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Erik te Loo
‘Hé, HC’, dacht u misschien toen u dit nummer op de deurmat vond. Op het eerste
oog ligt er een heel gewoon nummer voor u. Met artikelen over ons vak, een
agenda met mogelijkheden voor nascholing, tips voor bronnen van inspiratie en een
voorwoord van de hoofdredacteur. Tot zover niets bijzonders: een heel gewoon –en
hopelijk mooi- winternummer van Haptonomisch Contact.
Toch is het een bijzonder nummer: dit laatste nummer van 2014 markeert het einde
van de samenwerking tussen Stichting Haptonomisch Contact en Uitgeverij Van
der Veer. Die samenwerking betekende in grote lijnen dat de redactie de inhoud
van het tijdschrift voor haar rekening nam en dat de uitgever de opmaak, productie,
verzending en abonnementenadministratie verzorgde. De kaders waarbinnen die
samenwerking zich afspeelde, geeft de stichting weinig (financiële) armslag. Die
armslag is wel nodig om een tijdschrift te (blijven) maken dat draagvlak bij de
abonnees heeft. Om die reden heeft het bestuur van Stichting Haptonomisch Contact
gebruik gemaakt van de mogelijkheid het contract met de uitgever met ingang van 1
januari 2015 te beëindigen. In het eerste nummer van 2015 geven wij informatie over
wat dit in de praktijk voor u, de lezer, betekent. Als redactie verheugen we ons op de
mogelijkheden die deze nieuwe fase biedt.
Maar: eerst dit nummer. In het tweede deel van ‘Wauw, wat een vrouw’ beschrijven
Sasja Quaadvliet en Mark Vervuurt wat haptotherapie en danstherapie kunnen
doen in het herstel van de hechtingsrelatie. Tonny van Banning en Truus Scharstuhl
beschrijven, elk vanuit hun eigen perspectief, hun waterherinneringen. Die
herinneringen komen voort uit de eerdere sessies waarover ze in 2013 schreven en
hun ervaringen met vakgenoten deelden. Anneke Kempkes schrijft over de verbinding
tussen kunst en haptonomie, er zijn bronnen van inspiratie, er is een Voor u gelezen en
er is de agenda. Kortom, een heel ‘gewone’ HC. Maar toch een heel bijzondere.
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier, een goede Kerst en een gezond en
stralend 2015!
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Wauw, wat een vrouw!
Haptotherapie en danstherapie bij het herstel
van de hechtingsrelatie
Sasja Quaadvliet en Mark Vervuurt

Vooraf: het eerste deel van dit artikel verscheen in de vorige editie van Haptomisch
Contact. Daarin beschrijven Sasja en Mark eerst de ontwikkeling van Maïra
vanaf haar geboorte in Brazilië, haar eerste jaren in het (adoptie)gezin waarin ze
opgroeit en haar verhuizing naar Nederland. Hier in Nederland blijkt na onderzoek
dat Maïra, naast een matige verstandelijke beperking, ook te maken heeft met
hechtingsproblemen. Haar begeleiders zoeken naar de best mogelijke begeleiding.
Daar hoort ook haptotherapie en danstherapie bij.
Haptotherapie met danstherapeutische elementen.
Voor de behandeling van Maïra op de VIC-woning is de Triple-C (Cliënt, Coach,
Competentie) leidend. Naast Triple-C kiezen we ervoor om Maïra haptotherapeutisch
en danstherapeutisch te behandelen. Naar mijn idee een passende vorm, omdat het
insteekt op Maïra’s vroege hechtingsproblemen en het de angstlus kan doorbreken
doordat het de tast, affectieve aanraking en beweging als middelen gebruikt.
Hechting en tast staan aan het begin van het leven van de foetus en baby centraal.
De tastzin zou je de moeder van de zintuigen kunnen noemen. Een haptotherapeut
werkt met de tast en de affectieve aanraking. De tast is het eerste zintuig in de
ontwikkelingsgang van het embryo. De tastzin zit in de huid en deze bezit meer dan
een half miljoen gevoelszenuwen, die informatie doorgeven aan het ruggenmerg en
vervolgens aan de hersenen. Tastervaringen en de keten van reacties hierop, hebben
een directe invloed op onze emoties en ons lichaamsgevoel. Om zelfvertrouwen
te laten ontstaan, is het van belang om vertrouwen in het eigen lichaam te krijgen.
Door het kind aan te raken en het van zijn huid bewust te maken, bouwen we aan
het vertrouwen van het jonge kind en kan het zich hechten en verder ontwikkelen.
Haptotherapie richt zich op het weer in beweging brengen van de sociale en de
gevoelsontwikkeling, waar de hechting is onderbroken (H. Westhoff-Valstar, 2007).
Binnen de haptotherapie met Maïra maak ik gebruik van danstherapie en werk ik
met het opbouwen van een vertrouwensrelatie vanuit het bewegende, dansende
lichaam. In de danstherapie wordt er gebruikgemaakt van ‘Laban movement analysis’
(LMA), ontwikkeld door de Hongaarse danser, choreograaf en danstheoreticus
Laban (1879 - 1959). LMA is een theoretische basis voor de Ausdruck Tanz en de
danstherapeutische visie om onderbewuste bewegingspatronen in kaart te brengen.
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De beweging wordt geanalyseerd aan de hand van de vier pijlers Body, Effort, Space
en Shape. Sherborn, een Britse bewegingspedagoog (1922 - 1990), onderzocht vanuit
de LMA de ontwikkelfases die jonge kinderen doorlopen. Zij behandelde kinderen
waarbij die ontwikkeling vertraagd of gestagneerd was en boden dans, lichaamsspel
en vertrouwensoefeningen aan, waardoor kinderen en volwassenen op latere leeftijd
hechtingsstappen kunnen maken. Op grond van de LMA ontwikkelde Sherborn een
‘gehechtheidstherapie’. Omdat de behandeling van Maïra zich richt op het opdoen
van positieve hechtingservaringen, heb ik ervoor gekozen naast haptotherapie en
danstherapie ook gebruik te maken van elementen van Sherborn.
Het therapieproces
Kennismaken
De observatie en kennismaking met Maïra doe ik bewust op de groep, waar ik ‘op
les’ ga bij haar begeleiders. Mijn eerste ontmoetingen zijn aan het ontbijt met vier
bewoners en twee begeleiders. De begeleiders komen handen te kort. Alle cliënten
hebben iets te vertellen met handen of klanken en zijn bezig met dat wat de ander
moet doen of laten. Ineens lijkt het Maïra te veel te worden en gooit ze haar ontbijt
naar medecliënten en begeleiders.
Desondanks lukt het sommige begeleiders het gezellig te maken en rust uit te stralen.
Cliënten en ook Maïra worden rustiger en ervaren, volgens het Triple-C model, dat er
niet altijd op het probleemgedrag wordt ingegaan.
Maïra heeft moeite met spreken. Ze praat in kreten en klanken en met handgebaren in
een mengelmoes van Nederlands en Portugees. Maïra heeft een bijzondere loop, naar
voren, zwaar zuchtend en waggelend. Om met haar samen te lopen moet je in een
korte dribbelpas mee rennen, zodat je in haar cadans beweegt.
De start
Nadat ik een aantal keer bij de ontbijttafel ben aangeschoven, gaat Maïra samen
met een begeleider mee naar het therapielokaal. Ze voelt zich niet veilig, wat ze uit
door de begeleider en mij onderweg te krabben en te bijten en in het therapielokaal
met spullen te gooien, boeken kapot te scheuren en gordijnen van het plafond te
rukken. Ze bijt zichzelf en roept hierbij dat ze dood wil. Praten helpt niet en leidt tot
verwarring en nog meer verwonding. Samen met de begeleider zoek ik hoe Maïra zich
veilig kan voelen in het contact.
Behandelverloop
We starten met het creëren van veiligheid. Om de behandeling direct naar het
dagelijks leven te vertalen, betrekken we de steunfiguren van Maïra. Allereerst
Maïra’s eerste hechtingsfiguur, haar adoptiemoeder, en twee vrouwelijke begeleiders.
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Samen zoeken we waar we kunnen beginnen om veiligheid te creëren om voldoende
dicht bij Maïra te komen, zodat we met aanraking kunnen gaan werken. We laten de
regie aan Maïra over. We creëren rituelen tijdens haar dag op een veilige plek in haar
appartement, waarin we haar laten ontdekken hoe het voelt om liefdevol aangeraakt te
worden. We raken haar aan over haar kleren, op haar rug en laten haar ontdekken waar
haar rug begint en eindigt en dat hier nog van alles aan vast zit. We laten haar warm
en koud voelen en laten haar ontdekken wat zacht en hard is.

