagkracht hebben en moeilijker een veilige basis vinden bij een hechtingsfiguur die
normaliter een emotie regulerende functie heeft in tijden van stress. Dit kan ernstige
gedragsproblemen tot gevolg hebben. (Schuengel & Sterkenburg, 2004).
Over hechting en stress
Hechting is een begrip van John Bowlby, een Britse psychiater die midden vorige
eeuw de hechtingstheorie ontwikkelt. Volgens Bowlby zijn hechtingsbehoeften
aangeboren en van wezenlijk belang voor mensen van alle leeftijden. Interacties die
het kind in de hechtingsrelatie met de belangrijke opvoeder heeft ervaren, vormen
het innerlijk werkmodel van waaruit het kind leert te anticiperen op, en in contact
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komt met de buitenwereld. Langdurige stress van de moeder tijdens de zwangerschap
beïnvloedt de ontwikkeling van gedrag, cognitie en endocrinologische stressresponsen
van het kind op de langere termijn. De kans is groter dat het kind als peuter en als
schoolgaand kind probleemgedrag vertoont en een moeilijk temperament heeft.
Ferdinandus (2010) beschrijft hoe het stress regulerend systeem al in de baarmoeder
verstoord kan zijn, doordat de placenta de stresshormonen van de moeder doorlaat.
Ingeborg Bosch (2008) haalt in haar boek enkele onderzoeken aan over prenatale
stress en stressfactoren tijdens de geboorte. Zo wijst onderzoek (Mitchel, 2005) uit
dat een foetus van 28 weken gedrag laat zien dat herkend wordt als huilen. Fitzgerald
(1998) concludeert na onderzoek dat een foetus vanaf 20 weken eerder pijn ervaart
dan een ouder kind of volwassene. Hoe jonger het kind, hoe sterker de gevoelde pijn.

Hechtingsproblemen ontstaan doordat kinderen op jonge leeftijd traumatische
gebeurtenissen meemaken. Het kind ervaart te veel stress, die onvoldoende
opgevangen, ‘gebufferd’ wordt door mogelijke hechtingsfiguren. Als de
hechtingsfiguren, om welke reden dan ook, onvoldoende in staat zijn om sensitief
in te kunnen gaan op het gedrag, krijgt het kind te weinig troost en groeit het jonge
kind op met niet-gebufferde stress, waardoor het weinig vertrouwen in zijn omgeving
ontwikkelt en dus ook weinig vertrouwen in zichzelf. (Janssen et al., 2002).
Traumatische gebeurtenissen worden pre-verbaal opgeslagen door levendige
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gewaarwordingen en beelden (Levine, 2011). Peter Levine, gespecialiseerd in
traumabehandeling, beschrijft hoe trauma’s worden opgeslagen in ons lichaam.
Bij een onverwerkt trauma kunnen gevoelens van eenzaamheid en hulpeloosheid
ontstaan. De daarmee gepaard gaande angst leidt tot immobiliteit en overprikkeling,
wat de traumatiserende ervaring weer oproept. Dit beweegt zich in een vicieuze cirkel.
Levine noemt dit ‘de angstlus’ (Figuur 1).

Figuur 1: De angstlus, gevangen raken in de cyclus van angst.
De insteek van therapie en behandeling op de VIC-woning zal zich moeten richten
op het verlossen van Maïra uit de angstlus en het opbouwen van een hechtingsrelatie.
In de vakliteratuur lees ik dat het voor cliënten met een verstandelijke beperking
zeer goed mogelijk blijkt, ondanks wisselende diensten, een hechtingsrelatie met
een professionele zorgverlener op te bouwen (Janssen et al., 2002). Schuengel
en Sterkenburg (2005) wijzen op het belang van een direct op hechting gerichte
behandeling om een veilige basis tussen cliënt en professionele zorgverlener te
bewerkstelligen. Sterkenburg onderscheidt hierin drie fases: bonding (contact maken),
symbiose (veilige hechting) en stimulatie van individuatie (vrij vertaald: versterken
van eigenheid). Een professionele zorgverlener zal, met als doel een hechtingsrelatie
met de cliënt op te bouwen, de tegennatuurlijke weg moeten gaan. Ondanks de
aanvankelijke afwijzing door de cliënt blijft de begeleider en of behandelaar op
liefdevolle en respectvolle wijze contact maken, zonder de cliënt te dwingen om
contact te accepteren.

