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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
Op de dag dat ik dit schrijf (medio november), hoor ik voor het eerst dit najaar de
kenmerkende schraapgeluiden die horen bij bevroren autoruiten. Op het moment dat
u deze uitgave leest is de Sint met zijn Pieten al lang en breed terug in Spanje, staan
de huizen vol kerstbomen en dromen kinderen van het vuurwerk in de Nieuwjaarsnacht. Wat ik hiermee wil zeggen is, dat het werk van de redactie al lang gedaan is
wanneer dit tijdschrift bij u op de deurmat valt.
Ik krijg wel eens de vraag of het veel werk is, dat redactiewerk. De afgelopen jaren
kon ik meestal zeggen dat het nog wel meevalt met die hoeveelheid werk. De ‘productiecyclus’ begint met een redactievergadering waar we de ontvangen kopij bespreken.
Op de redactievergadering maken we afspraken welke artikelen een plekje krijgen en
wie de redactie verzorgt. Soms hoort daar ook bij dat we even contact zoeken met de
auteur, om het artikel zo aangeleverd te krijgen dat het geplaatst kan worden. Ongeveer 6 weken voor de verschijningsdatum wordt het spannend, want dan moet onze
eindredacteur alle bijdragen hebben. Daarna worden de bijdragen omgezet in een
eerste drukproef en gaat deze enkele keren heen en weer voor de laatste correcties en
aanvullingen. Als dit allemaal achter de rug is wordt het tijdschrift gedrukt.
Ik sta dit keer wat langer stil bij het werk van de redactie. En dat is met een reden: we
hebben dringend redactieleden nodig. Op dit moment zijn we met 4 mensen en dat
is te weinig. Want het antwoord op de vraag of het veel werk is, is vooral afhankelijk
van de vraag met hoeveel mensen we het redactiewerk verrichten. Kortom… heb je
zin en tijd om 4 keer per jaar mee te werken aan het maken van dit tijdschrift, neem
dan met één van ons contact op (zie colofon).
In het septembernummer las u een reactie van Els de Graaf op het boek ‘Haptotherapie bij burn-out’. In dít nummer gaat Marli Lindeboom, redacteur en mede-schrijfster
van het boek, namens de auteurs de dialoog aan. Jeroen de Jong schrijft over zijn werk
met vaders die hun vaderrol zo goed mogelijk willen invullen. We hebben ruimte gemaakt voor een bijzonder artikel van Gijsbert van Es dat sommigen van u misschien
in de NRC lazen. Plus we plaatsen een brief van Truus Scharstuhl en Moniek van
Slagmaat, welke ze schreven naar aanleiding van een Youtube-filmpje waarin Sonia
Rochel (Thalasso bain bébé) laat zien hoe een pasgeboren baby zich thuis kan voelen
in en onder water.
Ik sluit af met de slotregels van een gedicht van Kris Gelaude. Mijn wens voor 2014 is
hierin mooi verwoord:
Ik wens je
tussen het doodgewone
nu en dan een godsgeschenk.
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier.
3 - Haptonomisch Contact - 24e

17.13.009 HC december 2013.indd 3

jaargang

-

nummer

4-

december

2013

08-12-13 10:01

4 - Haptonomisch Contact - 24e

17.13.009 HC december 2013.indd 4

jaargang

-

nummer

4-

december

2013

08-12-13 10:01

Inhoud

Nr. 4 - 24 e jaargang - december 2013

C o l o f o n
Uitgave
Stichting Haptonomisch Contact
KvK Utrecht 30181509
ISSN 0929-7723
www.haptonomischcontact.nl
Voorzitter Stichting
Paulien Pinksterboer, tel.0251-272660
voorzitter@haptonomischcontact.nl
Redactie
hoofdredacteur@haptonomischcontact.nl
Erik te Loo
Anneke Kempkes-Verweij,
Paulien Pinksterboer en Petra Steffens.
Eindredactie
Petra Steffens | Petra tekst&taal
Redactieadres
Heukelompad 17
6845 EL Arnhem
eindredacteur@haptonomischcontact.nl
Abonnementen en advertenties
Van der Veer Media
Tel. 035 5254558
Fax 035 5254652
vanderveer.media@hetnet.nl
Mob. 06 53610773
Uitgever
Wim van der Veer,
Blaricum
Prijs
Euro 29,50 per jrg. voor 4 nrs.
Kopijsluiting
Maartnummer 2014, 1 januari 2014
Juninummer 2014, 1 april 2014
Kopij
Haptonomisch Contact verschijnt vier
keer per jaar. Aan haptonomie
gerelateerde artikelen, meningen,
praktijkervaringen, informatie en nieuws
kunt u sturen naar het redactieadres;
indien mogelijk graag per e-mail.
De verantwoordelijkheid voor de inhoud
van dit tijdschrift berust bij de redactie.
Zij behoudt zich het recht voor om in
overleg met betrokkene kopij in te korten
of niet te plaatsen. De auteur blijft
eindverantwoordelijk voor de inhoud van
zijn/haar geschrift.
Losse nummers verkrijgbaar na
overmaking van € 9 op bankrekeningnr.
97.13.66.497 t.n.v. Van der Veer Media,
Blaricum. (Studenten)kortingen zijn onder
bepaalde voorwaarden mogelijk.
© Alle rechten voorbehouden.
Overname van artikelen alleen na
schriftelijke toestemming. Bij plaatsing
na toestemming van de redactie dient
Haptonomisch Contact te allen tijde als
bron vermeld te worden.
Webdesign en onderhoud
webmaster@haptonomischcontact.nl
Dit blad wordt gedrukt op 130 grams
Biotop chloorvrij papier.

Redactioneel 			
Erik te Loo
pagina 3
Redactienieuws
Afscheid Wim en Det

Moedige vaders ontmoeten elkaar
Jeroen de Jong
pagina 7
In dialoog… over het boek
Haptotherapie bij burn-out:
Verstaan en verstaan worden
Marli Lindeboom

pagina 12

Uit de praktijk
Op Haptonomische wijze
in bad doen van een baby
Truus Scharstuhl en Moniek van Slagmaat

pagina 16

Ik heb geleerd waar het echt om draait
Gijsbert van Es
pagina 18
Kunst en Haptonomie
Een schuilplaats
Anneke Kempkes-Verweij

pagina 21

Website-nieuws

pagina 25

Inspiratiebronnen

pagina 27

Agenda

pagina 29

Aan dit nummer werkten mee: Gijsbert van Es, Jeroen
de Jong, Anneke Kempkes-Verweij, Marli Lindeboom,
Erik te Loo, Paulien Pinksterboer, Truus Scharstuhl,
Moniek van Slagmaat en Petra Steffens.