De hechtingsfases van Sherborn bij Maïra
Vanuit de haptotherapeutische en de danstherapeutische behandeling bij Maïra
merken we dat het kader van de drie hechtingsfases van de Sherborn verhelderend
werkt. In de eerste fase, de ‘met-elkaar-relatie’, ervaart Maïra zorg en koestering in
relatie tot de ander. In de tweede fase, de ‘tegen-elkaar-relatie’, beleeft ze de kracht
van haar eigen lichaam in contact met de ander. En in de laatste fase, de ‘samenrelatie’, leert ze afstemmen op de ander en samen te werken.

In het begin voelt het lichaam van Maïra alsof het er wel ligt, maar ze zich heeft
teruggetrokken. Ze voelt onze handen niet en voelt niet dat haar huid wordt
aangeraakt. Maïra is er dan als het ware niet. Wij proberen Maïra uit te nodigen met
onze handen, zodat ze zichzelf durft te voelen en weer aanwezig durft te zijn in haar
lichaam. Binnen dit spectrum blijkt voor Maïra veel te ontdekken. Ze voelt hoe het
met haar eigen lichaam is gesteld en kan aangeven wat ze wel en niet fijn vindt.
In een mummiespel laat Maïra toe dat haar lichaam wordt ingewikkeld en omhuld met
wc-papier, waaruit zij zich los kan breken. Later laat ze zich inwikkelen in lakens.
Een spel dat eindeloos herhaald kon worden als het aan Maïra lag. Het inwikkelen
lijkt op de fixatie, die soms uit nood op de groep wordt ingezet om haar in te perken.
In de therapie heeft Maïra zelf de regie over het inwikkelspel, en leidt het tot een
ervaring van inbakeren.

