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Redactioneel

Gerda Ponte

Het is bijna zomer en ik geniet met volle teugen. De blauwe lucht en het lang blijven
de daglicht geven mij een gevoel van ruimte. Wat ik ook zo heerlijk vind; lente en
zomer zijn  jaargetijden van spontane ontmoetingen op straat en mooie gesprekken
in de tuin. De knusse avondjes binnen, met de gordijnen dicht, zijn ingeruild voor het
leven buiten.
 
Nog even en het is vakantietijd. Voor een ieder betekent dit iets anders; meer rust of
juist meer drukte vanwege de kinderen, een tijdje weg van huis of veel thuis in de
tuin. Wat je ook doet, doe het met aandacht en geniet! Het redactiewerk gaat ondanks
onze vakanties gewoon door. Wij blijven zoeken naar nieuwe schrijvers, mooie in
houd en passende foto’s, zodat we in september weer een prachtig tijdschrift kunnen
aanbieden.
 
Wat is er in dit nummer te lezen?
Anneke Kempkes interviewde Willem Pollmann. Zij vertelt onder meer over haar werk
met Frans Veldman sr. en Ted Troost. Ammelie van Beurden presenteert een artikel
over kinderhaptotherapie, en Astrid Mols verkent met Wim Janssen de raakvlakken
van haptotherapie en Jungiaanse therapie. In dit juninummer komt ook de hapto
nomische zwangerschapsbegeleiding aan bod; een artikel dat eerder dit jaar door
Monica Pollmann, Lidy Cornellissen en Ammelie van Beurden geschreven is voor het
pedagogische vakblad ‘Vroeg’. Zoals aangekondigd in maart een verslag van het
Congres in Parijs: ‘Haptonomie et Prévention’. Aangevuld met de vaste onderdelen
‘Gelezen’, de agenda en de inspiratiebronnen is dit een goed gevuld zomernummer
geworden!
 
Willem Pollmann roept ons op buiten onze praktijk de haptonomische evidenties
ook tot leven te laten komen, zij zegt: ‘Breng tederheid en verzachting in de samen
leving. Het is een prachtig goed wat je in je handen hebt en wat voelbaar is.’ Dit is zo
waar! Voor mij begint dat ook met spontane gesprekken op straat en in de tuin. Wees
goed voor jezelf en voor elkaar. Ik wens jullie een fijne zomer vol mooie
ontmoetingen!

 

© Alle rechten voorbehouden. Overna
me van artikelen alleen na schriftelijke
toestemming. Bij plaatsing na toestem
ming van de redactie dient Haptono
misch Contact te allen tijde als bron te
worden vermeld. 
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Interview met...

Mevrouw Willem Pollmann, (1926), haptonoom en docent van het eerste uur

Anneke Kempkes-Verweij 

‘Heb ik u al niet eens eerder ontmoet?’
vraagt de oudere dame terwijl zij mijn jas
ophangt. Willem Pollmann is een fragiele
maar krachtige, zeer verzorgde persoon
lijkheid.
 
Ik heb les van haar gehad tijdens de extra
scholingsdagen bij de Academie in Doorn,
die ik deed na mijn opleidingen in de au
thentieke haptonomie bij Frans Veldman
jr. Haar verschijning verwarde mij des
tijds, omdat ze heel erg op een jongere
versie mijn moeder leek, die twee jaar
daarvoor op 89-jarige leeftijd overleden
was.
Ik ben een beetje opgewonden naar haar
toegereden, over smalle weggetjes in een
winterkleurige, door het zonlicht ontwa
kende polder naar de bosrijke omgeving
van de Utrechtse Heuvelrug bij Doorn. Ik
mag een collega interviewen, die de hap
tonomie vanaf de bron heeft mee helpen
ontwikkelen en doen uitgroeien tot dat
wat het nu geworden is.
In het appartementencomplex wonen
ouderen. Ik zoek vanuit een centrale hal
met winkels en een grote eetzaal naar het
mij opgegeven nummer. Ik schrik even van
mijn eigen leeftijd. Zou ik hier willen wo
nen? Zoveel ouderen bij elkaar? Binnen
vind ik mijn weg via hallen en trappen. En
dan ineens: een voordeur met het opgege
ven nummer en de naam: W. Pollmann.
 
Ze verwacht me. Maakt koffie en ik krijg er
een Italiaans knabbelkoekje bij dat ik erin
mag dopen. We zitten samen aan de eet
tafel met uitzicht op de kruinen van hoge
bomen met wintertakken.

 
Werkt u nog? Ze gaat rechtop zitten,
strekt haar hals. Ja, ik ben gastdocent bij
de masterclass van Ted Troost voor het
bedrijfsleven. 
 
Wat doceert u daar? Ik geef de theoreti
sche onderbouw van wat ze aan het doen
zijn: over het voelen en over het tactvol
zijn. Ik vertel over het naderen, leg uit hoe
je nadert en hoe je tederheid inbrengt.
Ook doceer ik bij Ted Troost aan hapto
therapeuten: ‘Van voelen word je blij’. Ik
laat de cursisten zelf ontdekken waarom
je van voelen zo blij wordt. We laten
daarbij de muziek van Beethoven horen,
‘Ode an die Freude’. Ik geef daar twee
colleges en later de resumés. Het niveau
is hoog. Daarnaast heb ik vorig jaar twee
colleges gegeven over het onderwerp
‘oud’ bij de Academie in Doorn: ‘Hoe
word je goed oud’ en ‘Oud zijn’. Zegt ze
stralend.
 
Wat jammer dat ik daar niet bij ge
weest ben. Hopelijk komen deze cur
susdagen nog een keer bij de Acade
mie. Met haar hoofd ietsje schuin, kijkt
ze me met een vragende blik aan, zo
van: dat weet ik niet, maar ik zou het
wel leuk vinden.
 
Hoe komt u aan uw input? Ik lees veel,
vooral de nieuwere publicaties over ons
vak. Hierdoor probeer ik mee te bewegen
met de nieuwste ontwikkelingen. En
verder lees ik gewoon wat ik tegenkom,
met name over psychologie. De haptono
mie is zo basaal. Je hoeft niet zo te zoe
ken. Je hebt altijd een ondergrond. Op de

Academie zijn de colleges nu veel funda
menteler vergeleken bij vroeger. Dit
komt de opleiding wel ten goede. Boven
dien worden er van hogerhand ook eisen
gesteld. Je moet nu punten halen. Ze
spreekt inmiddels wat afstandelijker en
leunt iets meer achterover.
 