5 - Haptonomisch Contact - 24e

17.13.009 HC december 2013.indd 5

pagina 6

jaargang

-

nummer

4-

december

2013

08-12-13 10:01

Redactienieuws
Afscheid van onze redactieleden Wim en Det
Wim Laumans en Det Materman
Wim Laumans gaf geruime tijd geleden al aan zich terug te willen trekken uit de
redactie. Inmiddels heeft hij dat gedaan. Wim is vanaf ‘de doorstart’ – waar het
tijdschrift van een verenigingsblad overging naar een stichting – zeer intensief
betrokken geweest bij Haptonomisch Contact, als bestuurslid van de stichting én als
redactielid (waarvan bijna tien jaar als hoofdredacteur).
Wim heeft in die jaren, en het grootste deel van de tijd samen met Mia van Luttervelt,
bergen werk verzet. Dankzij beiden staat het tijdschrift nu zo stevig op de benen! In
diezelfde tijd maakte Wim zich sterk om het contact te herstellen tussen wijlen Frans
Veldman sr. en ‘Nederland’. Voor de haptonomie in ons land is dit van onschatbare
waarde.
Eerder dit jaar gaf ook Det Materman aan te willen stoppen. Voor haar is de tijd
gekomen voor nieuwe dingen. Det kwam in 2009 de redactie versterken en nam na
het afscheid van Mia het secretariaat over. Met liefde en geduld redigeerde zij vele
artikelen. Daarnaast heeft Det ook duidelijk haar steentje bijgedragen aan de website
van Haptonomisch Contact. Je kon altijd een beroep op haar doen. Ze is gestopt met
het redactiewerk voor Haptonomisch Contact maar gelukkig mogen we af en toe nog
bij haar aan de bel trekken. Zo is zij nu bezig om van het hele Haptonomisch Contactarchief op de website een inhoudsopgave te maken!

Det en Wim, namens bestuur, redactie en lezers van HC: DANK!!!!
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Moedige vaders ontmoeten elkaar
Jeroen de Jong
Jeroen de Jong is vadercoach, verhalenverteller en enthousiast vuurstoker. Hij is
oprichter van ‘De Praktijkvader; een plek waar vaders alles wat ze tegenkomen in
het vaderschap kunnen delen, bevragen en onderzoeken. Een plek waar vaders zich
welkom voelen, waar gelachen wordt en waar het vuur altijd brandt.