Maïra komt tweemaal per week naar therapie gedurende negen maanden. We
kiezen ervoor om het traject niet uitsluitend in een therapeutische setting te laten
lopen. Maïra’s moeder werkt dit uit in de contacten die zij met Maïra heeft en twee
vrouwelijke begeleiders gaan ermee door in de woonomgeving van Maïra. Alle
dienstdoende begeleiders bieden dagelijks voor het slapen gaan een lichamelijke,
bevestigende aanraakoefening aan. Zo wordt Maïra gesteund door het hele team.
Samen met haar begeleiders en Martina maken we een boekje met foto’s van Maïra,
dat gevuld is met allerlei oefeningen uit de haptotherapie en de Sherborntherapie.
Dit boekje kunnen Maïra en haar begeleiders dagelijks ter hand nemen om samen te
spelen en te stoeien.
Gaandeweg de therapie bijt Maïra minder en automutileert ze minder. Wonderlijk
mooi vind ik het moment dat Maïra de ander liefdevol gaat aanraken en de ander
niet meer slechts functioneel aanraakt. Ik voel, als we aanraakoefeningen doen en
‘samenbeweegspelen’, dat haar handen en haar lichaam zich vormen naar de ander.
Dat ze met zorg en respect de ander beweegt.
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In de laatste fase leren we Maïra hoe ze haar emoties aan haar eigen lichaam kan
herkennen en waar haar spanning is. Ze wordt zich door oefeningen gewaar van haar
ademhaling en leert wanneer ze haar handen op haar buik legt en zichzelf voelt, ze
haar spanning kan laten afvloeien.
Een van de laatste sessies vraagt ze aan me of ze nog eens mag oefenen met blind
lopen, een oefening die je pas kunt doen als je je in jezelf veilig voelt. Maïra wil
blind lopen vanaf de derde verdieping, via de lift naar de VIC-woning in de tuin. Ze
volbrengt deze oefening vol trots.
Conclusie
Een belangrijk resultaat is dat Maïra zich steeds meer toevertrouwt aan haar
begeleiders en nabijheid en intimiteit toelaat. Ze kan haar emoties beter uiten en heeft
geleerd om zich veiliger te voelen in zichzelf en in de relatie tot de ander.
Martina en de begeleiders begrijpen Maïra beter en hebben goede ingangen gevonden
om contact te maken en Maïra te begeleiden. De angstlus is bij Maïra uiteindelijk
doorbroken doordat ze in staat blijkt een vertrouwensrelatie op te bouwen. Ze
heeft hechtingsstappen gezet vanuit veiligheid; door affectieve aanraking en door
compassie te krijgen voor haar eigen lichaam. Maïra heeft nieuwe intense positieve
lichamelijke sensaties gekregen. Door affectieve aanraking en nabijheid voelt ze zich
niet meer alleen gelaten. Haar angst, hulpeloosheid en agressie zijn sterk verminderd.
Haar zware, zuchtende dribbelpas is licht en vrolijk geworden. En ze heeft geen
doodswens meer.
Deze therapie is mede geslaagd door de voortdurende positieve, onvoorwaardelijke
betrokkenheid en steun van Martina en van Maïra’s begeleiders. Zij brengen de
handvatten die uit deze therapie zijn voortgekomen dagelijks in praktijk.
Een jaar nadat de behandeling is afgerond, schrijft Kim, begeleider van de VICwoning:
“Maïra is een knappe meid die trots is op zichzelf. Ze vindt dat ze er wel degelijk
mag zijn, met leuke humor en het vertrouwen in haar begeleiders dat ze grapjes kan
maken. Ze kan lekker stoeien, ze weet dat ze boos mag zijn als dit een keer nodig is,
ze kan zeggen wanneer ze niet lekker in haar vel zit en hierover praten zonder meteen
boos te worden. Wanneer ze een knuffel wil, vraagt ze hierom, Wat een verschil met
hoe ze binnen kwam! Een prachtmeid. We zijn allemaal trots op haar, ouders, de
danstherapeut en de begeleiding. Maar bovenal: ze is trots op zichzelf!”
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Hoe verder?
Inmiddels is het tweeënhalf jaar geleden dat Maïra de therapie afsloot. Ze hoeft
minder intensief lichamelijk aangeraakt te worden door begeleiders en haar moeder.
Maïra ontwikkelt zich tot een meer zelfstandige en vrijere vrouw, zoals dat met jonge
kinderen gaat die groter worden. Maïra verlaat gefaseerd de VIC-woning en loopt
inmiddels stage binnen een andere dagbestedingsgroep. Het gaat zo goed, dat ze met
haar moeder een reis naar haar roots in Brazilië heeft gemaakt. Ze zou ooit nog graag
een bezoek aan haar volk, de Xucuru, willen brengen.
De afgelopen jaren heb ik veel meer mensen met een verstandelijke beperking en
hechtingsproblemen behandeld binnen ASVZ. Daarbij merkte ik op dat zij dezelfde
fases als Maïra doorlopen. Soms ziet het er anders uit, maar de kern is hetzelfde.
Ik zocht naar de kracht van de deze cliënten zelf en ontwikkel op dit moment
groepsbehandelingen haptotherapie en danstherapie die hierop aansluiten, specifiek
voor mensen met een beperking. Sinds enkele weken maakt Maïra onderdeel uit van
deze groepstherapie. Niet als cliënt, maar als ervaringsdeskundige. Met enthousiasme
en humor draagt ze bij, door haar tastervaringen bewust naar de anderen in te zetten.
Ze doet mee met vertrouwensoefeningen waarbij de ander bijvoorbeeld helemaal
omhullend wordt aangeraakt, of ze beweegt het hoofd van de ander heel zachtjes
als deze op de grond ligt, zodat de ander zich veilig voelt. Zo masseert ze de ander.
Maïra helpt met een buikademhaling- en stemgebruikoefening, waarbij ze met
behulp van Japanse KI-technieken haar stem laat horen en de groep meeneemt in
haar lage tonen. In het begeleiden van groepstherapie merk ik dat de positie van een
ervaringsdeskundige een zeer waardevolle aanvulling is.
Maïra is een bijzondere vrouw. Binnenkort verschijnt er een reportage over haar in
het tijdschrift Markant voor de gehandicaptensector.
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Water-her-inneringen
Een jaar later
Tonny van Banning
Tonny Banning is GZ haptotherapeut en heeft haar eigen praktijk in Houten.
Daarnaast is zij stresscoach en rouwbegeleider. Zij werkt aan een school in het
voortgezet onderwijs en is co-auteur van de boeken ‘Gevoel voor Leven’ en ‘Blijf een
beetje dichter uit mijn buurt’. In september 2013 verscheen haar artikel Water-herinneringen in Haptonomisch Contact. Een jaar later blikt zij terug op dit proces.
Wat vorm krijgt kan van binnen naar buiten.
Wat verbeeldt wordt werkt bevrijdend.

Over de auteurs
Sasja Quaadvliet, GZ-haptotherapeut en danstherapeut, werkt bijna 25 jaar als therapeut
met kinderen, jongeren en volwassenen die psychisch, sociaal of emotioneel zijn
vastgelopen en een verstandelijke beperking hebben in lichte, matige of ernstige vorm.
Zij heeft specifiek ervaring opgedaan in het behandelen van mensen met complexe
trauma’s en hechtingsproblemen. Naast individuele therapie ontwikkelt ze sinds 2012
met collega’s van ASVZ, seksespecifieke groepstherapie voor de doelgroep LVB, met
onder andere hechtings- en traumaproblematiek.
Sasja Quaadvliet werkt bij de organisatie ASVZ op de locatie Brabant te Udenhout.
E: SQuaadvliet@asvz.nl
Mark Vervuurt is orthopedagoog/GZ psycholoog. Hij werkt 20 jaar in de zorg en
dienstverlening voor mensen met een communicatieve en/of verstandelijke beperking.
Mark is leidinggevende van het advies- en behandelcentrum van ASVZ.

Dit artikel is mede tot stand gekomen door intensieve bijdragen van Martina Klerkx en Kiko
Borgers, de ouders van Maïra, en door Kim Geboers, persoonlijk begeleider van de VICwoning waar Maïra woont. Meer informatie over het volk Xucuru is te vinden op Youtube.
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Het vertrekpunt van dit beeld was een hoekig, hard stuk marmer. Toch voelde ik de
behoefte uit deze steen een omhullend beeld te maken met een zachte uitstraling.
De transformatie van hard naar zacht is een metafoor voor het proces dat ik bij het
maken van het beeld doorleefd heb. Het hakken in de steen met hamer en beitel heeft
me geholpen een uitdrukkingsvorm te vinden voor in eerste instantie onzegbare
ervaringen.
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Mijn ervaringen in het warme water hebben me geholpen dit proces toe te laten, te
doorvoelen en helder te krijgen. Daarbij heeft de ruimte, de nabijheid en de affectieve
verbinding met de watervrouwen mij geholpen om de gebeurtenis heel vroeg in mijn
leven in volle omvang te ervaren en de impact ervan te beseffen. In deze context
kon ik pijn en angst werkelijk toelaten en verdragen. Omhuld door het warme water
schieten er beelden van de vele momenten van vluchten en uit de verbinding gaan als
in een film door me heen. Ik realiseer me nu pas hoe vaak ik me afgeschermd heb en
op mijn hoede was. Tijdens de vervolgcursussen in het warme water word ik me steeds
meer bewust hoe moeilijk ik het vind om vanuit mezelf af te stemmen op de ander.
Tijdens de oefeningen realiseer ik me dat werkelijk afstemmen voor mij een brug te
ver is: automatisch pas ik me aan. Dat aanpassen bleek een al heel vroeg ingesleten
reflex waar ik geen woorden voor had en gevoelsmatig niet bij kon. Ik moest eerst vele
malen in de diepte gerustgesteld worden om tot het besef te komen wat ik werkelijk
nodig had. Daarom kon ik er ook niet om vragen. En onbewust, zo bleek, verwachtte
ik van de ander dat deze mijn behoeftes wel zou aanvoelen en vervullen. Ook daar
had ik geen besef van, waardoor ik niet de eigen verantwoordelijkheid kon nemen
om het oude patroon te doorbreken. Bij de oefeningen in het warme water wordt
voor mij voor het eerst op vegetatief niveau duidelijk wat er zich steeds afspeelde:
ik bevroor. Het water wordt steeds meer een veilige ruimte waarin ik mijn werkelijke
afscherming kan ervaren en kan loslaten. De manier waarop Truus me in het water
een goed gedoseerde mix van affectieve nabijheid en autonomie aanreikt geeft me de
mogelijkheid daadwerkelijk te voelen wat er gebeurt, ook als ik bevries. In die context
durf ik mijn eenzaamheid en paniek te voelen. Heel even dreig ik uit verbinding te
14 - Haptonomisch Contact - 25e