Hoe is het zo gekomen? Ze veert ineens
weer op, glimlacht. In de zestiger jaren
gaf ik in Nijmegen voordrachten en lezin
gen om vrouwen meer bewust te maken
van hun taak in het openbare leven.
Vrouwen deden toen nog weinig buitens
huis. In die tijd verscheen het boek van
Prof. Buytendijk, ‘De vrouw’,* en dat
werd bestudeerd. Frans Veldman gaf in
Nijmegen les aan fysiotherapeuten over
‘het tactiele aanraken en de tastgevoe
ligheid’. Wij, mijn man en ik, waren be
vriend met Frans en zijn vrouw Lore. Zo
hoorden we over elkaars werk. Hij nodig
de mij uit op een van zijn colleges. Daar
liet hij zien hoe hij de hand van een cliënt
aanraakt. Op zijn vraag of iemand uit de

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Anneke Kempkes-Verweij
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zaal iets opgevallen was, antwoordde ik
dat ik de hele arm van die cliënt zachter
had zien worden. Dat vond Frans prach
tig. De fysiotherapeuten zagen dat niet,
die hadden een andere manier van kij
ken. Ik werd uitgenodigd om mee te doen
met zijn colleges, half als cursist en half
als docent. Voor zijn lessen nodigde hij in
de eerste plaats fysiotherapeuten uit. Die
hebben immers een aanrakend beroep.
Later kwamen er ook anderen bij zoals
vroedvrouwen, psychologen en zelfs
dierenartsen. (Ze laat me een paper zien
uit 1971: Haptonomisch Perspectief I,
waarin Frans Veldman diverse onderwer
pen behandelt en waarin tevens ervarin
gen van cursisten staan. *) In die tijd ont
wikkelde Frans Veldman ook de kinesio
nomie (nu: Haptonomisch tillen en ver
plaatsen. AK). Voornamelijk voor ver
pleegkundigen. Hij heeft daarover een
film gemaakt die hij op verschillende
plaatsen in Nederland liet zien. Ik denk
dat het boek ‘Lichte Lasten’ in die tijd
ontstaan is.* Ik heb die film destijds ook
gezien met een groep fysiotherapeuten
werkzaam in de omgeving van Nijmegen.
Dit was totaal nieuw: je raakt iemand
aan, breidt je gevoel uit, nodigt iemand
uit en diegene komt in beweging.Er is
veel belangstelling voor zijn aanpak
ontstaan. Na Nijmegen is hij in een groot
huis in Overasselt begonnen. Een woon
huis met daaraan gebouwd een studie
ruimte waarin een kleine collegezaal. Ik
doceerde daar ook, over taal en werke
lijkheid, over tederheid en onbevangen
heid. Aanvankelijk was hij geïnteres
seerd in het werk van Dr. Volkmar Glas
er uit Duitsland die ook met het tactiele
bezig was, maar Frans wilde verder gaan
dan Glaser, hij wilde de wederkerigheid
uitdiepen.
Frans Veldman was een strenge leer
meester, niet gauw tevreden, maar als je
hem echt

nodig had dan was hij een goede, harte
lijke vriend. Echter … na een aantal jaren
kwamen er veranderingen. Omstreeks
1975 is Frans Veldman naar Frankrijk
gegaan om zijn onderzoekswerk voor te
zetten; hij heeft daar een scholingsinsti
tuut opgezet: het Centre International de
Recherche et de Développement de
l’Haptonomie, in Oms, in de Pyreneeën.
Ted Troost, Anne Jan van Minnen en ik
hebben de opleiding in Nederland voort
gezet in Rotterdam en later hebben we
het gebouw gekocht in de bossen van
Doorn, waar nu de Academie voor Hap
tonomie gevestigd is. Later heeft Ted

Troost zich los gemaakt van de opleiding
en heeft zich op zijn eigen praktijk ge
stort. Anne Jan van Minnen is een andere
opleiding begonnen in Nijmegen omdat
hij de haptonomie in een breder kader
wilde gaan plaatsen.
 
Ik ben zeven jaar rector geweest van de
Academie in Doorn. Er kwamen meer
docenten bij. Prof. Jan Dijkhuis, ook al
docent ontwikkelingspsychologie in Over
asselt*, was een rots in de branding. Hij
heeft de Academie helpen uitbreiden tot
een hoogwaardige, brede opleiding. Hij
heeft de Bèta-cursus op zich genomen.
Later kwam er een directeur die meer
organisatorische capaciteiten had dan ik
en die de Academie zeer goed leidde. Ik
heb voornamelijk aandacht gehad voor
de inhoudelijke kant van de opleiding.

“ Op zijn vraag of iemand uit de zaal iets op
gevallen was, antwoordde ik dat ik de

hele arm van die cliënt zachter had zien
worden. ”

Willem Pollmann
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Waar heeft u al die jaren uw vechtlust,
uw moed, uw kracht vandaan gehaald?
Al die mannen gingen een andere weg
en u hield vol. Ik heb het volgehouden
omdat ik wel geleerd had om achter mijn
eigen standpunten te staan. Soms heb ik
moeten vechten en ook moeten slikken.
Bij Frans Veldman heb ik een harde
scholing gehad. Ik wist wat er goed was.
Uiteindelijk heb ik dit gekund vanuit het
besef dat je met een affectieve benade
ring zoveel kunt bereiken. Het gegeven
vind ik zo goed, zo benaderbaar, zo
menselijk. Iedereen kan dat, het zit in
ieder mens.
 
U heeft ook een eigen praktijk gehad.
Waar was dat? Met een stralende lach
vertelt ze: In de omgeving van Huizen
(later in Utrecht) in het vroeger aange
bouwd dienstbodehuis, achter mijn huis.
Het was er mooi stil in het bos. Ik heb vijf
kinderen en toen Monica, mijn jongste,
tien was, ben ik met mijn praktijk begon
nen en tegelijkertijd met het lesgeven in
Overasselt bij Veldman. Het woord vrij
heid betekent veel voor mij. Omdat ik me
vrij voelde, werkte ik met een grote inten
siteit. Ik kon me totaal inzetten. Er was
geen afleiding. Haar gezicht verstrakt een
beetje. Het is van belang dat er een accre
ditatie is gekomen in de haptonomie. De
volle verantwoordelijkheid voor de
ander en voor het werk wat je doet, draag
jezelf. Dat maakt dat je er heel zorgvuldig
mee omgaat. Je moet de haptonomische
evidenties heel zorgvuldig bewaken
omdat het toch een smalle richel is
waarop je loopt, in de aanraking.
 
Hoe heeft u aan uzelf gedacht? Als je
vanuit de wederkerigheid werkt, krijg je
ook terug. En je moet goed luisteren naar
je omgeving. Ook naar wat kinderen
zeggen.
 
Heeft uw echtgenoot ook dit werk
gedaan? Nee, het was een mooie aanvul
ling dat hij op een heel ander vlak werkte.
Hij had een nuchtere kijk op wat ik deed
en ik een nuchtere kijk op wat hij deed.

Zo beïnvloedden we elkaar ten gunste en
hielden we elkaar in balans.
 
Uw man is twintig jaar geleden overle
den. Hoe is het als na jaren van samen
leven en samen beleven er een van
beiden wegvalt? Het is een gemis. Je
wordt gekust, geknuffeld, omarmd, er
zijn lieve mensen om je heen, maar het
meest intieme contact en de meest intie
me aanraking is er niet meer. Dat is een
gemis dat je de rest van je leven mee
neemt.