‘Ik ben er achter gekomen dat het bij andere vaders net zo gaat als bij mij. En dat hun
situatie soms nog pittiger is dan de mijne. Dat relativeert ontzettend. Ik ervaar nu
meer lucht en minder zwaarte in mijn vaderschap.’
Dit is één van de reacties op de vaderontmoetingen die ik organiseer vanuit mijn
praktijk ‘De Praktijkvader’. Ik ben Jeroen de Jong, 39 jaar oud, vader van drie
kinderen en oprichter van De Praktijkvader. Ik stimuleer vaders op zoek te gaan naar
het beeld van de vader die ze willen zijn en moedig hen aan die vader echt te worden.
Dat maak ik altijd heel concreet: wat kun je vandaag, morgen of deze week doen om
dichter te komen bij de vader die je je kinderen gunt.
De verdwenen inwijding
Ik werk individueel, met groepen, maar ook veel online: door te bloggen, video’s te
maken en binnenkort ook online trainingen aan te bieden. Het centrale thema daarbij
7 - Haptonomisch Contact - 24e
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is het vaderschap. De meeste mannen die bij mij komen zijn aanstaande vaders of
vaders van jonge kinderen. De vaders zelf zijn tussen de 25 en 50 jaar oud. Wat ze
gemeen hebben is het gevoel dat ze af en toe niet weten hoe ze het allemaal voor
elkaar moeten krijgen. Ze worstelen met de verantwoordelijkheden van gezin, werk,
omgeving en vrije tijd. Net als veel jonge moeders natuurlijk, maar met als grote
verschil dat er tot nu toe eigenlijk geen plek was waar die vaders hun verhaal kwijt
konden.
In de haptonomische zwangerschapsbegeleiding, worden mannen op een mooie
manier betrokken bij hun vaderschap. Maar deze begeleiding is natuurlijk
vooral gericht op het contact tussen vader, moeder en kind: de ervaring van het
driemanschap. Ik heb gemerkt dat een traject waarbij de jonge vader andere vaders
ontmoet en met hen samen werkt, daar een essentiële aanvulling op kan zijn.
In een ideale situatie, worden vaders door hun eigen vader of opa ingewijd in het
vaderschap. Zo zou vaderkennis en -ervaring worden doorgegeven en zou de overgang
van niet-vader naar vader net wat minder heftig zijn. Maar dit gebeurt in onze
maatschappij niet of nauwelijks. Met als gevolg dat vaders zonder veel voorbereiding
en eigenlijk ook vaak als ‘jongen’ het vaderschap in gaan. Op het moment dat ze hun
kind in de buik voelen en zeker als ze het later voor het eerst in de armen hebben,
merken ze dat hun wereld totaal is veranderd. Ieder kind, zoon of dochter, vraagt
om een volwassen vader. Maar als je als jonge vader niet weet wat dat is, hoe word
je die dan?
Van jongen naar man, van zoon naar vader
Ik ken die vraag zelf maar al te goed. Vanaf het moment dat mijn vrouw Wendy
zwanger was van onze eerste, ben ik me gaan verdiepen in het vaderschap. Ik wilde
het anders doen dan mijn eigen ouders en mijn directe omgeving. Ik wilde een vader
zijn die betrokken is bij het leven van zijn kinderen en daar een grote, zichtbare rol in
speelt. Een liefdevolle vader, die zijn eigen keuzes maakt en zorgt voor zijn gezin. Het
vaderschap voelde als de belangrijkste taak in mijn leven, dat wilde ik niet verprutsen.
Ik begon te lezen over volwassen man-zijn. De boeken van Ton van der Kroon en
Robert Bly heb ik vele malen gelezen. Ik heb in een mannengroep gezeten en kwam
uiteindelijk uit bij haptotherapeut Cock van den Berg, met wie ik samen een tijd heb
gewerkt aan dat volwassen man-zijn. Dat waren pittige, uitdagende en mooie sessies.
Ik maakte de stap van jongen naar man, van prins naar koning en van zoon naar vader.
Door die reis te delen met anderen, merkte ik dat ik andere mannen inspireerde om dit
ook aan te gaan. Dat besef leidde uiteindelijk tot het oprichten van De Praktijkvader.
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In 2008 volgde ik de opleiding Haptonomie en Communicatie bij de Academie
voor Haptonomie in Doorn. Vanaf dat moment is de haptonomie bepalend geweest
voor mijn manier van coachen. Ik benadruk de kracht die mannen voelen in hun
basis en vooral het belang van het innemen van ruimte. Veel jonge vaders hebben
zelf niet de vader gehad die ze graag gehad willen hebben en nu willen ze dat goed
maken naar hun eigen kinderen toe. In de afkeuring van hun eigen vader, zit vaak ook
een afkeuring op mannelijkheid in-het-algemeen. Daar lopen ze in hun vaderschap
tegen aan. Ze zien en voelen dat vaderschap en moederschap andere rollen en
taken met zich meebrengen, maar ze voelen zich niet echt thuis in het mannelijke
vaderschap. Zonde, want zowel hun kinderen als partner zijn het meest gebaat bij een
volwassen man in huis, die waakt over zijn gezin als een leeuw. En dat begint al in de
kraamweek. ‘Bewaak het fort en brul als het moet’, is mijn kraamweek-credo. Dat is
veel belangrijker dan je druk maken of je als vader ook een keer een flesje mag geven.
In het bos de diepte in
Dit jaar werkte ik met een vader die in ongeveer alle keuzes die hij in zijn leven
maakte - werk, opvoeding, levensvisie - in strijd kwam met zijn omgeving. Toen
hij voor het eerst bij mij kwam liep hij over. Hij wilde niet alleen een goede vader
zijn, maar ook een goede echtgenoot, een goede werknemer én een goede zoon
naar zijn ouders. En daar had hij geen tijd voor. Hij voelde een grote druk om alles
goed te doen in een omgeving die - in zijn ogen - veel van hem vroeg. Zijn kinderen
vroegen veel aandacht, zijn vrouw claimde hem, zijn ouders vonden van alles en
zijn werkgever was onredelijk. In eerste instantie moest dit verhaal vooral gehoord
worden. Maar door te laten voelen wat dit met hem deed, kwam al snel het besef dat
hij zelf bij het minste of geringste in de zorgmodus schoot. En dat hij dus zelf een
grote bijdrage leverde aan zijn gevoel van ‘overlopen’.
In de sessies - waarbij ik meestal een stuk wandel door de bossen bij Nijmegen ontstond letterlijk ruimte om zijn eigen stuk te zien. Het was hoognodig dat deze
vader de stap van jongen naar man ging maken. In eerste instantie voor zijn eigen
welbevinden. Ik kon hem bij het besef brengen dat dat inderdaad nodig was. Na een
paar sessies kon hij in zijn lijf voelen hoe klein de ruimte was die hij zelf innam en
dat hij het zichzelf daarmee ontzettend moeilijk maakte. Vervolgens durfde hij de
stap aan om letterlijk uit zijn isolement te komen: hij regelde meer tijd voor zichzelf
in zijn gezinsleven, zodat hij vaker in alle rust zijn eigen behoeftes kon voelen. Zoals
het weer oppikken van het uurtje sporten op maandag, waarvan hij eigenlijk vond dat
het niet mocht omdat hij zijn vrouw dan weer alleen liet met de kinderen. Maar door
het sporten - of vooral het moment voor zichzelf te creëren - kon hij thuis juist meer
aanwezig zijn.
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Het was dan ook een grote overwinning voor hem, dat hij zo veel tijd voor zichzelf
regelde en dat hij naar één van mijn vaderontmoetingen kwam. Hierin ga ik een halve
dag intensief met een groep vaders aan de slag. Dat kostte deze vader inclusief een
flinke reistijd vanuit Zuid-Limburg toch bijna een hele dag.
Gooien en verbinden
In de vaderontmoetingen staan herkenning, delen en zoeken naar je eigen
vaderkwaliteiten centraal. Kwaliteiten die vaak genoemd worden zijn authenticiteit,
liefde, aanwezigheid, avontuur. Ik laat de vaders die kwaliteiten benoemen, ze
bevragen elkaar maar ik laat ze de kwaliteiten ook vertalen naar de praktijk. Ze gaan
naar huis met een stappenplan: wat ga je vanavond, morgen en deze week doen om die
kwaliteit inderdaad vorm te geven?
Het samenkomen en de herkenning alleen al maken deze ontmoetingen voor de
mannen de moeite waard. Zoals vaders vaak zeggen: ‘ik merk nu dat ik niet de enige
ben die aan het zoeken is in zijn vaderrol’. De ontmoetingen vinden plaats op een
mooie locatie in Beek bij Nijmegen. Er is ruimte om buiten oefeningen te doen, het
bos in te gaan en vuur te stoken.
In de ontmoetingen gebruik ik veel oefeningen die het belang van contact maken in
de communicatie benadrukken. Ik laat vaders met verschillende dingen naar elkaar
gooien, zoals blokken hout en eieren, om ze te laten ervaren dat iedere boodschap
zijn eigen manier van zenden en ontvangen heeft. Ze kunnen dit meteen toepassen
in hun dagelijks leven, omdat veel van hun vragen gaan over hoe ze hun behoeften
in de drukke situatie van gezin, werk en vrije tijd kenbaar maken aan hun partner
thuis. Die behoefte slikken ze vaak in of ze zetten hem zo neer dat er geen gesprek
meer mogelijk is. Ik laat ze ervaren dat het er laten zijn van die behoeften ontzettend
belangrijk is. Los van het feit of ze ook meteen bevredigd moeten worden. Dat geeft
veel mannen lucht. Hun behoeften worden neutraal: die mogen er zijn, ook al zijn ze
soms lastig te realiseren in een druk gezin.
Gedurende de middag ervaren de vaders dat er echt verbinding kan zijn tussen
mannen. Geen competitie of geldingsdrang, maar een broederlijke kameraadschap.
Aan het eind van een ontmoeting maak ik met de vaders een cirkel waarbij de
vaders hun handen op de schouders van de vader ervoor laten rusten. Die letterlijke
verbinding heelt een stukje in het gemis van mannelijke verbinding in het dagelijks
leven. Dat zijn mooie momenten om mee te maken.
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Zelf doen, maar niet alleen
Na zo’n vaderontmoeting gaan de vaders na een halve dag vragen, praten, zoeken
en bezig zijn, weer opgelucht, gesterkt en ontspannen terug naar huis. Klaar om met
verse moed een nieuwe stap te zetten in het avontuur van het vaderschap. Ze gaan het
zelf doen, maar weten nu dat ze het niet alleen hoeven te doen. De verbinding met
andere mannen is hersteld.

Op www.praktijkvader.nl vindt u alle informatie over de vaderontmoetingen, de
coaching en het blog. Daar vindt u ook het gratis e-book ‘Hoe wordt je de vader
die je wilt zijn. Van overleven naar sprankelen in 5 praktische stappen.’
11 - Haptonomisch Contact - 24e
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In dialoog
…over het boek Haptotherapie bij burn-out.
‘Verstaan en verstaan worden’
Door Marli Lindeboom