jaargang

-

nummer

4-

december

2014

gaan maar Truus haar aandacht houdt me in het contact. Ik besef als in een flits dat in
die affectieve stroom ik er mag zijn en op dat moment kan ik me openen. Het luistert
zo nauw, het moment is precies het goede. Die ervaring raakt me diep. Heel even
is er op vegetatief niveau weer dat oude kwetsbare gevoel dat ik er alleen voor sta.
In mijn eigen afweer kan ik de ander niet vinden. En als die ander niet met zichzelf
verbonden is heb ik nog een probleem, ik heb daar al vroeg een zevende zintuig voor
ontwikkeld waardoor mijn afweer zich verdubbelde. Mijn systeem is zo bang voor
oude pijn dat ik die zoveel mogelijk probeer te vermijden. Ik vrees dat er weer zout
in de oude wond gestrooid wordt. Dit alles wordt ontkracht als ik vanuit de affectieve
verbinding met mezelf het contact met de ander aanga. In het warme water wordt
duidelijk voelbaar wat het verschil in presentie is. Als vanzelf is er de door mij zo
gewenste wederkerigheid. Het gaat zoveel makkelijker, ik hoef niet te werken of te
verkrampen. En aanpassen en bevriezen zijn ook al niet nodig. Wat een opluchting,
mijn ademhaling blokkeert niet meer en blijft rustig. Ook alle andere spanningen in
mijn lijf als gevolg van het oude reactiepatroon zijn in water zo duidelijk voelbaar.
Met steeds minder hulp van Truus kan ik ze los laten en toch in verbinding blijven.
Dat laatste kost wel moeite, het oude patroon zit diep. Het gebeurt vaak voor ik er
erg in heb, Truus ontgaat weinig. Ik voel wel hoe ik steeds zachter word, ook in mijn
communiceren en reageren.
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Mijn ervaringen in het warme water hebben er aan bijgedragen uit de onbewuste
diepte beelden vrij te krijgen waardoor ik mijn verhaal eerst in vormentaal kon
weergeven. Het maken van de stenen beelden heeft me geholpen om datgene dat
diep in mij gestold was, naar de oppervlakte te krijgen. Samen legden die twee
voor mij een basis voor het doordringen tot mijn bewustzijn van wat er afgelopen
tijd is gebeurd. Nu kan ik het onzegbare woorden geven, en kan ik in verbinding en
in beweging blijven. In mijn dagelijkse leven uit zich dat in luchtigheid, lichtheid,
compassie en genieten in het moment.
Op de bodem van mijn ziel
Ligt het onzegbare verankert
Resonerend in het versteende gemoed
Hamer, beitel en warm water
Brengen mij dichterbij de woorden
Van beelden die nooit vergeten zijn.

Een jaar later…
Tweede verslag van een
haptotherapeutisch proces in water
Truus Scharstuhl
Truus Scharstuhl is GZ-Haptotherapeut en heeft haar eigen praktijk in Eerbeek. Zij is
initiator van het scholingscentrum voor Toegepaste Haptonomie in water, STH-water.
www.haptotherapiescharstuhl.nl
In september 2013 schreven Tonny van Banning en ik een artikel over haar ervaringen
met haptotherapie in water. Het artikel bevatte een weerslag van haar ervaringen in de
kennismakingscursus in water ėn bij mij in individuele sessies. Tonny schreef vanuit haar
beleving, ik lichtte toe wat ik beoogde en deed en wat de gevolgen waren.
Nu, een jaar later, hebben we samen de behoefte om over het verdere verloop van haar
persoonlijke groei nog een artikel te schrijven.
Mijn drijfveer, naast het delen van dit bijzondere proces, is dat ik graag helder wil maken
wat nu precies maakt dat haptotherapie in water iets in beweging zet wat tot dan op het
droge bij Tonny niet ‘aangeraakt’ kon worden. Wat ‘doet’ het warme water naast de
haptotherapeutische interventies. Wat kan er meer, of intensiever? Hoe pas ik dat toe? In
dit artikel waag ik een poging daar de vinger op te leggen. Ik beschrijf een paar essentiële
momenten, in werkelijkheid is het een proces van twee jaar. In cursief geef ik een
toelichting van mijn beweegredenen.