Wat zou u jongere collega’s willen
meegeven? In de masterclass leer ik ze:
van voelen word je blij. Het werk in de
praktijk- en spreekkamer zal wel altijd zo
blijven. Het is een prachtig goed wat je in
je handen hebt, wat voelbaar is en wat
resultaten heeft. Maar laat de haptono
mische evidenties niet alleen in de prak
tijkkamer maar ook daarbuiten tot leven
komen. Je moet het therapeut zijn achter
je kunnen laten en als mens naar buiten
treden. Je hebt de mogelijkheden om het
uit te leggen en het te laten voelen. Zoek
waar er plekken zijn. Breng tederheid en
verzachting in de zakelijkheid van de
samenleving en breng verzachting in de
vooroordelen. We hebben de mogelijk
heid om het uit te leggen en te laten
voelen. Dat zou ik graag willen in de
toekomst voor de haptonomie. We staan
op een drempel.

 
Waarom en wanneer bent u gestopt
met uw praktijk? Ineens, toen ik 72
werd, voelde ik: nu is het genoeg. Ik kreeg
bij nieuwe aanvragen een soort onge
duld zo van … als ik jou aanneem, ben ik
weer een jaar verder. Mijn gevoel zei dat
het tijd werd om te stoppen. Toen nam ik
afscheid van alles, ook van mijn werk
voor de Academie. Dit afscheid werd ge
vierd met een groot feest. Voor de Acade
mie bleef ik op verzoek inspringen in het
lesprogramma.
 
Is er een kunstwerk dat in uw werk
voor u van belang was? Ja het schilderij

“ Je moet het therapeut zijn achter je kun
nen laten en als mens naar buiten treden. ”

Adam en Eva en de verboden vrucht
Glas in Lood Marc Chagall

“ Van voelen
word je blij ”
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van Armand Campi: ‘De Haptonomische
Ontmoeting’*. Frans Veldman heeft het
destijds in opdracht door hem laten
maken. Het staat ook op achterkant van
de vroegere diploma’s. Persoonlijk kijk ik
graag naar werken van Marc Chagall.
Vooral zijn glas in lood ramen boeien me.
 
We voelen allebei dat het genoeg is. Ruim
een uur hebben we samen gesproken,
geluisterd en nagedacht. Als een heel
ander mens dan toen ik kwam, blij dat zij
me zoveel verteld heeft, neem ik afscheid.
Het is heel bijzonder dat wij, zonder elkaar
te kennen, jarenlang met de praktijk van
de haptonomie bezig zijn geweest en zo
veel ervaringen delen.
 
Wat een vrouw. Een vrouw die zich al zeker
vijftig jaar met haar grote deskundigheid,
haar aanvoelings- en inlevingsvermogen
en energie verdienstelijk maakt voor het
onderzoek, de scholing en de ontwikke
ling van de haptonomie. Een vrouw die
vanuit een enorme presentie haar verbon
denheid met de haptonomie laat zien. Ze
toont dit door haar doorleefde interesse,
haar zorgvuldigheid, haar integriteit en
haar enorme (veer-)kracht.
 
Willem Pollmann, bedankt.

De Haptonomische Ontmoeting, Schilderij van Armand Campi

 
*Voetnoten:
Prof. dr. F.J.J. Buytendijk (1887-1974), hoog
leraar algemeen theoretische psycholo
gie. De Vrouw. Haar natuur, verschijning
en bestaan. Een existentieel-psychologi
sche studie. Uitgave Het Spectrum, 1951.

Haptonomisch Perspectief I. Intern Or
gaan van de Nederlandse Academie voor
Haptonomie en Kinesionomie. Jaargang
2/1971.

Frans Veldman (1921-2010), Lichte Las
ten. Kinesionomie bij de verzorging en
behandeling van patiënten. Spruyt, van
Mantgem & De Does B.V., 1977, 2e herzie

ne druk. De film en de eerste druk zijn van
1970.

Prof. dr. Jan J. Dijkhuis (1921-2011),
hoogleraar klinische psychologie en
psychotherapie – ‘Nog steeds is zijn fan
tastische hoofdstuk ‘Relatie en Contact’
(uit Verkenningen in de Haptonomie. A.W.
Bruna Uitgevers, augustus 1998) basisli
teratuur in onze opleidingen.’

Armand Campi, schilder (1942 – 2008), Hij
maakte ook de wandschilderingen in de
collegeruimte van Frans Veldman in
Overasselt.
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Kinderhaptotherapie - een vak op zich

Ammelie van Beurden

Niets is zo leuk als werken met kinderen.
Werken met kinderen is spelen in je
praktijk. Het is plezier maken, vitaliteit
opzoeken, tot contact uitnodigen, uitda
gen, verrassen, moed meegeven, samen
ontdekken en leren afstemmen, rust
bieden, een kinderlijfje aanreiken en
helpen verzachten, woorden vinden op
kinderniveau, bevestigen, affectief ho
noreren en alles wat je nog meer kunt
bedenken om dit kind weer dáár te kun
nen laten starten waar de stagnatie
begon.
 
Is kinderhaptotherapie anders dan
haptotherapie met volwassenen?
Ja, dat is het wel degelijk. Er zijn volgens
mij twee belangrijke verschillen:
Werken met kinderen is ook werken met
ouders. Kinderen zijn immers ingebed in
hun gezin. Zonder de steun en begelei
ding van ouders kan er voor kinderen in
de problematiek moeilijk iets verande
ren.
In de praktijk komt dus niet alleen een
kind maar het gezinssysteem met een
hulpvraag. Dat vraagt van mij, als kinder
haptotherapeut, kijk op een gezin, de
opvoeding en het leefklimaat van het
gezin. Wat heeft dit kind in deze opvoe
ding en in dit contact met elkaar, nodig
van de ouders? Wat kunnen ouders hun
kind bieden en op welke manier? Hoe
sluit ik bij hen aan?
Het tweede verschil is dat een kinderhap
totherapeut kennis nodig heeft van de
ontwikkelingsfasen die kinderen doorlo

Ammelie van Beurden is haptotherapeut en heeft haar eigen praktijk Zuiderboom
gaard. Ze werkt graag met volwassenen, kinderen van alle leeftijden en zwangere
stellen met hun baby. Naast haptotherapeut is Ammelie als docent haptonomie ver
bonden aan de organisatie AKK ‘Anders Kijken naar Kinderen’ en aan de Academie voor
Haptonomie.

pen om te zien welk gedrag klopt bij
welke leeftijdsfase. Daarnaast is kennis
van problematiek zoals AD(H)D, concen
tratiestoornissen, autismeverwante stoor
nissen, sensorische informatie verwer
kingsproblematiek (prikkelverwerking),
broekpoepen, driftbuien (emotieregula
tie), faalangst en pestproblematiek es
sentieel. Hiermee is helder waar de gren
zen van ons vak zijn en wanneer doorver
wijzen of samenwerken met een andere
discipline aan de orde is. Zoals de kinder
fysiotherapeut, de logopedist of de kin
derpsycholoog.
 
 
De gelaagdheid van het vak kinder-
haptotherapie
In de volgende casus, met aanmeldings
reden driftbuien, wil ik graag die ge
laagdheid laten zien.
 