(het tweede en laatste deel van dit artikel zal in het decembernummer verschijnen).
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Laten we gewoon blijven
doen over zwangerschap
en geboorte
Nel Hagen en Rebekka Visser, verloskundigen in Schoonhoven en Usquert

Goede zorg voor zwangeren is simpele zorg. Logisch, want zwangerschap en
bevalling zijn natuurlijke gebeurtenissen. Het is verbazingwekkend hoe weinig
vrouwen feitelijk uitgebreidere zorg nodig hebben dan de normale begeleiding van
een verloskundige. Sterker nog: in het overgrote deel van de gevallen zou zonder
enige hulp het resultaat precies hetzelfde zijn als mét de hulp van een verloskundige,
namelijk ook een gezonde moeder met een gezond kind.
In onze praktijken bevallen vrouwen op hun eigen
manier, op hun eigen tempo, niet gehinderd door
protocollen van welke aard dan ook. De plek van
bevallen, meestal thuis en soms poliklinisch, is geen
punt van discussie. Dit is exact waarom het Nederlandse
verloskundige systeem internationaal geroemd wordt:
normaalheid is de norm. Het geeft Nederland een
gezonde en zelfbewuste vrouwelijke populatie.
Rebekka Visser
Deze keuzevrijheid voor vrouwen wordt bedreigd. Er zijn plannen om alle
zwangerschappen onder gezamenlijke verantwoordelijkheid van een gynaecoloog
en een verloskundige te brengen. Maar: bemoeienis van een gynaecoloog met iedere
gezonde zwangere zal onherroepelijk leiden tot medicalisering, want normaalheid is
niet zijn of haar vak. Wíj weten dat iedere stap die een barende richting ziekenhuis zet
de kans op onnodig medisch ingrijpen verveelvoudigt. Wanneer een barende ergens
gast wordt ligt onnodig ingrijpen op de loer. Wanneer de verloskundige te gast is heeft
de zwangere de regie en zal zij bevallen op háár voorwaarden.
De huidige stand van zaken is het gevolg van diverse ontwikkelingen. Eerst werd er
een maatschappelijke behoefte aan pijnstilling gecreëerd en vervolgens toonde men
zich verbaasd over de gevolgen. Medicinale pijnstilling kent zijn keerzijde in veel
vaker medisch ingrijpen. Het onjuiste verhaal over hoge babysterfte zorgde, naast
angst voor pijn, ook voor angst voor een overleden baby. Exact de ingrediënten om
een vrouw te beletten ontspannen haar kind te krijgen. Ziekenhuizen en gynaecologen
staan onder financiële druk en zullen onjuistheden over gevaar en angst dan ook
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zelden tegenspreken. Verloskundigen hadden op hun tellen moeten passen, maar
in plaats daarvan werd er een schaalvergroting binnen praktijken ingezet met een
dramatisch verlies aan persoonlijke zorg.
Om persoonlijke zorg voor gezonde vrouwen te
behouden is er maar één weg: begeleiding door
een zelfbewuste verloskundige die irreële angsten
wegneemt en door haar persoonlijke begeleiding
vertrouwen vergroot. Investeren in het versterken
van de verloskundige eerstelijnszorg is duurzamer
dan ombuigen van het hele systeem naar Amerikaans
model.
Nel Hagen
In onze praktijken ligt het percentage thuisbevallingen op meer dan 80%, dus een
veelvoud van het landelijk gemiddelde. Hier kunnen we lang over praten, maar we
zijn er beiden van overtuigd dat dat alles te maken heeft met begeleiding. Wij zijn
niet onder de indruk van alle regeltjes en protocollen die momenteel gangbaar zijn in
verloskundig Nederland. Wij kijken naar zwangeren en vertellen hen vooral dat het
goed gaat als het goed gaat, ook als ze een paar ons zwaarder zijn dan je tegenwoordig
mag zijn, of een jaartje ouder, of als de vorige bevalling wat langer dan gemiddeld
heeft geduurd. Een zwangere is niet gebaat bij paniekverhalen, angst aanpraten of
gekke afspraken. Dit is allemaal zeer contraproductief voor zowel zwangerschap als
bevallen. De opleidingen leren de studenten tegenwoordig vooral het uitsluiten van
risico in plaats van het benadrukken dat zwangerschap en bevalling heel gezonde
processen zijn. De studenten die stage lopen bij ons komen met een schat aan kennis
over pathologie, maar moeten vooral leren te kijken naar een gezonde vrouw. Ook