Houten, 22 september 2014

Veiligheid
Belangrijk was dat de sfeer in het warme water een veiligheid ademde die uitnodigde
om te ontdekken. (Tonny beschrijft dat in haar artikel.) De cursisten die deze
verdiepingscursus en de erop volgende themacursus (hechten-onthechten) volgden,
hebben zich de omhulling, de ‘waterjas’, middels de circumsensus¹ eigen gemaakt en
durfden alleen of met elkaar te onderzoeken waar hun eventuele angst of weerhouding lag.
Zij zijn belangrijk geweest voor het proces dat Tonny doormaakte. Ze heeft zo uiteindelijk
veel meer ervaring opgedaan dan in het één-op-éen contact met mij. Het individuele
contact was goed om verwarrende ervaringen in de cursus nog eens uit te werken.
Het voelen van de ‘waterjas’ maakt dat het water zachter en voller om je heen voelt en
dat je daarmee met een zachtere intentie beweegt en nadert. Zo reik je de ander jouw
veiligheid en presentie aan. Je krijgt daarbij een goed gevoel over jezelf. Het water in
het zwembad zal dit door zijn beweging (eigen onrust) of rust (verbinding met het water,
‘waterjas’) aan je spiegelen.
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Tonny is zoveel vrijer geworden in het zelf onder water gaan. Ze vindt het heerlijk en
komt daar een rust tegen die haar goed doet. Ze hoeft zich niet meer te handhaven.
De grote angst waarbij ze dissocieert is voorbij. Ze kan haar adem beheren en
kiezen wanneer ze naar boven wil. Ze kan zich oprichten en beschikken over haar
basisgevoel. Ze is veilig in en onder water.
Van contact maken naar hechten²
Water maakt nabijheid gemakkelijker. Tenminste, dat lijkt zo. Stel je maar voor hoe
gemakkelijk je in een whirlpool als vreemden dicht naast elkaar zit. Maar water
maakt ook goed duidelijk in welke mate je autonoom bent in het affectieve contact
met de ander. Je kunt namelijk gemakkelijk vervloeien. Iets wat veel mensen heerlijk
vinden, maar waarbij je dus niet leert hoe je binnen de intimiteit jezelf kunt zijn en
blijven. Je kunt daarin ook dissociëren.
Tonny komt in het maken van contact, zeker binnen het nabijheids-contact, zichzelf
tegen. Ze schrijft daarover. Ze past zich in het contact heel snel aan de ander aan, ze
vervloeit bijna. Dat gaat ook gemakkelijk in water, alles gaat immers zo licht. Maar
daarmee verliest ze zichzelf. Het vraagt van mij en mijn collega Moniek, die mede
de cursus geeft, veel invoeling om dit proces waar te nemen….het ziet er immers zo
gemakkelijk uit. Naast de visuele waarneming, voel ik vooral in om hierop attent te
zijn, vanuit al mijn waterervaring. Bij Tonny zie ik hoe ze te veel op gaat in de ander,
te veel haar best doet en daarbij het contact met zichzelf en het water verliest.
Door haar aan te geven hoe ze haar voelen (hapsis) kan blijven inschakelen, krijgt ze
in de gaten dat ze de verbinding met zichzelf en het water kwijt is en hoe het anders
kan. Zo kan ze een contact realiseren dat uit haar zelf komt en niet meer gebaseerd
is op haar best doen. Ze kan nu leren de ander te dragen zonder te ‘werken’ en in
zit gedragen worden terwijl ze bij en op zichzelf blijft. (Een voorwaarde om later te
kunnen verbinden. Een basis om te kunnen hechten.)
In water speelt basispresentie net zo goed een belangrijke rol. Iemand dragen in water
geeft zoveel meer verdieping in het contact wanneer je dat vanuit je basisintentie doet.
Bovendien is het grote voordeel van water dat je een volwassene kan en mag dragen.
We zijn lichter in water, dat maakt het dragen gemakkelijker. En de omhulling van
het water verzacht de aanraking en de eventuele belasting van de nabijheid, alsof
je allebei een ruime jas draagt. Het voelt vrijer. Zo nabij mag je zijn, je (ver)stoort
niet zo sne l.... Tenminste wanneer je dat vanuit ons PTP-principe³ doet. Tonny en
de cursisten ervoeren aan den lijve hoe nauw dat luistert. Je voelt precies waar het
goed gaat of fout. Als drager en als gedragene. De communicatie over de afstemming
verloopt duidelijk; het is immers voelbaar voor beiden!
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Hechten en onthechten
Oude patronen worden zichtbaar en voelbaar doordat ik haar op verschillende manieren
laat voelen wat een onbegrensd, begrensd en ontgrensd contact in water is. (Frans
Veldman: Levenslust en Levenskunst blz. 282 e.v.) Daarbij komt pijn en verdriet vrij,
maar ze ontdekt ook een nieuwe mogelijkheid om zichzelf te voelen in het vrij latende
maar wel affectief verbonden contact van de ontgrensde ontmoeting. Daarin voelt ze dat
ze binnen deze nabijheid zichzelf kan blijven. En dat het een ontmoeting is die ook in
tijd op haar is afgestemd, tot ze echt het voelende contact kan toelaten, echt kan hechten
en haar eigen beweging kan volgen. Haar freeze-reactie, haar gevoel van eenzaamheid
en verkilling dat ze binnen de andere twee ‘contactvormen’ heeft gevoeld, gaven haar
hernieuwd inzicht in haar levensgeschiedenis. Het raakt aan een heel vroeg gedeelte.
Dat was niet gemakkelijk, maar gaande weg kan ze dit verwerken en plaatsen. Nu vanuit
een groeiende draagkracht van zichzelf voelen en steeds beter zichzelf kunnen blijven in
contact met de ander. Ze kan echt zichzelf laten zien!
Een uitnodiging tot affectief ontgrensd contact. Hoe realiseer je een ontmoeting?
Het toevertrouwen⁴ aan de ander, mits die basis present is, verloopt natuurlijk en is
intens door de omhulling van het warme water. Degene die draagt voelt de ander in zijn/
haar totaliteit, nodigt uit, omhult teder en betrekt hierbij het water als een warme deken.
De persoon die gedragen wordt, voelt de uitnodiging tot verbinden met de ander èn de
veiligheid van de fysieke tastbare ruimte van het water waarin hij/zij zichzelf kan zijn.
Zo kan een contact worden bereikt, waarbij de persoon die gedragen wordt zichzelf kan
blijven voelen en aanwezig blijft! En waar hij/zij aan den lijve ervaart wat er speelt,
want zo direct verloopt dit voelen in het water. Het is mijn ervaring dat hierin vaak een
gedeelte van onszelf geraakt wordt dat met onze vroegste jeugd te maken heeft. De tijd
dat er nog geen woorden waren. Dat we in dit moment werkelijk kunnen voelen (niet
alleen bevroeden) hoe we ooit tactiel, affectief benaderd zijn en hoe onze innerlijke
beweging was: Het uitnodigende contact aangaan, of - wanneer dat er niet was - in een
overlevingsmodes komen. Met in het laatste geval de ons bekende reactiepatronen van
vluchten, vechten of bevriezen. (Bij Tonny het laatste.)
Het appèl op ons vermogen tot direct voelen in water maakt ons dit in positieve of
negatieve zin duidelijk. Het vraagt van de therapeut om transparant te zijn en veiligheid
te bieden in alles wat hij/zij aanreikt. Bewustzijn van wat je doet. Het water heeft hierin
de functie van warme omhullende biotoop, die door zijn specifieke warmte en zachtheid
kan raken aan het sensorisch geheugen uit onze vroegste jeugd. En dat ons ‘even niet
laat denken’, maar alleen ‘laat beleven’. Wanneer we de omhulling van het water zo
gevoelsmatig aangereikt krijgen, kunnen we er ons, in contact met de drager, op een
gegeven moment echt aan toevertrouwen.
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In het verdere vervolg is het mogelijk om het contact uit te laten groeien tot een
ontmoeting in wederkerigheid: de persoon die gedragen wordt maakt zelf vanuit zijn/
haar innerlijk de beweging naar de drager toe, deze voelt dit en beantwoordt het tactiel
door hierin mee te gaan. Het is prachtig om dit als drager te kunnen voelen. In het
begin vaak heel licht, aarzelend, bijna niet opgemerkt door de persoon zelf. Dat de
drager het wel opmerkt, wordt als zeer bevestigend ervaren.
De onthechting in een dergelijk contact gebeurt in een wederzijds (aan)voelen en
verstaan van elkaar wat betreft het moment. Immers ‘onthechten met behoud van
gevoel van verbondenheid kan pas als er een goed gehecht contact is’. (Martine
Delfos) Dan is het: ‘een autonoom geheel zelfstandige initiatiefontplooiing’. (Frans
Veldman sr.)
Samenvatting: van alleen, naar zelf, naar samen.
Tonny heeft al deze stappen gezet: van veilig -, en zichzelf zijn in het water, in contact
zijn met het water, toevertrouwen aan het water, naar zelf contact maken met de
ander en samen zelfstandig maar in verbinding de ruimte delen in het water. Ze heeft
daarvoor veel innerlijke stappen moeten zetten, is haar oude patroon tegen gekomen,
maar heeft het aangedurfd dit los te laten, doordat ze zich vrij en veilig ging voelen in
het water en zelf op mijn (onze) uitnodiging tot contact in kon gaan.
Je zou kunnen zeggen: het toevertrouwen aan mij werd mogelijk, omdat ze zich
gedragen wist door het water, waar ze al een stuk autonomie had ontdekt. Het was
het proces van zachter worden in haar gemoed, op geleide van mij en de anderen en
dat lekkere warme omhullende water. Vaak werd ze geraakt, ze kon daarmee verder
doordat haar inzicht groeide en doordat ze in de fase dat ze geen woorden had haar
gevoel kon tekenen en beeldhouwen. Dat hielp haar enorm om haar ervaring concreet
te maken. Ik ben erg blij voor haar dat ze nu is waar ze is! Petje af, na al dat ‘kopje
onder’.