Driftbuien zijn een veel voorkomende
reden van aanmelding in mijn praktijk.
De hulpvraag varieert van de wens dat ik
als therapeut het kind leer niet meer
driftig te zijn tot de vraag om advies voor
het omgaan met driftbuien als ouder.

Ouders hebben veel geprobeerd en zijn
moe van het gevecht en de machteloos
heid die er in de interactie met hun kind
is ontstaan.
 
Driftbuien lijken dingen op zichzelf die
afgeleerd kunnen en moeten worden.
Het gevaar is dat we ons richten op het
bestrijden ervan, op het omgaan met de
driftbui of op de klacht zelf. De kinderen
die ik in mijn praktijk zie, blijken allemaal
een andere oorzaak voor hun driftbuien
te hebben. Ze kunnen te begrensd zijn of
juist te open; het kan te maken hebben
met een zwakke frustratietolerantie, met
prikkelgevoeligheid of met de behoefte
aan meer structuur. Er kan ook sprake
zijn van impulsiviteit in ADHD, of van
moeite met schakelen bij een aan autis
me verwante stoornis. In de kinderhap
totherapie is het belangrijk dat we samen
met ouders ontdekken wat het kind ver
telt met zijn driftbui. Welk verhaal zit er
achter? Wat kan het kind alleen op deze
manier vertellen?
 
Pieter
Pieter is net twee jaar. Hij is aangemeld
voor driftbuien, waarin hij niet meer be
reikbaar is voor ouders. De driftbuien zijn
regelmatig en kunnen wel een half uur
duren. Pieter wil op zo’n moment  niks 
en kan alleen maar huilen en schreeu
wen. Hij is ook te mollig voor zijn leeftijd.
Krentenbollen hielpen op zo’n moment
om rustiger te worden. Na de eerste
driftbui van Pieter, die meer dan de helft
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van de eerste sessie in beslag neemt,
snap ik die tactiek van de ouders van
Pieter heel goed.
Ze willen graag weten hoe ze Pieter kun
nen helpen bij zijn driftbuien.
 
De eerste sessie, een basis aanreiken
Pieter komt de eerste keer met mama
binnen en loopt steeds jammerend naar
de deur. Hij laat zien dat hij boos is en
weg wil. Hij vermijdt mij en sluit zich voor
mij af. Het lijkt of ik teveel voor hem ben.
Een eerste keer kijk ik vooral naar wat er
tussen ouder en kind gebeurt. Moeder
zegt hem dat hij niet weg kan, dat we hier
blijven en probeert hem tevens met aflei
ding en spel uit zijn vastgelopen boos
heid te halen. Een normale tactiek bij een
tweejarige. Ze blijft rustig en liefdevol
naar hem toe. Wat mij opvalt, is dat ze
veel tegen hem praat en een bekertoren
al stapelt nog voordat hij er naar heeft
kunnen reiken. Vanuit haar is er erg veel
aanbod in het contact. Ze wil zo graag dat
het ophoudt.
Pieter gaat steeds harder jengelen en
spartelen. Ze komen beide in een half
slachtig contact terecht. Hij wil wel en
niet weg, zij blijft liefdevol vasthouden en
hem weer laten gaan. Ik vraag moeder
om Pieter echt vast te houden en zeg
haar ‘het gevecht te gaan winnen’. Hij
mag het moeilijk hebben, hij mag huilen.
‘Vertel hem dat je ziet dat hij het moeilijk
heeft en dat je wacht tot hij weer rustig
is.’ Zo laat zij hem duidelijk voelen dat ze
er voor hem is. Meer hoeft niet op dat
moment.
 
Pieter is sterk maar gedraagt zich als een
baby, hij overstrekt zich en jammert heel
hard. Hoewel hij er boos uit ziet en wor
stelt om los te komen, voel ik geen echte
woede: hij bijt en trapt niet en deelt geen
‘kopstoten’ uit. Het is eerder een jongetje
dat is vastgelopen in zijn hoofd, en niet
weet hoe hij dit anders kan uiten. Ik neem

“ Dan strekt hij zijn armen naar mama uit.
Hij opent zich. Hij gaat aangeven wat hij

wil!  ”
Pieter een tijd over in zijn gespartel en
gehuil en houdt hem vast in zijn basis. Dat
lijkt te helpen, hij wil niet, maar wordt
toch iets rustiger. Dan strekt hij zijn
armen naar mama uit. Hij opent zich. Hij
gaat aangeven wat hij wil! De moeder van
Pieter komt naast me zitten en neemt
hem present in haar lijf over. We zijn flink
over tijd maar er is rust in Pieters lijf ge
komen. Ik ga even uitpuffen.
 
Moeder realiseert zich dat ze door de vele
driftbuien thuis en het gevoel van mach
teloosheid zijn vervallen in inconsequent
gedrag naar hem toe en dat ze hun con
sequente aanpak weer kunnen oppak
ken.
 
De tweede sessie, wat is er aan de
hand?
In deze sessie zie ik dat moeder veel
dingen vraagt aan Pieter en weinig be
noemt wat hij op dat moment doet. Hij
krijgt veel verbale input maar weinig
woorden aangereikt over zichzelf.
Wanneer ik naar Pieters lijftaal kijk, zie ik
op de momenten met veel talige input

een jongetje dat uit het contact gaat,
wegkijkt, wegloopt, niet reageert en zich
uiteindelijk afsluit, terwijl ik op andere
momenten een jongetje zie dat juist
contact zoekt. De ouders interpreteren
zijn ‘negeren en weglopen’ als niet willen
luisteren naar hen.
 
Ik vraag aan moeder stil te zijn en alleen
te reageren als Pieter haar bijvoorbeeld
iets komt brengen. Ik laat zien dat benoe
men wat hij doet (‘hee, geeft je mij het
zwarte bakje; ‘hee, ben je de plant aan
het voelen?’) bij hem blijdschap teweeg
brengt. Ze ziet aan hem hoe trots hij
wordt. Het is een eyeopener.
 
Thuis blijken ze snelle mensen te zijn, en
zijn oudere broer kan alles veel eerder en
sneller dan Pieter. In zijn gedrag komt hij
jonger op mij over dan zijn kalenderleef
tijd. Wanneer ik naar zijn ontwikkelings
fase kijk schat ik in dat hij meer reageert
en speelt als een anderhalf-jarige dan als
een tweejarige. Dat is niet erg want jonge
kinderen hebben een grote variabele in
hun ontwikkelingsfasen. Het is wel be
langrijke informatie voor zijn omgeving.
Het aanbod zowel in tempo en in taal als
in spelaanbod sluit namelijk niet aan bij
Pieters ontwikkelingsfase op dit mo
ment.
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In de volgende sessies, advies
Samen met zijn moeder kijk ik naar hoe
Pieter in zijn velletje zit, zich beweegt
door de ruimte, naar zijn gezichtsuit
drukkingen, hoe hij zich beweegt in het
contact met ons en naar zijn lijfsignalen,
zijn gedrag van sluiten wanneer het hem
teveel is en van openen als hij tijd krijgt.
Ze gaat herkennen en beseffen dat het
afsluiten geen onwil is, maar nodig
omdat hij anders overspoeld wordt door
vraag en aanbod van de omgeving.
Er lijkt op dit moment bij Pieter sprake te
zijn van een trage taal- en prikkerverwer
king. Het overprikkeld zijn uit zich in een
driftbui. Ik adviseer om thuis hun aanbod
in het contact aan te passen: in de talige
communicatie korte vier-woorden-zin
nen gaan gebruiken: ‘Pak je jas?’ in plaats
van ‘Pak je jas want we gaan zo naar
buiten op de fiets naar oma’. Om vaker
te benoemen wat hij doet en laat zien qua
gevoel: ‘Jij wordt blij van hard rennen’
om zo woorden voor zijn gedrag en emo
tie te krijgen. En na elk aanbod te wach
ten op zijn prikkelverwerking en pas
verder te gaan als hij in het contact kan
openen. Bij Pieter blijkt een affectieve
uitnodiging beter te werken dan directe
sturing.
 