het percentage zwangeren dat wordt overgedragen aan een gynaecoloog is bij ons
in de praktijken heel laag. Vrouwen hebben zeer zelden een vraag voor pijnstilling,
wij hebben zeer zelden een niet vorderende ontsluiting of niet vorderende uitdrijving
(geduld is in de hele verloskunde een gouden woord). Kortom: begeleiding, en
vooral het benadrukken dat het normale processen zijn zorgen dus voor andere
cijfers. Waarbij in onze praktijken er echt niet een hoger percentage perinatale sterfte
of morbiditeit is. Vertrouwen in eigen kunnen bij vrouwen en geduld hebben bij
verloskundigen zijn dus inderdaad cruciale factoren in het proces.
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‘Verstijfd van schrik’
Lezing door prof. dr. Agnes van Minnen
Erik te Loo
Het Instituut voor Toegepaste Haptonomie (ITH) organiseerde deze lezing op 11 maart
2014 in Nijmegen, waar ongeveer 35 belangstellenden naar toe kwamen. De lezing
bood inzicht in de symptomen en de functie van ‘bevriezing’. We kregen een demonstratie van bevriezing in de praktijk en leerden hoe we ‘bevriezing’ kunnen herkennen in
onze praktijk én wat we dan wel- of juist niet- moeten doen. Agnes van Minnen is Bijzonder hoogleraar Behandeling van angststoornissen en angstregulatie aan de Faculteit
der Sociale Wetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast werkt ze
voor instituut Overwaal, centrum voor angststoornissen.
U kent het vast wel, de situatie dat je de naam van iemand of de titel van een boek wilt
noemen. De goede woorden liggen op het puntje van uw tong… maar ze komen er niet
vanaf. Deze min of meer alledaagse situatie is een voorbeeld van een symptoom van
bevriezing. Agnes van Minnen begon haar lezing met dit voorbeeld, om duidelijk te maken dat bevriezings-verschijnselen veel ‘gewoner’ zijn dan we misschien denken. Nog
zo’n eye-opener (voor mij althans): in televisieprogramma’s verschijnen soms helden:
ogenschijnlijk gewone mensen die handelend zijn opgetreden waar anderen niets deden
(bevroren). Door deze helden te eren, kan de indruk ontstaan dat de reactie op angst en
gevaar een bewuste keuze is. Dat is dus niet zo.
Onderzoek toont aan dat de eerste reactie bij angst voor iedereen hetzelfde is: vluchten!
Dit is een reflex en geen keuze. Pas wanneer vluchten niet kan, ontstaat ruimte voor andere opties: vechten of bevriezen. En ook de keuze tussen die twee is niet bewust te maken. Het overkomt ons. Basis voor bevriezen is de beleving van een levensbedreigende
angstige situatie. Alle andere reacties zijn mislukt en je zit als het ware gevangen in het
gevaar. Dan kunnen één of meerdere van de volgende symptomen optreden:
• bevriezen (‘ik stond verstijfd van angst’),
• verlies van stem (‘ik kon geen woord uitbrengen’)
• tremoren (‘ik stond te trillen op mijn benen’)
• verminderd pijngevoel (‘ik voelde pas later hoeveel pijn ik had’)
• blindheid (‘ik kon het niet meer aanzien’)
• verlaagde fysiologie (‘ik had het ijskoud’, ‘ik schrok me dood’)
De functie van bevriezen is in de dierenwereld heel simpel: in leven blijven! Agnes liet
een filmpje zien van een koppel duiven, scharrelend in het open veld. Plotseling ver19 - Haptonomisch Contact - 25e
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schijnt de schaduw van een roofvogel en alle duiven liggen direct op hun rug met de
pootjes omhoog. Quando omni flunkus moritati: wanneer al het andere faalt, speel alsof
je dood bent. Bij mensen komt dit bevriezen ook voor en eigenlijk met dezelfde intentie:
het leven behouden door je dood-stil te houden. Daarmee is ook de belangrijkste functie
van bevriezen genoemd: het is reflexmatig gedrag, bedoeld om te overleven in een situatie waarin je grote angst of stress ervaart. En hoewel het reflexmatig gedrag is, schamen
veel mensen zich voor hun bevriezen. En andere mensen reageren daar bovendien soms
tamelijk beschuldigend op: ‘waarom heb je niet geschreeuwd?’, ‘ik was er direct achteraan gerend hoor’, ‘dat pik je toch niet?’.
In een onderzoek uit 1990 werden negen scenario’s van een geweldsdelict beschreven.