Kunst en Haptonomie
Vasthouden en loslaten
Anneke Kempkes-Verweij

Wat ga je doen wanneer de warmste dag van het jaar, 29 graden, aangekondigd
wordt en je logeert in de buurt van de Hoge Veluwe op je 50-jarige trouwdag samen
in de trouwsuite van een groot landgoed? Dan ga je naar een museum met airco.
Zo kwam ik in het Kröller Müller museum. Ik kom daar iedere paar jaar wel en nu
wilde ik graag het grote zwarte paard met ruiter van Marini nog eens zien. Het staat
in de brede gang naar de tuinkamer. Het trof me, ik werd er stil van, liep er een paar
keer omheen en bleef maar kijken. De tekst ernaast blijkt iets meer te zeggen dan
oppervlakkige dingen over maker, materiaal en jaartal. Het zegt iets over het leven
zelf, over de kwetsbaarheid en de afhankelijkheid van de mens. Er zijn verschillende
versies van het zwarte paard met ruiter. Marini ziet deze versies als uitdrukking van
respectievelijk eenheid, machteloosheid en verstoord evenwicht.
Wat een goed idee om zo’n groot paard van hout te maken en dan zwart te verven met
onwillekeurig (zo lijkt het) geplaatste rode en witte verfvlekken en verfstrepen erop.
Waarom ik zelf zo onder de indruk was bleek pas enkele maanden later.
Als ik de foto van dit beeld aan verschillende mensen laat zien met de vraag
‘wat roept dit bij je op’, krijg ik een verscheidenheid van reacties zoals: vrijheid;
blijdschap; weerstand; schrik; val?; bevrijding; nee ik wil niet, ik wil daar niet heen,
stop, weerstand, luister naar me; Yesss!!!!; vrijheid. Dit beeld heeft duidelijk een
emotionele betekenis. Ieder kan er in zien wat hem zelf raakt.

Eerbeek, september 2014

¹ Circumsensus: de gewaarwording van de ruimte om ons heen. In dit geval via de
tast, het voelen van het water. Dit in tegenstelling tot de gewaarwording op het
‘droge’ dat zonder tactiel contact verloopt.
² De term hechten is hier bedoeld als bevrijdende, dat wil zeggen bevestigende
en onthechtende liefdevolle mensbenadering (zie Frans Veldman: Levenslust en
Levenskunst)
³ PTP principe: prudentie, transparantie, presentie
⁴ In het toevertrouwen is de ander ‘aanwezig’ bij de begeleider. Dit in tegenstelling tot
‘overgeven’. Hierbij levert de ander zich uit of past zich te veel aan.
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Marino Marini,
Cavallo e cavaliere.
1951-1955, hout, verf.
Kröller Müller museum.
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In de eronder staande tekst staat:
Ruiterbeelden zijn het centrale thema in het werk van Marini. Hij maakt zijn
ruiterbeelden in brons of hout, vaak met kleur om de expressie te versterken. Het
thema van paard en ruiter is voor hem van grote emotionele betekenis, het staat
symbool voor het menselijk bestaan. In dit werk toont hij op een indringende manier
de afhankelijkheid en kwetsbaarheid van de mens.
Uit de praktijk: ‘Kunnen we weer op haptonomische zwangerschapsbegeleiding
komen bij jou’ vraagt de vraagt de vrouw die al twee keer bij me geweest is met
haar man voor de begeleiding van haar andere twee zwangerschappen. Bij het eerste
gesprek vertelt ze open en eerlijk dat hun relatie niet meer zo goed gaat en dat ze
hopen dat een kindje erbij hun zelf ook dichter bij elkaar zal brengen.