Mede namens Mieke Havik, Ineke van Rijsselberg, Catholijn te Wechel,
Jozien Wijnakker en Jos Zandvliet
In haar reactie op het boek ‘Haptotherapie bij burn-out’ in het septembernummer van
Haptonomisch Contact wil ik Els goed proberen te verstaan. En wij schrijvers danken
Els voor haar reactie! Ik lees haar zorgvuldigheid, haar bevestiging van het voorzien
in een behoefte door het boek, de moed en werkkracht van de schrijvers, hoe goed
de cliënten het hadden bij deze haptotherapeuten, haar treffende woorden over de
gemeenschappelijke waarden van haptotherapeuten, het zien van de waarde van een
hoofdstuk als ‘de rode draad’ en haar advies om dit verder te ontwikkelen.
Dat willen wij ook heel graag!!
En ik lees verwarring, haar reactie op het hoofdstuk over het ‘Drieluik’, (nee, hoor,
dat hoeft niemand ‘aan te nemen’), haar zorg i.v.m taal met het bijbehorende risico om
ons te isoleren als beroep én haar diagnose over de ontwikkelingsfase van ons vak, die
ik overigens zeer boeiend vind. Waren we maar al zo ver, dat we volwassen zijn. Ik
denk dat ons vak de tijd vraagt die nodig is voor rijping, overdracht en ontwikkeling.
En JA, de verbindende kracht van taal is wezenlijk!!!
Vaktaal
Maar ik ga nu toch weer een poging doen om het belang van vaktaal, en niet jargon,
duidelijk te maken. Lezer, ik doe een beroep op u om geduld te hebben om mij te
verstaan.
Wat is vaktaal en wat is jargon? Uit Wikipedia:
‘Hoewel er veel overeenkomsten bestaan tussen vaktaal en jargon, valt er toch een
onderscheid te maken. Dit is gelegen in het sociaal gebruik van de taal.
Bij vaktaal ligt de nadruk op het verbeteren van de communicatie van mensen in een
bepaald vakgebied en het uitsluiten van misverstanden.
Voor jargon (in engere zin) geldt doorgaans dat het taalgebruik erop is gericht om de
sociale banden in de groep te versterken en het gericht uitsluiten van buitenstaanders.’
Zou hier een misverstaan in kunnen liggen?
12 - Haptonomisch Contact - 24e
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Wij stellen voor om het voortaan te hebben over vaktaal. Niet om anderen buiten
te sluiten; wel om optimaal te kunnen communiceren over ons vak, en duidelijk te
maken waarin onze werkwijze zich onderscheidt van andere therapievormen
In september jl. zag ik op de televisie vier topkoks in gesprek n.a.v. het overlijden
van Johannes van Dam. Ik kon hun vaktaal niet volgen, ik begreep er niets van.
Wel zag ik hun passie, bewogenheid, enorme werklust en doorzettingsvermogen om
steeds beter te worden in hun vak, met behoud van eigenheid en zonder verkrampt te
raken…..en alle vier deze topkoks hadden iets wezenlijks geleerd van Johannes van
Dam, wat zij nooit meer zouden vergeten. Hij kon als geen ander precies de vinger
leggen op de zere plek, d.w.z. waar iets nou net te weinig, te veel was toegevoegd, een
wezenlijk ingredient verloren was gegaan of nog niet gevonden. En zij konden elkaar
verstaan, zaten daarover te vertellen op de Nederlandse televisie en ik vermoed dat
alleen andere topkoks, of zeer goede koks kunnen verstaan wat zij nou precies geleerd
hadden. Niet iedere kok kent en beheerst deze vaktaal, terwijl velen vast ook heel erg
goed kunnen koken. Niet iedere haptotherapeut hoeft onze vaktaal te beheersen en
zich daarin uit te drukken, maar kan het wel ergens opzoeken.
Ik vraag me al veel langer af welk beroep geen ‘vaktaal’ heeft. Vaktaal is nodig voor
die dingen waar het ‘gewone’, alledaagse Nederlands geen woorden voor heeft.
Met de mogelijkheid om het – meestal met méér woorden – in gewoon Nederlands
over te brengen naar anderen. Ik ben juist bezorgd wanneer wij onze vaktaal niet
‘levend’ houden. Als we ons op deze manier zouden ‘aanpassen’ zou dat vervlakking
geven, omdat de ‘gewone’ Nederlandse woorden de essentie missen van waar het
bij ons om gaat, en waarin wij ons onderscheiden. Een voorbeeld: een ‘vakwoord’
als circumsensus houdt meer in dan ‘gevoel voor de ruimte om je heen hebben’ (zie
blz 317, 329, 334, 336 in ‘Levenslust en Levenskunst’ van Frans Veldman en blz. 22
in het ’Woordenboek van de Haptonomie’), maar naar cliënt of verwijzer kunnen
we beter andere tekst dan het woord circumsensus gebruiken. Tenzij iemand daar
interesse voor heeft. Kunnen we dan in ‘gewoon’ Nederlands de diepte van het begrip
duidelijk maken, de gevolgen voor kwaliteit van leven als je dit kunt ontwikkelen
én het laten ervaren in de praktijk? Steeds meer casuïstiek in de toekomst, naast de
scholing in de opleiding, kan dan de haptotherapeut (i.o.) helpen, wanneer en hoe dat
aangeboden kan worden. Overigens heeft de VVH al bijna drie jaar een ‘Handreiking
Casusbeschrijving Haptotherapie’ op de Ledenpagina van haar website staan. (Deze
handreiking is als basis gebruikt voor de casusbeschrijvingen in het boek.)
Het boek
Het boek Haptotherapie bij Burn-out is inderdaad voor iedereen geschreven met voor
‘elk wat wils’: voor haptotherapeuten (i.o.) zijn alle hoofdstukken bedoeld. Verwijzers
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en cliënten kunnen rustig hoofdstukken overslaan, dat wordt ook voorgesteld in het
voorwoord. Lees wat je past en sla andere hoofdstukken over.
Een verwijzer hoeft natuurlijk een aantal hoofdstukken helemaal niet te lezen, maar
graag wel de casusbeschrijvingen.
Als schrijvers beseffen ook wij dat ons enthousiasme enigszins met ons aan de haal
is gegaan. In de zeer uitgebreide evaluatie, die de schrijvers eind maart 2013 aan het
bestuur van de VVH gepresenteerd hebben, doen we o.a. de volgende overwegingen
en vele aanbevelingen, waarbij wij hier een aantal noemen:
‘Overwogen kan worden volgende casuïstiekbeschrijvingen te beperken tot een
algemeen hoofdstuk, meerdere casusbeschrijvingen en een haptotherapeutische rode
draad.
Overwogen kan worden om een poging te wagen de stap naar meer gecomprimeerde
‘handvatten’ voor haptotherapeuten te laten maken door een groep zeer ervaren
haptotherapeuten, zonder daarbij te kort te doen aan de persoonsgerichte benadering
van haptotherapie.
Aanbevelingen
• We hopen dat het idee van een VVH-serie casuïstiekbeschrijvingen vorm zal
krijgen. Deze beroepsvereniging heeft zowel de meeste haptotherapeuten als ook
haptotherapeuten die verbonden zijn aan opleidingen ‘in huis’.
• Aanbeveling voor volgende groepen: voer de inhoudelijke discussie over teksten
in de groep en rondt dat duidelijk af. Voorkom zoveel mogelijk dat er bij de
inhoudelijke redactie opnieuw discussie ontstaat. Notuleer, documenteer en
beargumenteer veranderingen in afspraken (bijv. veranderingen in doelgroep, extra
hoofdstukken, boek of paper enz.).
• Het proces van casuïstiekbeschrijvingen is te professionaliseren door werkgroepen
na een open oproep gericht samen te stellen met deskundige leden met schrijftalent.
Wij achten het voor de kwaliteit van casuïstiekbeschrijving van belang dat de
groepsleden elkaar qua theoretische en praktische kennis kunnen stimuleren en uit
kunnen dagen om gezamenlijk tot een goed product te komen.
• Tevens door tijdens het schrijfproces en vóór publicatie steun en advies te vragen
aan een nog in te stellen ‘autorisatieraad’. Vraag gericht feedback van lezers/
doelgroepen.
• Vraag dat ook aan (docenten van) de opleidingen.’
Eerdere zeer waardevolle en in mooie toegankelijke taal geschreven boeken, waarnaar
verwezen wordt in de reactie van Els en die vanzelfsprekend in het boek en in de
literatuurlijst genoemd worden, zijn expliciet geschreven voor de buitenstaander en
uiteraard ook voor de haptotherapeut (i.o.).
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Casuïstiekbeschrijving biedt een diepere kijk in de keuken van de haptotherapie. Het
beschrijft o.a. het gehele begeleidingstraject, van dag één tot en met de laatste sessie
van de begeleiding, met een kijkje in ‘de black box’.
Heel graag hadden we schrijvers van verschillende richtingen vertegenwoordigd
gezien in het boek. Ondanks dat de oproep in de Nieuwsbrief van september 2010,
“Casuïstiekbeschrijving. Wat gebeurt er in de ‘black box’!”, aan alle VVH-leden
was gericht, is dat helaas niet gelukt. Overigens hebben alleen Ineke, Jozien en ik
scholing gevolgd bij Frans Veldman in Frankrijk en Mieke, Jos en Catholijn niet. Het
lijkt me geweldig als bij een volgende uitgave collega’s uit verschillende richtingen
gezamenlijk gaan schrijven.
Beroep Haptotherapeut
Wij hebben een prachtig beroep, met enorm veel beloftes voor de toekomst, waarmee
we in Nederland voorop lopen in de wereld. Wij zijn immers het enige land waar het
zelfstandige beroep ‘(GZ-) Haptotherapeut’ bestaat! En waar we velen begeleiden
naar meer welzijn en gezondheid, want daar gaat het immers om. Ook wens ik ons
allen toe dat we trots blijven of worden op onze vaktaal. Ik geloof in de kracht van
de haptotherapie om persoonsgericht te blijven én specifiek aanbod te beschrijven en
dit verder te ontwikkelen bij verschillende symptomen en syndromen. In het boek
‘Haptotherapie bij burn-out’ is een start gemaakt met het beschrijven van het werk
van de haptotherapeut die de persoon zoekt wanneer hij een burn-out heeft.
Wij ondersteunen het idee van Els over ‘the body of knowlegde’ van harte en hopen
dan ook op een gestage voortgang van een stevige ontwikkeling daarvan:
door boeken te schrijven in toegankelijke taal door wie dat goed kan,
door overleg en samenwerking met psychologen, psychotherapeuten enz door wie dát
goed kan,
door kennis te nemen van verwoording van non-verbale communicatie door andere
beroepsgroepen en aan collega’s door te geven, door wie dát goed kan,
door het doen van (meer) wetenschappelijk onderzoek door wie dát goed kan,
door het opleiden van toekomstige haptotherapeuten door wie dát goed kan,
én door het beschermen en niet verloren laten gaan van het oorspronkelijk
gedachtegoed in theorie en praktijk van scholing door wie dat graag doet.
En door het verder ontwikkelen van ons mooie vak op basis van de geschiedenis, de
huidige staat van ontwikkeling en op een vitaal toekomstig perspectief.
Alles graag met een ruime mate van elkaar verstaan en in verbinding blijven.
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Uit de Praktijk
Op haptonomische wijze in bad doen van een baby
Truus Scharstuhl en Moniek van Slagmaat
Truus Scharstuhl is docent aan het Scholingscentrum voor Toegepaste Haptonomie
in water. De door haar ontwikkelde watercursussen hebben in de jaren 90 binnen het
STH een eigen plek gekregen (STH-water) (www.haptotherapiescharstuhl.nl)
Moniek van Slagmaat heeft haar eigen haptotherapiepraktijk in Utrecht. Zij is tevens
zwangerschapsbegeleider, kinderhaptotherapeut en docent aan het STH-Water.
Een prachtig filmpje op Youtube ging onlangs razendsnel
rond onder haptotherapeuten. Het filmpje gaat over
Thalasso Bain Bébé, van Sonia Rochel. Ook onder leden
van de Vereniging voor Haptonomische Zwangerschaps
Begeleiding (VHZB) en onder cursisten van het STHWater verspreidde dit filmpje zich snel. Het raakt ons
op het eerste gezicht ondermeer door de schoonheid en
intimiteit en we kunnen meevoelen met de behaaglijkheid
en diepe ontspanning van het kind.
(Noot van de redactie: Na het ter perse gaan van dit nummer kwam er een filmpje bij,
nu met een pasgeboren tweeling!)
Ook wij, van het STH-water, hebben het filmpje bekeken en willen vanuit onze
expertise onze stem laten horen en een aantal kanttekeningen plaatsen.
Water is voor een kind een zeer vertrouwd medium, het komt daar immers vandaan:
de baarmoeder! Dit is in het filmpje mooi te zien. Bijvoorbeeld waar het kind,
gelegen op de arm van mevrouw Rochel, zich afzet tegen de badrand en door het
water glijdt. En ook in de scène waar het water uit de kraan over het gezichtje loopt;
het kind heeft hier geen last van, het sluit heel natuurlijk de neus en mond. Dit
fenomeen wordt ook wel de duikreflex [i] genoemd. Mevrouw Rochel maakt hier
volop gebruik van, ze weet heel duidelijk wat zij doet. Deze duikreflex is echter niet
altijd aanwezig (bijvoorbeeld na problemen rond zwangerschap en geboorte). Het
vraagt veel invoeling, tederheid en respect, en weten wat je doet om veilig hiermee
om te gaan. In het filmpje is dit heel zichtbaar, maar bij sommige momenten hebben
wij onze twijfels.(zie onder) We vinden ook dat je van ouders deze kennis en ervaring
ten aanzien van water niet kunt verwachten. Wij vinden het riskant om een dergelijk
filmpje als voorbeeld aan ouders te laten zien en zouden dit daarom ook zeker niet aan
ouders meegeven als mogelijkheid om ook te doen.
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Het valt ons op dat Mevrouw Rochel veel via het hoofdje manipuleert. Op een
gegeven moment geeft ze zelfs de indruk dat ze het hoofdje onderdrukt, (waar
vervolgens ook een verslikreactie te zien is). Als je een kindje goed basis ondersteunt,
dan zal het zelf in vrijheid onder water gaan, voor zover het dat zelf kan ( dat wil
zeggen mits de duikreflex aanwezig is). Je beweegt als begeleider met het kind mee.
Zo blijft het kind, binnen de mogelijkheden, autonoom.
Daarnaast vragen we ons af wanneer dit ‘gedwongen’ terug gaan naar de baarmoeder
zinvol is. Mevrouw Rochel zal het ongetwijfeld als diepe ontspanning bedoelen, maar
in feite is dát wat er gebeurt. Dit kan therapeutisch zeer waardevol zijn, maar naar
onze mening zeker niet als doorsnee behandeling (voor ouders)!
Prachtig echter, zijn de scènes waar het kind op haar arm/hand ligt en zich aan haar en
het water toevertrouwt. Want ook dat kan, oogjes en oortjes in het water, bij een goede
duikreflex, is dat geen probleem. Hier wordt het kind gevolgd in de eigen beweging.
Voor de haptotherapeut zou dit een moment van ondersteunen en bevestigen kunnen
zijn.
Aspecten die in het filmpje getoond worden en hier genoemd zijn, zijn onderdeel van
ons cursuspakket: Haptonomische ouder- kind begeleiding in water. Een belangrijk
deel van de cursus bestaat uit inzicht krijgen in de natuurlijke gedragingen van een
kind in water en het haptonomische en haptotherapeutisch handelen in water. Onze
cursisten leren om ouders te laten ervaren welke mogelijkheden hun kind in het water
heeft en hoe zij daarmee om kunnen gaan. Ouders kennen ten aanzien van het baden
en gaan zwemmen veel angst en onzekerheid, vaak gebaseerd op onwetendheid.
Het toetsen op de aanwezigheid van de duikreflex bij het kind en indien nodig de
stimulatie daarvan horen hierbij. Daarnaast ook om aan de ouders te laten ervaren
hoe autonoom hun kind kan zijn in water, in goede verbinding met de ouder. Dit
autonoom zijn is naar onze mening op de wijze zoals in het filmpje is te zien, met
manipulaties via het hoofdje, niet mogelijk.
[i] Voor meer informatie: Nieuw Leven! Haptonomische zwangerschapsbegeleiding in
breder perspectief (2010), Hoofdstuk 7