Hoe meer het slachtoffer terug vocht, hoe meer schuld er naar de dader ging. Hoe minder het slachtoffer terug vocht, hoe meer schuld en verwijten het slachtoffer kreeg.
Door bij enkele bezoekers de armspieren op een bepaalde manier te manipuleren, beleefden zij de ervaring van bevriezing. De kennis van de manier waarop dit effect opgeroepen kan worden, helpt bij het behandelen van mensen met een ernstig tremor. Zoals
bij mensen die na uitzending naar een oorlogsgebied kampen met Post-Traumatische
Stress Stoornis (PTSS).
Ook in onze praktijk komen we mensen tegen die bevriezen. Dat manifesteert zich in
allerlei vormen: trillen, niet meer spreken, afwezig, geen reactie, verlies van spierkracht,
verlies van oriëntatie, verlies van herinnering. Het is een reactie op iets dat de cliënt als
spannend of gevaarlijk ervaart. Als je de bron daarvan (tijdelijk) wegneemt, zal de bevriezing verminderen. Heel hard proberen de ander er weer bij te krijgen helpt niet. Het
is goed te weten dat tijdens bevriezing zintuigen prima werken. Je kunt normaal tegen je
cliënt blijven praten, ook al komt er geen reactie. Het is belangrijk zelf rustig te blijven,
de cliënt gerust te stellen en aan te moedigen, veiligheid te bieden. Wat je niet moet
doen is stoppen met je sessie, dingen vermijden, zelf bang worden, erover praten (‘wat
gebeurt er nou?’) of de cliënt gaan betuttelen.
Ik ging die avond na een interessante lezing naar huis met de boodschap dat bevriezen
niet eng is, maar een alledaagse reactie op een angstige situatie. Dat het automatisch
gedrag is dat niet gestuurd kan worden, dat cliënten baat hebben bij uitleg zodat ze gaan
snappen wat er met hen gebeurt. Dat het de cliënt helpt wanneer ik rustig blijf als het in
een sessie gebeurt.
Nog even terug naar het begin, het woord dat niet van je tong wil komen. Het helpt niet
wanneer je nog harder probeert te herinneren wat de titel van het boek is. Je moet anders
(‘breder’) gaan zoeken in je geheugen: hoe ziet het boek er uit, welke kleur, welk lettertype, welk beeld staat er op de kaft. Dat soort verbredingsvragen helpt om te ontdooien
en de goede woorden te vinden. En opeens is het er dan!
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Voor u gelezen
Aanraken mag, door Ignace Dieben
Erik te Loo
Aanraken mag, Een pleidooi voor het alledaagse.
Ignace Dieben | Uitgegeven in eigen beheer
In het stadje waar ik woon, staat een ouderwetse
boekhandel. Boeken overal: van de muur tot aan het
hoge plafond. En op de tafels stapels boeken, schijnbaar
willekeurig verspreid. Wat je daar koopt wordt verpakt in
karakteristiek cadeaupapier. Alleen al het krijgen van een
pakje met dit karakteristieke cadeaupapier is een feestje,
omdat je weet ‘ha, een boek!’
Het boek van Ignace Dieben is ook zo’n feestje. Hoewel
de ondertitel een pleidooi voor het alledaagse belooft,
heb ik nog nooit zo’n on-alledaags boek in mijn handen
gehad: Ignace koos er voor elk hoofdstuk van dit boek in
een envelop te doen, die enveloppen op een vernuftige
manier met elkaar te verbinden en op die manier een
boek te maken waarvan je elk ‘hoofdstuk’ telkens weer mag uitpakken.
Voor dit boek verzamelde hij verhalen. Geschreven door cliënten en door hemzelf.
Verhalen van vóór de wieg tot ná het graf en alles wat daar tussen zit. Over de
alledaagse werkelijkheid van een mensenleven, over geraakt worden en de ander
raken. Het ene verhaal lang, het andere kort. Afgewisseld met poëtische teksten, zoals:
zoek je mij
als ik mezelf
niet(s) vind?
Elk hoofdstuk is een verrassing op zichzelf, omdat het uit een envelop tevoorschijn
komt. Soms lijkt de inhoud logisch te passen bij de titel, soms gaat de inhoud nét
de andere kant op. Een (h)eerlijk boek waarin de kern van ons vak naar voren komt:
mensen tevoorschijn laten komen, in al hun facetten.
Ignace Dieben is haptotherapeut en ambulant begeleider in Uden. Het boek is te
bestellen door €19,95 ( dit is inclusief verzendkosten) over te maken op NL 51 INGB
0003795779 t.n.v. I. Dieben te Uden. Graag met vermelding van het adres waar hij
het boek heen moet sturen.
21 - Haptonomisch Contact - 25e