Zijn ouders worden bewuster van hun
aanbod en tempo naar hem. Naast dat ze
hem weer vrolijker zien worden, ‘Hij voelt
zich gezien’, zegt zijn moeder, komen er
ook minder driftbuien. We ondervangen
zijn ontwikkelde gevoel van hulpeloos
heid met zijn vraag ‘Helpe’, door het juist
niet voor hem op te lossen, maar een
wedervraag te stellen: ‘Samen doen?’.
Dat blijkt hij heerlijk te vinden. Hij groeit
en komt in zijn kracht. Thuis gaat hij met
zijn broer ‘samen’ spelen.
 
Samenwerking met andere disciplines
Werken met kinderen vraagt vaak om
contacten met andere disciplines. Met
een docent over pestproblematiek, prik
kelgevoeligheid of de concentratiespan
ne van een kind, met de opvoedpoli voor

meer begeleiding en met de orthopeda
goog voor een diagnose; Wat doen zij en
wat doe ik?
 
Ik heb Anna Baltus, kinderfysiothera
peut, gevraagd mee te kijken. Ik ben be
nieuwd wat zij ziet betreffende zijn mo
toriek, die stijf overkomt in het lopen, en
waarom hij vermijdend is voor nieuwe
lijfelijke ervaringen. Is er sprake van een
achterstand? Moet hij daarvoor mis
schien ook naar de kinderfysiotherapeut?
 
De kinderfysiotherapeut stelt een aantal
vragen aan moeder die ik als haptothe
rapeut niet stel. Het is leuk om zowel de
overlap als het verschil te zien. Zo geeft
ze aan dat ze zijn motoriek passend vind
bij hem omdat hij pas een half jaar blijkt
te lopen. Hij was daar wat later mee. Zijn
weerstand tegen wiebelige dingen om op
te staan of te zitten, heeft daar waar
schijnlijk mee te maken.
Zij merkt ook de vertraagde prikkel/
taalverwerking op, vooral op taalgebied.
Hoort hij wel genoeg? Hij is zo vaak ver
kouden. Moet hij misschien naar de KNO
arts? Heeft hij last van zijn amandelen?
Als er dan geen verandering komt, kun
nen we ons voorstellen dat logopedie in
de toekomst een optie kan zijn. Niet al
leen voor zijn matige articulatie maar
ook om te onderzoeken hoe het zit met
zijn taalverwerking.
Op dit moment vindt Anna fysiotherapie
niet geïndiceerd naast de haptotherapie.
Eerst kijken of hij verder in ontwikkeling
komt bij mij in de praktijk en thuis.
 
Niet naar fysiotherapie, waar gaan we
mee verder?
In zijn lijf en presentie is Pieter wat ‘vier
kant’. Een stevig lijfje maar met weinig
flexibiliteit. Hij wil niet door mij aange

“ Hij is vrolijk, komt door open te staan tot
innerlijk leren en maakt veel contact. Ik

word zelfs verrast met een ware
snotomhelzing. ”

raakt worden, niet op de wiebelplank,
niet op de bal, de stapstenen of wat dan
ook.
Voor Pieter is vertrouwdheid qua spel en
spullen erg belangrijk op dit moment.
Het mag niet anders gaan of staan dan
de vorige keer. Hij wil altijd opruimen en
is daar nog bepalend in, anders raakt hij
snel van slag en wil hij weer weg. Wan
neer ik een nieuwe mat neerleg en zijn
signaal van ongemak per ongeluk over
sla (hij kan nog niet zo goed verwoorden
wat hij wil), gaat het mis en zien we het
begin van een driftbui ontstaan.
In het dagelijks leven zijn er natuurlijk
heel veel onverwachte dingen voor hem.
Zo is visite voor zijn verjaardag, een
moeilijk moment voor hem.
 
Met moeder overleg ik dat we eerst met
onze doelen verder gaan, en dat we
daarna kijken of een andere discipline
nog nodig is. Ze gaat wel de optie van de
KNO arts met het consultatiebureau be
spreken.
In de praktijk laat ik Pieter stapje voor
stapje wennen aan nieuwe materialen. Ik
adviseer ouders hem thuis en buiten in
spelvorm uit te nodigen tot nieuwe lijfe
lijke ervaringen en lijfbewustzijn te sti
muleren door hem in zand en plassen te
laten stampen, van en op kussens te
stappen, op zijn tenen te lopen, zacht en
hard te lopen, te rollen en te kleien.
Daarnaast adviseer ik om op allerlei
manieren hem lekker aan te raken. Het
doel is dat Pieter meer lijfbewustzijn gaat
krijgen, meer ontspant en verzacht in zijn
lijfje, en dat hij zowel fysiek als in zijn
gedrag flexibeler wordt.
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De midden-/eindfase
Pieter komt prachtig in beweging in taal,
spel en gevoel. Boekjes met woordjes
lezen blijkt te werken; hij begint hon
derduit bij mij te babbelen, al versta ik
hem nog niet. Taal helpt hem nu te ope
nen naar anderen in plaats van dat hij
zich afsluit.
Een aanbod van eerst vertrouwd spel
met dan iets nieuws erbij blijkt ook te
werken. Het vertrouwde materiaal biedt
veiligheid, het nieuwe mag hij onderzoe
ken op zijn eigen tempo. Iedere sessie
daarop blijkt hij het nieuw ingebrachte
aanbod verder te onderzoeken in plaats
van het te vermijden. De droge bonen uit
mijn bonenbak (nieuwe lijfelijke prik
kels) vliegen door de hele praktijk maar
ik geniet er volop van dat hij ze met ple
zier durft aan te raken. Hij is vrolijk, komt
door open te staan tot innerlijk leren en
maakt veel contact. Ik word zelfs verrast
met een ware snotomhelzing. Kortslui
ting is er veel minder. Ik ga ze minder
zien, en zowel hier als thuis gaan we
verder met in het affectieve contact
aanraak- en bewegingsspelletjes bie
den, waarin hij op een plezierige manier
zijn eigen lijf kan ervaren en kan gaan
voelen wat hij wel en niet kan. Een vol
gende stap is om te kijken of hij zich durft
toe te vertrouwen aan de wereld op de
momenten die lastig voor hem zijn.
 