Komend najaar organiseert het STH-water speciaal voor VHZB-leden een
tweedaagse cursus rond het op haptonomische wijze in bad doen van een baby. Ben je
geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar sth-water@kpnmail.nl
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Ik heb geleerd waar het echt
om draait
Gijsbert van Es
Gijsbert van Es is journalist bij het NRC. In de rubriek ‘Het nabestaan’ in de NRC
praten mensen over verlies, rouw en hoe het leven verder gaat. Op zaterdag 3
augustus 2013 verschijnt in de NRC het verhaal over Sjoerd Litjens die vertelt over
zijn verlies. Wij nemen dit verhaal in zijn geheel en met toestemming over.
Van de redactie: Het hele artikel is aangrijpend maar enkele opmerkingen eruit troffen
ons speciaal omdat het veel met haptonomie te maken heeft.
‘Aan zijn moeder zal hij waarschijnlijk geen herinnering hebben, maar ik zie dat hij
veilig is gehecht. Hij heeft haar gevoeld, zij heeft hem gekoesterd in de eerste twee
jaar van zijn leven.’
De foto, die erbij opgenomen is, is zo prachtig omdat de moeder haar zoontje steun
geeft en tegelijkertijd ook loslaat. Er zit beweging in. Het op eigen benen staan en
de wereld ingaan. Hij loopt niet naar haar toe maar van haar af. Het tegenlicht lijkt
symbolisch, alsof ze al een beetje weg is.