17.14.005 HC September 2014.indd 21

jaargang

-

nummer

3-

september

2014

09-09-14 20:05

Kunst en Haptonomie
Verkennen en beleven van de ruimte
Anneke Kempkes-Verweij
Ruimte voelen en in je opnemen. Je tast uitbreiden naar de ruimte waarin je bent:
naar de vloer, de muren, het plafond nadat je eerst jezelf daarin een plaats hebt
gegeven: dat is de derde sessie bij de opleiding van Frans Veldman Sr. en Jr.
In de hoge, lichte entreehal van het Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis in
Amsterdam hangen aan het plafond glazen bollen in vele kleuren. Grote en kleine
ballonnen op verschillenden hoogten. Het zijn er 400. Er tussenin hangen enkele
kleine, goudkleurige voorwerpen waaronder een hartje, een huisje, een anker en een
sleutel. Dit kunstwerk, ‘De Regenboog’, kan je omhoog gerichte blik geboeid houden.
Het is in 2004 gemaakt door Maria Roosen in opdracht van het Nederlands Kanker
Instituut / Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) en in samenwerking met
SKOR (Stichting Kunst en Openbare Ruimte).

Een plafond vol glazen bollen.
Soms ben ik hier, als begeleider van mensen die regelmatig komen voor onderzoek en
behandeling. Elke keer weer kijk ik omhoog, naar de kleurrijke ballen. Het geeft me
een prettig gevoel van verbondenheid met de ballonnen en met de mensen waarmee
ik ben; het lijkt wel of deze verbinding de ernst van hun aandoeningen mij minder
terneer drukt.
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Als ik aan mensen die hier vaker komen vraag wat ze van de ballonnen vinden, zijn
de antwoorden heel verschillend. Er zijn mensen die er iedere keer bij binnenkomst
naar kijken en het gevoel krijgen dat ze er een beetje door ‘opgetild’ worden. Er zijn
ook mensen die er regelmatig komen, maar die de ballonnen nog nooit gezien hebben.
Gaan deze mensen misschien met een meer neergeslagen blik, meer teruggetrokken in
zichzelf door deze hal? Wat maakt dat de één de ruimte veel meer waarneemt dan de
ander? Dat de één zich veel meer bewust is van de ruimte dan de ander?