geprobeerd heeft voor iedereen in het gezin alles te regelen en te besturen, iedereen
goed te verzorgen en alles goed te laten verlopen. Te weinig aan zichzelf gedacht.
In gesprekken die ze bij de GGZ heeft wordt dit haar duidelijk. Hierbij denk ik aan
het beeld van het paard met een ruiter erop die de hals van het paard omklemt en het
paard dwingt die richting uit te gaan die hij als berijder wil.
Toen ik de foto van het andere beeld, van Marini, aan haar liet zien zei ze direct: ‘dit
is loslaten …… daar ben ik nu mee bezig. In tegenstelling tot wat ik altijd maar deed:
doorgaan en vasthouden wat ik heb, wat er om me heen was’.
Op een creatieve cursus, waar ik aan deelneem, ontmoet ik haar weer. Ze vervolmaakt
een gipsafdruk van haar buik en borsten die ze tijdens haar laatste zwangerschap
samen met haar man gemaakt heeft. Haar drie kinderen wil ze erop tekenen of erin/
erop boetseren. Het staat nog niet vast hoe ze dit moet gaan doen. Ze staat zichzelf het
zoekproces in deze toe. Ik merk dat ze er rustig van wordt. Haar stem is vaster, minder
trillerig en ze spreekt haar woorden duidelijker uit zonder ze halverwege in te slikken.
Ze begint meer open te staan voor wat er om haar heen gebeurt, wat anderen aan het
maken zijn.
Prachtig dat zij het losmaken noemde, dit beeld van een steigerend paard met een man
erop die er bijna lijkt af te vallen.
Iedereen kan hier in zien wat het bij hem oproept, wat hem zelf raakt.

Leo van den Bos, 1951,
De Paardendief, brons. Aalsmeer.
De begeleiding, enkele keren ook met twee dochters erbij, heeft moeder als heel
prettig ervaren. Zij staat in het midden van de belangstelling met haar nieuwe
zwangerschap en hun kindje. Haar man wordt in het verloop steeds spraakzamer. Een
gezonde zoon wordt geboren.
Het heeft niet mogen baten ……. Vijf jaar later kom ik haar tegen in een supermarkt:
de relatie is kapot en ze is ook nog haar baan kwijtgeraakt.
Een jaar later komt ontmoet ik haar weer. Ze heeft intussen een eigen woning, de
kinderen zijn in de weekenden meestal bij de vader en door de week bij haar. Ze
werkt aan familie-opstellingen en komt bij een psycholoog. Het is allemaal goed
geregeld volgens haar, maar ze is boos en verdrietig. Vertelt me dat ze veel te lang
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Marino Marini,
Cavallo e cavaliere.
1951-1955, hout, verf.
Kröller Müller museum.
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Waarom wilde ik een paar maanden geleden zo graag naar dit beeld …..
Nu ineens tijdens het bladeren vegen in onze tuin weet ik het. Ik zit zelf op het paard,
het heeft me altijd gedragen maar nu steigert het, ik zit er niet meer passend op.
Ineens zie ik mijn werk. Vijftig jaar heb ik de vrijheid gehad om mijn werk te doen
waarvan vijf en dertig jaar als enthousiast fysiotherapeut en ruim vijftien jaar als
bewogen en bevlogen haptotherapeut. Na lang twijfelen en heen en weer geslingerd
worden tussen niet en wel en toch-dan-maar-een-heel-klein-beetje-nog, is nu mijn
beslissing genomen. Ik ga stoppen met mijn werk, mijn lidmaatschap opzeggen van
de beroepsverenigingen, mijn site uit de lucht laten halen. Met het besef dat ik veel
zal gaan missen, zoals het genieten van de contacten met cliënten, de levenswijsheid
die zij mij gaven en de bijzondere dingen die zich soms tijdens de sessies voordeden.
Ik ga afscheid nemen van dat stukje van mezelf waarin ik groeide en bloeide. Ik blijf
op mijn paard zitten en hopelijk laten we elkaar niet los. Mijn leven gaat verder met
Arie, mijn echtgenoot, onze vier kinderen en onze acht kleinkinderen.
Mocht je het paard in Museum Kröller Müller gaan bekijken, groet haar dan van mij.

Voor u gelezen
Jezelf zijn!, door Dolf van den Berg

van kwaliteit, dan voor de worsteling van de docent, die in dat keurslijf steeds meer
moeite heeft zichzelf te zijn.
Dat is dan ook waar dit boek over gaat. Over het belang van een docent die leert om
in zijn kracht, met al zijn kwaliteiten en mogelijkheden, volledig aanwezig te zijn
tijdens zijn werk. Alleen vanuit dat oprechte contact, kan hij zijn leerlingen optimaal
begeleiden in hun ontwikkeling. Ze helpen om te worden wie ze kunnen zijn. Sasja
Geurtse attendeerde ons via mail op dit boek en verwoordde het op een mooie manier:
‘De nadruk ligt binnen dit boek op de wezenlijke ontmoeting van de leerkracht met de
leerling, waar beiden zich gezien weten.’
In het boek vind je theorie, concrete handreikingen hoe het anders kan, casussen en
kunst om het boek kracht bij te zetten. Ik houd van praktijkvoorbeelden en één casus
raakte mij in het bijzonder. Een jongen van 9 jaar, was door zijn leraren bestempeld
als ‘een probleemkind dat niet mee wilde werken’. Eenmaal in dat hokje geduwd
bleef zijn gedrag ontregeld, tot het moment dat hij een onderwijzeres kreeg die hem
echt zag. Tijdens dat leerjaar stopte zijn probleemgedrag. Een klein stukje van wat zij
schreef: ‘Ik heb niet zoveel gedaan vorig schooljaar. Ik heb waarschijnlijk vooral niets
gedaan. Ik heb Mart weer zichzelf laten worden door hem de gelegenheid te geven om
zijn eigen keuzes te maken en hem daarin te vertrouwen. Door niet negatief of positief
te reageren op zijn gedrag, maar hem gewoon te laten zijn. Door niet naar hem te
wijzen, maar door hem vragen te stellen, zodat hij zichzelf weer kan leren kennen.
Door naast hem te gaan staan in plaats van tegenover hem.’