 
Samenvatting
Ik heb geprobeerd de verschillende
lagen te laten zien in het werken als kin
derhaptotherapeut. Hoe ik samen met
ouders kijk naar wat het kind ons laat
zien en voelen in het contact. Dit combi
neer ik met kennis uit de anamnese en
kennis betreffende ontwikkelingspro
blematiek en van eventuele andere dis
ciplines.
Pieters afsluiten, zijn driftbuien, zijn
hulpeloosheid, vermijden en zijn lijfelijke
presentie staan niet op zichzelf. Ze zijn
een uiting van zijn ontwikkelingsfase, de
manier van contact maken wat hij als
aanbod krijgt en van zijn fysieke conditie.

Door zijn tragere taal- en prikkelverwer
king loopt hij vast in de snelle dynamiek
en communicatie van zijn omgeving. Zijn
wat jonge onstabiele motoriek en prik
kelverwerking maken dat hij houvast
zoekt in vertrouwdheid en dat nieuwe
dingen hem teveel kunnen zijn. Omdat
hij vaak verkouden is, zit hij vaak niet
lekker in zijn vel. Pieter vertelt met zijn
lijf en gedrag dat hij op die momenten
overvraagd wordt. Aan ons om te zien
wat hij dan nodig heeft.

Foto: Anneke Kempkes-Verweij, in Kroller Muller beeldenpark

Door deze complexiteit voor ouders hel
der te maken kon er op de bovenstaande
gebieden een passend aanbod in het
contact worden geboden. Hierdoor is
Pieter zich ook op de moeilijke momen
ten veilig en gezien gaan voelen. Aan
houden van, affectiviteit, ontbrak het
niet in dit gezin. Ze moesten elkaar alleen
weer gaan leren verstaan.
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Jungiaanse analytische therapie en
haptotherapie

Verschillen en overeenkomsten
 

Wim Janssen en Astrid Mols
 

Kennismaking met Jungiaans analyti
sche therapie – Astrid Mols
Twee jaar geleden heb ik mijn eerste
ontmoeting met Wim Janssen, Jungi
aans analytisch therapeut. We raken tij
dens een studiedag aan de praat vanuit
een gevoel van gelijkgestemdheid. Het
gaat over in contact zijn met het gevoel
en het verbeelden van dat gevoel door
middel van tekeningen, over geraakt en
bewogen worden, afstemmen op de
ander en meelopen in zijn proces. Wim
geeft aan dat Jungiaans analytische
therapie en haptonomie een heel mooie
aanvulling op elkaar kunnen zijn en ik
word nieuwsgierig. Hij geeft een work
shop die dag waar ik me al voor inge
schreven had. Ik voel me meteen blij
worden.
 
Tijdens de workshop vertelt Wim over
het proces van een cliënt aan de hand
van haar tekeningen. Hoe zij langzamer
hand vanuit een opgesloten zitten in
zichzelf steeds meer tevoorschijn kwam.
De tekeningen zijn zo duidelijk vanuit het
gevoel gemaakt dat ze iedereen in de
groep raken. Wim laat tekeningen van
andere cliënten zien en vraagt ons of er
in de tekeningen iets opvalt. Dat vraagt
opmerkzaamheid en aandacht. Eén
cliënt had zichzelf getekend in een soort
vogelkooi. Ze vertelde erbij dat het een

fijne en warme plek was en dat het deur
tje open stond waardoor ze er altijd uit
kon. Maar in de vogelkooi blijkt geen
bodem te zitten. Wat zegt dat als je een
plek hebt zonder grond onder de voeten?
En wat zegt het als je in een kooi zit, ook
al is het nog zo’n mooie? Wat maakt een
kooi van tralies warm? De symboliek van
deze kooi is niet uniek voor alleen deze
cliënte, vertelt Wim. In het sprookje van
Hans Christian Andersen over de Chinese
nachtegaal is hetzelfde thema terug te
vinden. Sprookjes zijn in feite ‘beeldver
halen’ met een boodschap; ze brengen

op aanschouwelijke wijze een bepaald
thema tot uitdrukking. Voor de cliënt was
het lezen van dit sprookje als ‘huiswerk’
een extra aanmoediging om haar situatie
nog beter te doorzien. Door te signaleren
bij de cliënt dat er iets opvalt in de teke
ning en diegene dat zelf te laten ontdek
ken en er op een affectieve manier op
door te vragen, kom je bij het gevoel. Bij
dat wat raakt en waar het om gaat. Vanuit
het onbewuste wordt dit zichtbaar door
middel van de tekening. Door de work
shop raakte ik zo gefascineerd dat ik nog
een cursus volgde bij Wim over het ge
bruik van tekeningen in therapie.
 
Beelden horen altijd al bij mijn gevoels
leven. Ze brengen me vaak in contact
met een diepere laag. Een aantal dro
men, welke ik op cruciale momenten in
mijn leven had, staan me nog altijd bij als
een soort van richtingaanwijzers voor
mezelf. Mijn dromen vertellen me helder
der dan ik me in mijn bewuste dagelijkse
leven realiseer, hoe het ervoor staat.
Dromen zijn voor een Jungiaans analy
tisch therapeut de zogenaamde ‘Via Re
gia’ – de Koninklijke weg – naar het on
bewuste. Dromen kunnen, net als teke
ningen, geanalyseerd worden. Want
dromen zijn ook beelden. Ze helpen bij
verwerken en bij het plaatsen van je
eigen leven en geven inzicht.

Wim Janssen werkt als Jungiaans analytisch therapeut, trainer en coach in zijn
praktijk Ont-moet te Beek (Limburg). Wim is tevens docent aan de Zuyd Hogeschool. 

Astrid Mol is haptotherapeut en heeft haar eigen praktijk in Arnhem: Haptotherapie
de Hagen. Astrid is sinds 2015 redactielid bij Haptonomisch Contact.

Tekening cliënt 
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“ In beide therapieën is daarbij het present
zijn en aanvoelen van de ander een

voorwaarde. ”
In mijn haptotherapiepraktijk maak ik
vaak gebruik van beelden, meestal in de
aanraking. Dat gebeurt vaak op een na
tuurlijke, vanzelfsprekende manier. Een
van mijn cliënten kreeg tijdens een aan
raking waarbij ze veel veiligheid en ruim
te voor zichzelf kon voelen, het beeld van
een stok die ze door had gekregen van
haar moeder en die in haar beleving al
generaties lang doorgegeven werd. Ze
kon ernaar kijken en zien hoe deze stok
zich ontwikkelde tot een staf met alle
maal ronde vormen. Het leek daardoor
iets moois, tot ze besefte dat dit juist een
last was en dat ze die niet aan hoefde te
nemen. De last was: het zorgen voor de
ander vanuit een moeten. De stok kon ze
op dat moment loslaten en dat gaf haar
ruimte. Het beeld was congruent met het
gevoel.
 