“Onze trouwdag, 26 november 2010, was een van de laatste goeie dagen in Irmgards
leven. In de maanden ervoor en de weken erna heeft ze vooral heel veel pijn gehad,
zo ziek was ze. De dood kwam als een bevrijding. Het lijden was voorbij. “ Op 22
december overleed ze, anderhalf jaar nadat bij haar darmkanker was vastgesteld. Onze
zoon was net een half jaar oud toen bleek dat ze ziek was.
“Ze was de liefde van mijn leven. Het gemis is groot, maar ik heb kunnen accepteren
dat Irmgard er niet meer is. Ik heb ook geen keus. Ze heeft vreselijk veel pech gehad,
of zoals iemand zei: ‘de verkeerde loterij gewonnen.’ Die dingen gebeuren... “Samen
hebben we diep verdriet gevoeld. Bij vlagen word ik nog steeds overvallen door rauwe
rouw. Die sta ik mezelf ook toe: ‘ik voel me rot, ja logisch, het is ook rot’. Maar ik
blijf er niet in hangen. “De anderhalf jaar van haar ziekte was een nachtmerrie, maar
ook was het de mooiste periode die ik in mijn leven heb meegemaakt. We leefden
in perfecte harmonie: met elkaar, met onze familie, met vrienden die ons hielpen en
steunden waar ze konden. Alle ruis was weg. We haalden steeds opnieuw het beste uit
de dag. Het leven was simpel. Er was liefde en aandacht voor elkaar.
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“Eigenlijk ben ik nu gelukkiger dan ik een paar jaar geleden was. Mijn bestaan
heeft door het overlijden van Irmgard meer diepgang gekregen. Ik heb mijn eigen
emoties beter leren kennen. En ondanks de praktische beperkingen van alleenstaand
ouderschap voel ik me vrijer. Ik relativeer veel meer en geniet mateloos. Ik heb
geleerd waar het echt om draait in het leven: goed voor je naasten zorgen, geluk delen
en waar mogelijk jezelf ontwikkelen. In die volgorde.
“Door zo in het leven te staan, doe ik Irmgard het meeste recht en onze zoon Jon het
grootste plezier. Het gevolg is ook dat ik andere keuzes maak in mijn werk. Tien jaar
lang heb ik als freelance sportjournalist gewerkt. Het is een terrein waarop ik me
steeds minder thuis voel. De werkelijkheid toont zich in de sport te vaak als ‘zwartwit’. Ik mis de nuance. Tegenwoordig schrijf ik herinneringsdocumenten voor mensen
die hun leven in een boek willen vastleggen en ik geef cursussen aan mensen die
zoiets zelf willen doen. Op die manier haal ik de meeste voldoening uit mijn werk als
journalist.
“Werken is minder belangrijk voor me geworden dan het was. Mijn zoon en de zorg
voor hem zijn nu het voornaamste. Ik ben verantwoordelijk voor Jons levensgeluk.
Daar neem ik nu alle tijd voor.
“Soms is het zwaar, maar ik geniet vooral intens van de hechte band die ik met hem
opbouw. Vaak realiseer ik me: met hem heb ik zijn moeder en de herinnering aan haar
nog het meest.
“Aan zijn moeder zal Jon waarschijnlijk geen directe herinnering hebben, maar ik zie
dat hij veilig gehecht is. Hij heeft haar gevoeld, zij heeft hem gekoesterd in de eerste
twee jaar van zijn leven. Ik vind het prachtig om te zien hoe open en onbevangen hij
in het leven staat. Vorig week kampeerden we hier ergens in de buurt. Hij stapte de
eerste avond meteen op jongens van een jaar of tien af en vroeg of hij mocht meedoen
met voetballen. Zo ontwapenend, zo vol zelfvertrouwen. Die jongens vonden dat
prachtig en namen hem in de dagen erna onder hun hoede.
“Af en toe breng ik zijn moeder bij Jon ter sprake. Dan vertel ik wie ze was, wat
we samen deden en deelden. De ene keer heeft hij er wel aandacht voor, de andere
keer begint hij al snel over een ander onderwerp. Soms zegt hij spontaan iets over
Irmgard. Laatst zei hij: ‘Ik droomde dat ik met mama hand in hand liep.’ Op z’n eerste
schooldag moest hij zichzelf in de klas voorstellen en hij zei: ‘Ik ben Jon en mijn
moeder is dood’. Het is geen beladen onderwerp voor hem, gelukkig maar.
“Ook bij zijn vriendjes is Jons dode moeder onderwerp van gesprek. Wij zijn laatst
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met twee van hen naar Irmgards graf gegaan. Door dat te doen, wilde ik haar plek
in ons leven voor hen wat duidelijker, wat gewoner maken. Bij het graf probeerde
ik even hun aandacht vast te houden en wat over Irmgard te vertellen. Maar het was
er blijkbaar het moment niet voor. Ze gingen liever spelen.
“Mijn eigen ouders en zus zijn hier regelmatig in huis om me te helpen met de zorg
voor Jon. Eenmaal in de zes weken gaat hij een weekend logeren bij de zussen van
Irmgard. Ik vind het belangrijk dat hij ook een hechte band opbouwt met haar familie.
“Toen ik een keer met Jon over moeders praatte, vroeg ik hem: ‘En wie is nu voor jou
een soort moeder?” Hij noemde als eerste de namen van de zussen van Irmgard. Ik
ben blij dat hij verwantschap op die manier ook echt voelt.”
Het verdrietigst is dat Irmgard haar kind moest loslaten. De eenzaamheid waarin ze
dat moest doen, is onpeilbaar diep geweest.
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Kunst en haptonomie
Een schuilplaats
Anneke Kempkes-Verweij