De Regenboog, Maria Roosen, 2004
Op een beeldhouwcursus deze zomer, met een groep van tien mensen in een
voormalig kerkgebouwtje waar we eten en drinken, ontdekte ik hetzelfde. Het hoge
plafond is beschilderd met witte wolken tegen een blauwe lucht. Toen ik na enkele
dagen vroeg: wie weet hoe het plafond er hier uitziet, bleken maar drie van de tien
personen dit gezien te hebben. De andere zeven verbaasden zich erover dat het ze niet
opgevallen was. Hoe verkennen en beleven we de ruimte?
Tijdens het Oerol festival op Terschelling woonde ik een buitenvoorstelling bij van de
kunstenaar, filosoof Rieks Swarte, een theatercollege zoals hij het zelf noemt. Daar
kreeg ik een ‘lesje’ in een speciale manier van het beleven van de ruimte.
Het college gaat over een opgraving van de resten van het middeleeuws klooster
van Sankt Gallen, daterend uit de vroege 9e eeuw, dat 5 eeuwen geleden door
Karel de Vijfde op Terschelling op een groot weiland, de Elvisplak, nagenoeg
identiek nagebouwd zou zijn. We krijgen als bezoeker de plattegrond mee van het
denkbeeldige klooster en worden rondgeleid door een suppoost (acteur), waar houten
stokken, linten, blokken en maquettes van een deel van de gebouwen ons een idee
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geven hoe het klooster er uit moet hebben gezien. De echte opgravingen moeten nog
beginnen, zo wordt ons verteld. Bij de denkbeeldige grote kerk gekomen zien we
alleen korte stokken staan die de binnenkant- en langere stokken die de buitenkant
aangeven. De sacristie is door kleine stokjes aangegeven. Onze rondleidster vertelt
dat er in een sacristie altijd botresten van overleden, belangrijke mensen liggen. We
komen al aardig in de sfeer van het verhaal. Er wordt ons gevraagd op de rug te gaan
liggen zodat we de koepel beter kunnen bekijken. We liggen in het gras en kijken
omhoog naar de denkbeeldige koepel en de acht nissen er omheen. Daar staan wordt ons verteld - op dit moment geen beelden in, zoals we kunnen zien. We kijken
omhoog naar de lucht en tegelijkertijd ‘zien’ we de koepel. Ik zie en beleef de koepel
op dit moment. Ik ben daar met mijn gevoel heel hoog in de ruimte.

Het klooster Sankt Gallen

Aan het werk op de Elvisplak

Een vreemde gelijkenis komt bij me op met de glazen ballonnen aan het plafond in
het ziekenhuis, omdat ik ervaar dat hetzelfde gevoel bij me opgeroepen wordt: vrolijk,
de ruimte voelen en mezelf er een plaats in geven. Tegelijk als het ware ‘opgetild’
worden en toch in het gras blijven liggen, als een eenheid, één geheel.
Ik herinner me dat ik - liggend op de behandeltafel tijdens de derde sessie bij de
opleiding Frans Veldman jr. - bij het uitbreiden van mijn voelen, mijn tasten in de
ruimte naar de muren en naar het plafond, een totaal nieuw gevoel kreeg. Ik was
nog wel mezelf maar tegelijkertijd zonder grenzen in de ruimte, de hele kamer was
tastbaar om me heen. Dit uitbreiden van mijn gevoel kon ik ook weer intrekken. Een
heel bijzondere ontdekking! Het heeft teweeg gebracht dat ik me in de loop der tijd
steeds vrijer ging voelen, en dat ik bijvoorbeeld kon loskomen van mijn eigen vaste
patronen. Deze sessie is volgens mij van groot belang in onze haptotherapeutische
begeleiding.
Nog enkele mogelijkheden om het voelen in de ruimte te gaan ervaren vertelde oudredactielid Det Materman mij uit haar zangwereld: ‘in de zangscholingsweg die ik
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volg, hoeven we niet meer te doen dan de toon te ontvangen uit de ruimte, als het ware
de klank naar binnen zuigen en ruimtelijk doorgeven aan de omgeving. Je verbeelden
dat je de ruimte vult. Weet je hoe we dat in onze zanglessen oproepen? We hebben
een gefingeerde bal van goud, water of diamant en hij is kostbaar. We geven hem aan
elkaar door, heel zorgvuldig maar telkens sneller. De hele groep moet dan naar elkaar
doorvoelen om in het gezamenlijke ritme en de gezamenlijke ruimte te komen. ‘Zing
door je schedeldak heen’, zegt de zangdocente. Dat maakt je vrij in je stem en je hele
wezen.’
Als haptotherapeut weet ik dat het belangrijk is om ruimte te kunnen voelen. Om je
erin thuis te voelen en je er vrij in te kunnen voelen. Belangrijk ook is het om deze
vrijheid in de ruimte te kunnen beleven en knellende patronen, waarin we soms
terecht komen, te doorbreken. Ruimte beleven kan bijvoorbeeld heel eenvoudig door
je plafond te beplakken met sterretjes. Hiermee creeere je ruimte om te kijken en te
dromen.
Het werk van Rieks Swarte, dat ik op Terschelling meemaakte, helpt ons verder te
kijken dan de directe werkelijkheid. Het leert ons ontdekken dat de eigen verbeelding
en fantasie ons ruimte kunnen geven.
Dat een ieder zijn eigen ruimte, ontdekkingen en belevingen mag ervaren als vrijheid.
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Inspiratiebronnen
Onderwerpen die je raken
Samenstelling Petra Steffens