Kennismaking met de haptonomie –
Wim Janssen
Het is 1978. Mijn eerste contact met de
haptonomie. Frans Veldman geeft een
demonstratie aan ons, HBO-verpleeg
kundigen in opleiding. Ik mag proefko
nijn zijn en dat is letterlijker dan ik me
had voorgesteld. Liggend op een bank tilt

Frans mij – net als een konijn - aan mijn
rug op eerst vanuit haptonomisch con
tact en daarna zonder. Het verschil laat
zich raden; in de tweede situatie weet ik
niet hoe snel ik mij los moet maken.
 
Mijn fascinatie voor de haptonomie was
geboren; een proefschrift met de aan

sprekende titel ‘Van effectiviteit naar af
fectiviteit in de hulpverlening’ door Huib
de Haas van Dorsser* en het boek ‘Lichte
lasten’ [van Frans Veldman] doen de rest.
Helaas kom ik er nooit toe een opleiding
tot haptonoom te volgen en ook hapto
therapie is aan mijn deur voorbijgegaan.
Dat neemt niet weg dat ik de weg van
affectiviteit en present zijn in mijn ma
nier van werken heb proberen in te bou
wen: geen tiltechnieken aanleren, maar
manieren om iemand uit te nodigen mee
te helpen en samen te werken. Tijdens
deze HBO-V-opleiding kwam ook Carl
Gustav Jung langs en als ik eerlijk mag
zijn: zijn opvattingen raken me nog meer.
Via allerlei omzwervingen start ik in 2002
aan het Jungiaans instituut in Nijmegen
met mijn opleiding tot Jungiaans analy
tisch therapeut. Daar vallen alle puzzel
stukjes op hun plaats. Ineens heb ik
woorden voor gevoelens en ideeën die ik
nooit eerder kon duiden. Archetypen,
symboliek, droomduiding, mythologie,
maar vooral opvattingen over het stu
rende van ons onbewuste in de manier
waarop wij als mens in de wereld staan.
Toch liet ook de haptonomie mij niet los
en in mijn eindwerkstuk tracht ik inzicht
te krijgen in arche-energie. Een archety
pe is een oerbeeld, arche-energie gaat
soms aan het beeld vooraf.
 
 
Overeenkomsten en verschillen tus
sen de twee therapievormen: cursus
en praktijk
Tijdens de korte cursus gegeven door
Wim leren de aanwezige therapeuten in
verschillende disciplines heel precies te
kijken naar het getekende en daarin de
symbolen, dubbele bodems, ontbreken
de dingen herkennen. In eerste instantie
gebruiken ze daarvoor tekeningen van
zichzelf en later tekeningen van cliënten.
Wim begeleidt de deelnemers door de
tekeningen heen, helpt hen te zien wat
opvalt. Een van de opdrachten was om

Tekening client 

13 2016-2



HC

jezelf te tekenen als boom. Eén cursist
tekende een boom met takken die niet
vast blijken te zitten en dus in de lucht
hangen, een ander een boom waarvan
aan één kant de takken afgestorven zijn
en als het ware ervan af vallen. Sommige
dingen zijn bewust zo getekend maar
andere worden pas bewust op het mo
ment dat Wim de cursisten erop attent
maakt.
Het wordt duidelijk dat het begeleiden
van cliënten aan de hand van tekeningen
wel een heel precies waarnemen vraagt
en ook kennis van betekenis van symbo
len en archetypen, zoals Jung die ooit
beschreven heeft. Verder vraagt het een
onbevooroordeeld en affectief aanblij
ven bij de beleving van degene die de
tekening gemaakt heeft. Waar je in hap
tonomie van de zintuigen de tast het
meest aanspreekt, spreek je in de Jungi
aanse analytische therapie meer je waar
neming aan vanuit wat je ziet en hoort.
In beide therapieën is daarbij het present
zijn en aanvoelen van de ander een
voorwaarde.
Het begeleiden vraagt naast een precies
kijken ook een precies formuleren en
leiden van het gesprek. Om beurten
mogen de cursisten daarom een ander
uit het groepje (allemaal vrouwen) bege
leiden in het op een dieper niveau ‘zien’
van haar tekening. 
 
Wim vertelt: ‘Tekeningen hebben het
voordeel, dat de cliënt en de therapeut
allebei dezelfde tekening zien zoals die is
gemaakt. Je hoeft niet en mag zelfs niet
interpreteren. Bij het bespreken van de
tekening maak je als therapeut wel ge
bruik van associaties of verbindt symbo
len die te zien zijn in de tekening met
symbolen uit de wereldgeschiedenis.
Deze laatste aanpak heet amplificatie,
ook daarbij blijft de interpretatie achter
wege. Je helpt de cliënt zicht krijgen op
andere perspectieven dan door alleen te
associëren. De inzet van het eerder ge
noemde sprookje is dus een vorm van
amplificatie. Wat er te zien of juist niet te
zien is maakt de analyse van een teke
ning tot een heel krachtig instrument; de

“ Ze is zo vervreemd van haar lichaam dat
ze niet eens het besef heeft dat het van

haar is.  ”

cliënt kan er niet omheen. Eén cliënte
van mij maakte een A3-formaat tekening
van haar oog met alle details. Ze vertelde
dat het oog stond voor de manier waarop
ze de wereld bezag. Het duurde even
voordat ze zag dat haar oog geen pupil
had. Een schok voor haar toen ze zich
realiseerde hoe ze soms letterlijk blind in
de wereld stond.’
 
Er zijn legio andere mogelijkheden om
tot een verdieping van de interpretatie
van de tekening te komen. Onder andere
door de tekening letterlijk uit te beelden.
Dan kom je meer op de grens met hapto
nomie; het aan den lijve ervaren wat er
in de tekening te zien is.
 
Wim: Een cliënte in mijn praktijk vertelde
tijdens een visualisatie (een zeer krachti
ge manier om innerlijke beelden net als
tekeningen te analyseren en bewustwor
ding op gang te brengen) dat ze iemand
een ‘rotschop zou willen geven’. Ze koos
ervoor om dat tijdens die visualisatie niet

te doen. De week erna kwam ze terug en
vroeg of ik me herinnerde dat ze dat ge
zegd had. Op mijn bevestigende ant
woord reageerde ze als volgt: ‘Weet je, ik
had die rotschop in die visualisatie ge
woon moeten geven, want nu zit ik met
een zweepslag in datzelfde been. Ik kan
de humor er wel van inzien, maar het
doet me wel pijn.’ Ze heeft gelukkig deze
‘bevroren beweging’ op een later mo
ment kunnen afronden. Dit voorbeeld
laat ook op een mooie manier zien hoe je
als Jungiaans analytisch therapeut kunt
werken met beelden én lijfelijke gewaar
wordingen. Dat doe je echter vooral
vanuit het beeld en niet zoals een hapto
therapeut met aanraking. Soms ervaar ik
dat als therapeut als een gemis. Aanra
king kan enorm helpend zijn, maar al
werkende als therapeut kom ik ook tot
de conclusie dat het heel verwarrend kan
zijn om een therapievorm die veel meer

vanuit de innerlijke beelden en beleving
wordt ingezet ineens te combineren met
aanraken. Veel van mijn cliënten hebben
in hun verleden juist een onveilige aan
raking ervaren en dat kan wel eens een
stap te ver zijn voor hen. Dat neemt niet
weg, dat het bijna een must is om de li
chamelijke gewaarwording van een
cliënt te gebruiken.
 