Opmerkingen uit -, en indrukken van een eerste ontmoetingssessie met een
dertigjarige vrouw in mijn praktijk. Flarden van het gesprek.
‘Moet ik nu mijn auto verzetten?’
‘Ja, je hebt een andere auto op onze oprit vastgezet. Hier tegenover is een
parkeerterrein. Als je hem daar neerzet is het goed’.
Ze is boos dat ze tien minuten moest wachten en zegt: ‘Dat moet mij nou weer
overkomen’.
‘Ja, ik loop niet dikwijls uit maar soms gebeurt dat wel’. Ze loopt de hele wachtruimte
van zeven bij twee meter door en kijkt in de boekenkast die aan het eind ervan staat.
Geen rust om te zitten.
Bij binnenkomst in de praktijkkamer gaat ze zitten en zuchtend komt eruit: ‘Ik wil
graag een oplossing zodat ik zo weer weg kan…. Ik wil me meer openstellen in ’t
dagelijks leven’.
Ik vraag haar: ‘Waaraan merk je dat, als het niet goed gaat met je?’
‘Onrust’.
‘Hoe merk je dat?’
‘Gedachten fladderen en emoties ook. Ik wil meer alleen doen maar durf het niet.’
Relatie van 10 jaar. Hij wil ervoor gaan. Zij weet het niet. Samen een dochter van
anderhalf jaar. Ze wilde graag een kind en vertelt deze periode bewust meegemaakt te
hebben. Nabijheid is moeilijk voor haar zegt ze. Ze komt uit een pleeggezin.
Opleiding en werk: sociale opleiding op MBO niveau. Werkt drie dagen per week als
begeleider in de psychotherapie. Doet nu de HBO opleiding maatschappelijk werk en
is derdejaars. ‘Dit gaat goed allemaal’. Even later zegt ze: ‘Als een dolle stier doe ik
alles om het voor elkaar te krijgen’.
‘Wat vraag je van mij?’, vraag ik haar.
‘Graag wil ik wat meer rust in mijzelf. Alles loopt zo door elkaar’.
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Wat mij allereerst opvalt, is dat ze haar stekels opgezet heeft: moeten wachten,
auto verzetten, het maakt haar bozig, onrust in de wachtkamer, de zithouding in de
praktijkkamer, het gesprek….
Dan komt bij mij een beeld van Gerhard Lentink naar boven. Ik zag het in juni
van dit jaar op een tentoonstelling in Het Depot in Wageningen. Een grote houten
boogvorm; de kunstenaar maakt alles van hout en in groot formaat. In het midden een
vrouwenfiguur. Aan de buitenkant allemaal houten punten. Het lijkt alsof de vrouw
wegkruipt, zich verschuilt. Ze is mooi, gepolychromeerd, dat is: met vele kleuren
beschilderd. Haar zachtheid wordt hiermee goed uitgedrukt. Het overige hout is
merendeels naturel. Het geheel is net als een kastanje: van buiten een prikkende ruwe
bolster, van binnen prachtig glad en glanzend.

Gerhard Lentink, Opus 8: Noet-poort. Hoogte: 278 cm-1986-1987.
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Uitleg van de kunstenaar: ‘Noet is een Egyptische godin van de hemel, van het
uitspansel, van de Melkweg. Op de muur van een grafkelder in Egypte is ze zo
gemaakt dat je onder haar door kan lopen. Daar zijn op haar lichaam zelf sterren
geschilderd die ik rondom haar schilderde’. De ruwe bolster benadrukt extra haar
zachtheid.
In een goed haptonomisch aanrakingscontact tussen twee mensen kan er een
ongekende zachtheid ontstaan die door beiden gevoeld en ervaren wordt. Kan ook een
ruwe bolster zacht worden?

Wek mijn zachtheid weer
VOOR DE ZEVENDE DAG
Wek mijn zachtheid weer
geef mij terug
de ogen van een kind
dat ik zie wat is
en mij toevertrouw
en het licht niet haat.