Gerda Ponte
Jezelf zijn! Over autonomie in het onderwijs,
Dolf van den Berg I Uitgeverij Garant
Onderwijs heeft een speciaal plekje in mijn hart. Ik
kom uit een onderwijzersgezin, mijn moeder gaf les
in het basisonderwijs, mijn vader op het VWO. Beiden
waren goede onderwijzers, geliefd bij hun leerlingen.
Maar wat maakt dat een leerling bij de ene docent aan
de lippen hangt en bij de ander afhaakt? Natuurlijk
weten wij als haptonomisch geschoolden, dat dit vooral
te maken heeft met het affectief en volledig aanwezig
zijn van de docent als mens, bezield lesgeven. Met een
goede lesmethode en kennis alleen, bereik je dat niet.
De ontwikkelingen binnen het onderwijs laten echter
zien dat er meer aandacht is voor regels en het meten
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Het is een mooi en leerzaam boek voor iedereen die iets met onderwijs en begeleiding
te maken heeft. Het woord haptonomie wordt niet genoemd en toch schetst het een
beeld van het lesgeven op haptonomische basis. ‘Jezelf zijn!’ verdient naar mijn
mening een plaats op de verplichte boekenlijst van alle docentenopleidingen. Ik hoop
van harte dat dit boek bijdraagt aan een mooie beweging, waarbij haptonomie een
plek krijgt binnen het onderwijs, en zowel docent als leerling mogen en kunnen zijn
wie ze in wezen zijn.
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Inspiratiebronnen
Onderwerpen die je raken
Samenstelling Petra Steffens

Expositie
‘The Hour of the Wolf ’: Beelden van Lotta Blokker (Amsterdam 1980), Museum de
Fundatie, Zwolle. T/m 4 januari 2015.
De beelden van Lotta Blokker staan
in de twee nieuwe bovenzalen van
het museum, die als een wolk op het
dak liggen. Levensechte mensen in
brons, veelal zó gepatineerd dat er een
echte huidskleur ontstaat. Zelf zegt de
kunstenaar: ‘Wat ik zo mooi vind in
mensen is hun oprechte gevoel. Dat zie
je vooral ’s nachts, wanneer mensen op
zichzelf zijn aangewezen’. De bronzen
nemen je mee op een nachtelijke reis
langs verschillende emoties. Ze tonen
op prachtige wijze de kracht van
kwetsbaarheid. Zie ook:
www.museumdefundatie.nl (AK)

Aanraders die je raken: films, boeken, tentoonstellingen en andere zaken.
Hebt u tips? Meld het ons via einderdacteur@haptonomischcontact.nl
Het enige echte kleurboek voor volwassenen.
ISBN 978 90 453 1538 6. www.bbnc.nl
Volwassenen die kleuren zoals ze dat als kinderen
deden maar nu nooit meer doen. En dan ineens is er
een kleurboek voor hen met mooie symmetrische, soms
wiskundige patronen maar ook met vrije figuren uit de
natuur. Vol toewijding, concentratie kan er gekleurd
worden. De kleuren worden zelf gekozen en juist dat
verrast of ontroert de persoon die kleurt. Het werkt
bijna verslavend. Alle andere dingen worden vergeten
tijdens dit werk. Je zou het kunnen noemen: en creatieve
bezigheid die doet ontluiken wat er onbewust in een
mens aanwezig is. (AK)

Het Omdenkspel. ISBN 9400501463
Omdenken is denken in termen van kansen en niet van problemen. Het is een manier
van denken waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die is, en wat je daar mee
zou kunnen. Je gebruikt in feite de energie van het probleem voor iets nieuws. De
grondlegger van omdenken is Berthold Gunster,
schrijver van onder meer ‘Ja-maar® wat als
alles lukt’. Het Omdenkspel is een kaartspel met
provocerende vragen, waarmee je een probleem
tot een mogelijkheid omdenkt. Voor thuis, op
het werk of met je oma. Doel van het spel is een
probleem `om te denken` in een mogelijkheid.
Het probleem wordt dus niet opgelost, maar het
wordt gebruikt om er een nieuwe mogelijkheid
van te maken. (EL)
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Uitzending gemist
Brandpunt
Het TV programma ’Brandpunt’ bracht op 5 oktober 2014 een reportage over
de hersenen van kinderen en het digitale werken. Professor Theo Compernolle,
kinderpsychiater in België wordt geïnterviewd en vertelt in dit programma waarom
multi-tasken onmogelijk is. Ons reflecterend brein kan maar één ding tegelijk. Denk
je toch twee dingen tegelijk te kunnen doen dan vullen de hersenen het gemiste in met
onwaarheden. Einstein heeft eens gezegd: ‘ik ben niet slimmer dan vele anderen die
ook slim zijn maar ik houd me langer en uitsluitend bezig met één probleem’. (AK)
Boeken
In de tweede helft van VPRO’s tv-programma ‘Boeken’ op 2 november j.l. sprak
presentator Wim Brands met Roman Krznaric, filosoof en mede-oprichter van de
School of Life in Londen over zijn boek ‘Empathie’. Een inspirerend gesprek over een
volgens mij al even inspirerend boek. Na jaren ‘introspectie’ is het nu de hoogste tijd
voor ‘outrospectie’, stelt hij. Verbinden dus. En raakbaarheid.
Zie ook zijn blog outrospection.org. (PP)
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Agenda
Academie voor Haptonomie
27 januari en 17 maart
18 april

De Ambachterij. Kijk voor de thema’s van de bijeenkomsten op
de website
Open ochtend

Meer informatie: www.haptonomie.nl

6 januari (start)
10 januari
13 januari
20 januari en 23 maart
28 januari
30-31 januari, 6 februari
2 februari
5 februari (start)
6 februari
4 maart
6 maart (start)
In voorjaar
In voorjaar

Diverse data
Diverse data

Medische basiskennis
DSM-IV en Psychopathologie

Meer informatie: via bovenstaande websites

Scholingscentrum voor Toegepaste Haptonomie-Water

Instituut voor Toegepaste Haptonomie
Januari

Academie, ITH en Synergos (gezamenlijk):

Maand van de ‘Kunst en Haptonomie’ met expositie
(zie 10 januari)
Levensfasen en presentatie (3 dagen; voor senior
haptotherapeuten)
Workshop kunst en haptonomie ‘bezield waarnemen’
Lezing: PostTraumatischeStressStoornis door Agnes
van Minnen
Informatieavond (gratis)
OWS-3 Oefendag Aanraking
stembevrijding en haptonomie
Workshop haptonomie
4 daagse verdieping Haptonomie
OWS-1 Basismodule OWS als ontmoetingsruimte
OWS-4 Casuïstiek en Supervisie
‘Van Individueel naar Groepsbegeleiding’ (3 daagse)
Lezing Riet Fiddelaers-Jaspers: Over Rouw
Ouderbegeleiding; Algemene inleiding en daarna keuze in modules voor ouderbegeleiding tijdens de zwangerschap, het jonge
kind, pubers en de jong adolescent.

31 januari, 28 februari en 28 maart
7 februari en 21 maart
Op afspraak

Water verdiepingscursus, module 2
(voor wie module 1 gevolgd heeft)
Themacursus (module 5; voor wie module 1 en 2
gevolgd heeft)
‘Ervaren in water’ voor intervisiegroepen
(middagprogramma)

Meer informatie: www.haptotherapiescharstuhl.nl

Meer informatie: www.ith-haptonomie.nl

Synergos
11 februari en 10 maart
Begin 2015

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

Meer informatie: www.synergos.nl
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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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