Aanraders die je raken: films, boeken, tentoonstellingen en andere zaken.
Hebt u tips? Meld het ons via eindredacteur@haptonomischcontact.nl
Uitzending gemist
‘Ik stond erbij’, een documentaire van Niels van Koevorden.
NCRV 2doc, 23 juni 2014.
Drie vaders krijgen een baby. Zij worden met de camera gevolgd in de laatste maanden
van de zwangerschap tot en met de geboorte. Op een indringende manier laar de filmer
zien hoe mannen intens betrokken zijn bij de geboorte, door hun bewogenheid op een
verstilde maar indringende manier naar voren te laten komen. (AK)
Marionettenspeler Michael Menschke.
Avro Close Up, 17 juli 2014.
Michael Meschke, een gefilmd portret gemaakt door Wiltoria Szymanska die hem een
jaar lang volgde. Het bijzondere van deze Zweedse marionettenspeler is dat hij zelf zijn
poppen maakt maar ook dat hij die beschouwd als zijn kinderen. Hij knuffelt ze, gaat
ermee zwemmen; is een eenheid geworden met zijn schepsels die hij niet alleen in zijn
spelen tot leven wekt. Hij vereenzelvigt zich ermee. Heel boeiend om dat te zien. (AK)
Boeken
 itel: Inter-esse, Schets van een relationele filosofie.
T
Auteur: Henk Oosterling, Uitgeverij Boom
ISBN 978 908 953 2343
Het boek wordt verwacht eind december 2014.
Interesse is niet wat in mensen gebeurt (denken), maar
wat tussen mensen gebeurt (handelen). Sinds Descartes,
zijn denken en doen uit elkaar gehaald. Filosoof Henk
Oosterling brengt ze weer met elkaar in verband. Zeker
gezien het relationele aspect een belangrijk werk voor de
haptonomie. (WL)
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Titel: Stikvallei
Auteur: Frank Westerman, Uitgeverij De Bezige Bij
ISBN 978 90234 786 52
Frank Westerman doet uitgebreid onderzoek naar
wat er precies gebeurd is in de nacht van 21 augustus
1986 in een vallei in Noordwest-Kameroen waar 1746
mannen, vrouwen en kinderen dood neervallen en ook
alle dieren dood zijn. Dit geschiedt allemaal rondom
een meer. Wat het boek zo bijzonder maakt is het
aantal verhalen dat ontstaat, een soort mythevorming.
Door deskundigen is er wetenschappelijk onderzoek
gedaan waarvan de uitkomsten totaal verschillend
zijn. De bewoners uit het land zelf hebben hun
volksverhalen. Ieder blijkt een verhaal te hebben wat
bij hem of haar past, ook wetenschappers. Zouden
mensen zelf altijd een verklaring zoeken in verhalen en
mythes. Om ermee verder te kunnen en om het leven
aan te kunnen? (AK.)