Tekst: Huub Oosterhuis. Op muziek gezet door Antoine Oomen.
In dit vers van Huub Oosterhuis heeft zachtheid met toevertrouwen te maken. In het
internet woordenboek (www.encyclo.nl/begrip) vind ik bij toevertrouwen o.a. de
volgende parallelwoorden: opdragen, overgeven, meedelen, begeven, aanbevelen,
aanbetrouwen. Woorden waaruit activiteit blijkt. Het overkomt je niet, je neemt er deel
aan, je werkt er zelf aan mee.
In een bol van los bij elkaar gevoegd ijzerdraad ligt verscholen een portret van een
vrouw. Het draad zit losjes om haar heen en kan zo weer verwijderd worden. Ze zou
er zo weer uit kunnen als ze dat zelf wil.
Je mag wegkruipen, (ver-)schuilen.
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Schuilplaats, beschutting. Femke Kempkes, 2008.
De vrouw in mijn praktijk vertelde dat ze al een verblijf van drie dagen in een
Boeddhistisch klooster gepland had. Hopelijk komt ze daar een stukje tot rust.
Ik heb haar nog maar twee keer ontmoet. In november hebben we een volgende
afspraak.
Zou ieder mens niet af en toe een schuilplaats voor zichzelf nodig hebben? Deze
is zelf te creëren, te ontdekken. Het kan heel eenvoudig, dichtbij zijn. Je hoeft
er niet speciaal ver voor te reizen. Hoewel een vakantie, weg van alle dagelijkse
beslommeringen, dat wel makkelijker maakt. Een plek waar je rust ervaart,
afgesloten van de ‘vele fladderende gedachten’ zoals mijn cliënt het noemde.
Een ‘Mind-empty-ness’ plaats.
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Website-nieuws
Het volledige archief op de website!
Sinds kort is – op initiatief van Wim Laumans – het hele archief van Haptonomisch
Contact te vinden op onze website: alle oude nummers, vanaf het eerste nummer
(1989-1), staan er op. Hij kreeg dit archief van de vrouw van de vorig jaar overleden
Dorus Gerritse (Auteur van het boek ‘Over kleine dingen, Een inleiding in de
haptonomie’).
Vanaf het allereerste nummer t/m 2001-3 (december 2001) was Haptonomisch
Contact het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie. In december
2001 werd de Nederlandse Vereniging voor Haptonomie opgeheven en was deze
decemberuitgave het laatste nummer van de Vereniging (2001-3). In november 2002
(2002-0) maakte Haptonomisch Contact, als zelfstandig tijdschrift, een doorstart.
(2002-1, 2002-2, 2002-3 en 2002-4 bestaan dus niet)
Voor onze webmaster Esse Jonker is het een hele klus dit archief op onze website te
krijgen. Het betekent namelijk 56 nummers ontdoen van nietjes, snijden, scannen,
samenstellen, verwerken en opslaan en vervolgens plaatsen op de website. Det
Materman vonden we gelukkig bereid een index te maken van alle artikelen.
Het belang van een volledig archief is door het boek van Dolly Verhoeven ‘Werken
met gevoel’ duidelijk aangetoond. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de
ontwikkeling van de haptonomie in Nederland. Hiervoor heeft zij onder meer kunnen
putten uit de oude nummers van Haptonomisch Contact. Het archief is nu toegankelijk
voor iedereen, zodat het gebruikt kan worden voor scripties of wetenschappelijk
onderzoek, of zomaar om te lezen. We zijn heel blij dat we deze mogelijkheid hebben
kunnen creëren.
Ongetwijfeld zitten er fouten in het archief. Niets menselijks is ons vreemd. Komt u
een fout tegen, meld het ons via het redactieadres in het colofon. Wij passen het dan
zo spoedig mogelijk aan.
Nieuwe rubriek: ‘Kijk in de praktijk’.
Op de website van Haptonomisch Contact vindt u sinds kort onze nieuwe rubriek
‘Kijk in de praktijk’: portretten van collega’s, geschreven door Petra Steffens,
met foto’s van hun werkruimte. De serie begint met een kennismaking van de
redactieleden van Haptonomisch Contact.
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Wat zou het leuk zijn als het stokje iedere keer kan worden doorgegeven aan een
volgende collega die kan worden geportretteerd. Uw inbreng is dan ook van harte
welkom. Op die manier krijgen we een mooie Haptonomie-estafette.
Kunst en Haptonomie
De foto’s bij de rubriek Kunst en Haptonomie (en soms meer foto’s dan geplaatst in
het tijdschrift) zullen voortaan in kleur op de website van Haptonomisch Contact
komen te staan. Hier komen de afgebeelde kunstwerken beter tot hun recht.
Haptonomisch Contact op LinkedIn
Sneller op de hoogte zijn van Haptonomisch Contact nieuws en meepraten in
gesprekken over haptonomie en haptotherapie? Word lid van onze Haptonomisch
Contact-groep op LinkedIn.
Zoek in groepen naar de groep Haptonomisch Contact en klik op lid worden. Liever
lid worden via een van ons? Stuur dan een mail naar de redactie.
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Inspiratiebronnen
Onderwerpen die je raken
Samenstelling Petra Steffens
Aanraders die je raken! Films, boeken, tentoonstellingen of andere zaken. Hebt u
aanraders/tips? Meld het ons via eindredacteur@haptonomischcontact.nl
Boeken
Titel: Wat doe ik hier in Godsnaam
Auteur: Carel ter Linden
Uitgeverij: Arbeiderspers
Prijs: € 17,50 ISBN 978 90 295 87129

In een interview in Happinez (nr. 3-2013)
zegt de auteur: ‘Het gaat meestal niet om
de vraag waarom we er zijn, maar hoe we
hebben te zijn. Het pure feit dat ik er ben,
ervaar ik als een opdracht om van dit leven
iets te maken. We zijn in de wereld met ons
tweeën. Jij bent er en ik. En hoe zal het dan
gaan? Wordt het: jij-of-ik? Of wordt het jij
én ik?’
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Titel: Zwiep en haptonomie
Auteurs: Jan Wessels en Sytske Wessels
Uitgeverij: Boekscout.nl, 54 pagina’s
Prijs: € 13,95 ISBN: 9789402200966

Elders in dit tijdschrift (en ook in de vorige uitgave
van Haptonomisch Contact) kunt u lezen hoe
belangrijk taal is voor ons beroep. En dan in het
bijzonder, begrijpelijke taal. In dit boekje maken
Jan en Sytske Wessels de lezer stap voor stap
duidelijk wat haptonomie inhoudt. Hun opzet was
een informatief, speels boekje over haptonomie te
schrijven. Zo leest het ook: speels, lief en luchtig.
En soms raak. Een boek dat heel goed past op de
leestafel in de wachtkamer.

Titel: Wat zeg je?
Auteur: Inga Mol
Uitgeverij: Elsevier Gezondheidszorg
ISBN: 9789035231603 aantal pagina’s: 96
Prijs: 17,95

Dit boek raadden we al eerder aan. Omdat
de nieuwe uitgave van dit boek een stuk
voordeliger is plaatsen we het nog een keer in
onze Inspiratiebronnen.
Kosten: € 17,95 (was € 24,95).
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Agenda
Academie voor Haptonomie
27 en 28 januari

Kort & krachtig training.
Over samenwerken: 1 + 1 = 3

3 en 4 februari, 11 en 10 maart

Haptonomische ouder-en kindbegeleiding (post
module hzb)

12 februari (start)

Basismodule Haptonomisch Verplaatsen

6 maart

Inspiratie voor je klantenwerving

13 maart

Workshop voor begeleiders van mensen met een
verstandelijke beperking

27 maart

Vitaliserend lesgeven

Meer informatie: www.haptonomie.nl

Instituut voor Toegepaste Haptonomie
7 januari (start)

Overdracht en tegenoverdracht, 3 daagse

15 januari

Lezing Jikke de Ruiter
“Wat als mijn cliënt een ui is?”

23 januari

Ontwikkelingsschema met casuïstiek en supervisie, OWS-2

18 maart

Levensfase en presentatie, start 3 daagse

11 maart

Lezing Agnes van Minnen ‘Verstijfd van schrik’

04 april

Themadag autisme in relatie tot haptonomie

23 april

Begeleiden van partnerrelatie, ‘s ochtend lezing
door Marina Boonman-van der Kroon en middag casuïstiek

Meer informatie: www.ith-haptonomie.nl

Synergos
15 januari

Casuïstiek

30 januari (start)

Kindercasuïstiek (4 lesdagen)

31 januari

Oefendag Kinesiologie

28 februari

Vaardigheid van voelen tijdens een gesprek

19 maart

Praktijkdag Belasten

25 maart

Studiedag voor Waarnemen

7 en 23 april

Pijn en Blokkades

Meer informatie: www.synergos.nl
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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
8 februari, 15 maart en 5 april Water Kennismaking; module 1
1 en 29 maart

themacursus: hechten en onthechten in water

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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