Titel: Minder werken, meer verdienen
Auteur: Olaf Rutten, Uitgeverij Dialoog
ISBN 9789025960551
Het ondernemerschap van (hapto)therapeuten is vaak
een vergeten deel van het vak. Soms zie je boeken
over ondernemerschap voorbij komen die in hun
benadering prachtig aansluiten bij de haptonomische
mensvisie. Bijvoorbeeld door de aandacht te vestigen
op de mogelijkheid dat je door minder te ‘doen’ meer
tot je recht kunt komen. Dit boek van Olaf Rutten is
daar een mooi voorbeeld van. Geen hoofdstukken over
ondernemingsplan, netwerken of belastingen. Maar
hoofdstukken met inspirerende titels als ‘ontdek’,
‘speel’, ‘ontspan’ en ‘leer’. (EL)
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Artikel
‘Elke dag is er één, maar kwaliteit is voorwaarde.’
Hans van den Bosch, gepensioneerd huisarts, kreeg dit jaar een hersentumor
(grootcellig B-lymfoon) met een slechte prognose. Hij koos ervoor zich niet te laten
behandelen. Hierover, en over de weerstand die hij ondervond in de oncologische
wereld, schreef hij in Trouw, medio juni 2014 en ook in Medisch Contact nr. 26 juni
2014. Dit laatste artikel is eenvoudig als pdf te downloaden op internet. (AK.)

Agenda
Academie voor Haptonomie
26 september
6 en 7 oktober
16 oktober

Start Basisjaar Haptonomie
Kort & Krachtig training ‘Conflicten’
De Ambachterij ‘Ruimte en grenzen’

27 oktober
3 november
5 en 6 november
12 en 13 november
19 en 20 november
8 en 9 december
11 december

Inspiratie voor je klantenwerving
Groepsbegeleiding (intake start september)
Vieren van je vrouw zijn
Veerkracht. Een vitale kwaliteit
(H)echte Autonomie
Start Opleiding Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding
Eigenheid in de zorg

Meer informatie: www.haptonomie.nl

Instituut voor Toegepaste Haptonomie
Start nog te bepalen
24 september
2 oktober
10, 11 en 25 oktober
14 oktober, 4 en 18 november
3 november
14 en 15 november
17 november (start)
20 november
24 november
13 januari 2015

Bezemklas voor anders opgeleiden om te komen tot een
ITH-diploma
Lezing: Vaders, Verlangen en Voorleven; Jeroen de Jong
OWS-2 Oefendag Positiebepaling
Haptotherapie en stembevrijding
Levensfase en Presentatie
OWS-3 Oefendag Aanraking
Geef je praktijk een boost
Masterclass voor senior Haptotherapeuten
OWS-4 Bekeken vanuit casuïstiek en supervisie
Lezing: Bewustzijn door Jan Keij
Lezing: PostTraumatischeStressStoornis door Agnes van
Minnen

Meer informatie: www.ith-haptonomie.nl
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Synergos
12 en 26 november

Relatiebegeleiding; accreditatie in aanvraag bij SKB en
VVH

11 februari en 10 maart

Balans, houding en beweging; accreditatie in aanvraag bij
SKB en VVH

Meer informatie: www.synergos-opleidingen.nl/nascholingsaanbod.html

Academie, ITH en Synergos (gezamenlijk)
Diverse data

Medische basiskennis

Diverse data

DSM-IV en Psychopathologie

Meer informatie: via bovenstaande websites

Scholingscentrum voor Toegepaste Haptonomie-Water
4 oktober en 1 november

Autonomie in verbinding (voor wie module 1 en 2
gevolgd hebben)

31 januari, 28 februari en 28 maart Water verdiepingscursus, module 2 (voor wie module 1
gevolgd heeft)
Op afspraak

‘Ervaren in water’ voor intervisiegroepen (middag
programma)

Meer informatie: http://www.haptotherapiescharstuhl.nl/watercursussen.htm
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Van harte welkom!
op de website
van De Haptonomische Bibliotheek

dehaptonomischebibliotheek.nl
interessante boeken binnen uw vakgebied
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