Een cliënte met een eetstoornis vertelt
over ‘het ding’ waar ze in leeft. Ze is zo
vervreemd van haar lichaam dat ze niet
eens het besef heeft dat het van haar is.
Je kunt dan als therapeut hopen, dat je
die lichamelijke gewaarwording weer op
gang mag brengen en dat er opnieuw
contact ontstaat tussen die mens en haar
lichaam. Alleen de onbewuste beelden
zijn dan onvoldoende. Je moet ook de
lichamelijke gewaarwordingen weer ‘
tastbaar’ maken en het besef moet ont
staan, dat sommige lichamelijke gevoe
lens niet langer verkeerd of onveilig zijn.
Een proces waar haptotherapie en Jun

giaanse analytische therapie elkaar
zeker raken.
 
In dat eerste contact met Astrid haakte
de manier waarop zij haar passie over de
haptotherapie met mij deelde aan bij
mijn oude liefde voor haptonomie. Het
was misschien wel te toevallig om toeval
te heten. Jung noemt zo’n voorval syn
chroniciteit. En daar maken Astrid en ik
nu gebruik van om inzichten en kennis
over haptotherapie en Jungiaans analy
tische therapie met elkaar en u te delen.
Kennis delen is de beste manier om deze
te vermenigvuldigen.
 
 
 
*Haas van Dorsser, Huib de, Van effectivi
teit naar affectiviteit in de hulpverlening,
Doctoraalscriptie Sociale Psychologie.
Katholieke Universiteit Nijmegen, 1979.
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Beweging draagt onze diepste 
beweegreden in zich!

Body & Mind Language instituutBMLi

Body & Mind Language
De manier waarop het leven ons heeft gevormd, is terug 
te zien in de vorm, houding en beweging van het 
lichaam. In Body & Mind Language (BML) vormt het
lichaam het instrument. Het lichaam draagt 
ervaringen, gevoelens, stagnaties en expressies in 
zich. Door hier contact mee te maken, wordt zichtbaar
wat wel en niet geleefd mag worden.

In coaching met BML worden blokkades en stagnaties gezien als informatie. 
Vanuit dit oordeelloze vertrekpunt wordt ervaren welke �exibiliteit, mogelijkheden, 
ruimte en creativiteit er mogelijk zijn. Informatie uit gesproken taal wordt vertaald naar de 
symbolische taal van het onbewuste in gebaar, houding, klank en bewegingsmogelijkheden. 
BML laat nieuwe mogelijkheden ontdekken en ervaren waardoor er letterlijk heling in het lichaam 
kan ontstaan. Er vindt een verschuiving in beweging plaats in het hier en nu.

• BML laat niet-geuite emoties en fysieke sensaties uitdrukken.
• BML laat mensen thuiskomen in hun lichaam.
• BML brengt mensen in contact met hun diepere zielsbehoefte.
• BML brengt stagnaties in beweging. 
• BML vergroot het repertoire aan uitingen en bewegingen. 
• BML draagt bij aan het voller aan kunnen gaan van contact met anderen. 
• BML vergroot het gevoel van vitaliteit en welbevinden.

BML opleiding
BML is een transformatieve en ervaringsgerichte vorm van coaching waarbinnen de 
uitwisseling tussen persoonlijkheid en ziel in balans komt.

Deel 1 van de BML opleiding start in oktober 2016 en omvat 5 modules (weekenden) van 
twee dagen. Voorafgaand zijn er twee gratis kennismakingsworkshops: 
op 14 augustus en 1 oktober. 

Inhoud deel 1:
• Relatie lichaamshouding en levenshouding
• Ontstaan van rol, pantsering en verdedigingshouding
• Decoderen en bewegingsanalyse
• Relatie lichaamsbeeld en zelfbeeld
• Minderwaardigheid en slachtofferrol/identificatie
• Lichaamssplitsing
• Inzicht in je wezenlijke natuur

BML is een beroepsopleiding op HBO niveau. We zijn geaccrediteerd door het BATC, de VIV en het 
LVNG. Deel 1 is door het ADAP) erkend. Deel 1 staat voor 76 punten.

De opleiding is zeer ervaringsgericht. Theorie en interventies wisselen elkaar af. 
Zie voor meer informatie en aanmelding: www.bmli.nl.

Walkade 36     |    3401 DS IJsselstein     |     T  030 604 76 78      |     info@bmli.nl      |      www.bmli.nl
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Congres Parijs

Gerda Ponte en Astrid Mols

Gerda Ponte en Astrid Mols

Zaterdag 19 en zondag 20 maart organi
seerde het CIRDH het 6e haptonomie
congres ‘Haptonomie et Prévention’. Wij
hebben nog niet eerder een CIRDH-con
gres bezocht en zijn erg benieuwd.
 
Gerda:
Zaterdagochtend halen we na binnen
komst onze informatieboekjes af. Er
blijken maar weinig mensen in de orga
nisatie te zijn die een klein woordje En
gels spreken. Alles is in het Frans. We
nemen plaats in de grote zaal, en de af
trap op het podium begint. Via een head
set is een Engelse vertaling te beluiste
ren. Ik ben niet zo auditief ingesteld, heb
een beeld nodig, en vind het lastig dat de
stem in mijn headset totaal niet past bij
het beeld dat ik op het podium zie. In
plaats van de inhoud, hoor ik dus vooral
de verwarring van de vertaler die niet
weet waar ze met de vertaling heen gaat.
 
Het is een lange zit; veel lezingen zijn
zonder beeldmateriaal en de ochtend
loopt drie kwartier uit. Gelukkig zijn er
wel bijzondere momenten. Zo vertoont
Jacques Espinas een filmpje van baby’s
en ouders in het water. Een baby wordt
gestimuleerd de eigen beweging te vol
gen. Opmerking van een van de sprekers
is dat zowel ouders als therapeut te veel
willen. Erg leuk om dat proces te zien.
 
Astrid:
Een lezing die indruk maakt die ochtend
is die van Evelyne Petroff, een gynaeco
loog die vooral keizersneden begeleidt.
In Frankrijk is het uitvoeren van een kei
zersnee voor de artsen vooral een medi
sche kwestie. De vader wordt hier niet bij
betrokken en de moeder ‘ondergaat’ een
operatie. Ze kan daardoor het kindje op

de wereld zetten en verwelkomen niet
gevoelsmatig beleven, samen met de
vader. Het kind wordt vaak meteen weg
gehaald om behandeld te worden. Deze
gynaecoloog interviewt vrouwen die een
keizersnede ondergaan hebben. Ze laat
ze tekeningen maken over hoe ze zich
hierover voelen. Tijdens de lezing laat ze
de tekening van één van die vrouwen
zien. Deze heeft zichzelf getekend als
letterlijk doormidden gesneden.
 
Evelyne Petroff maakt de artsen ervan
bewust dat het voor de ouders heel be
langrijk is om de geboorte samen te er
varen, als een triade (drie-eenheid van
vader, moeder, kind), zowel voor het
geestelijk welzijn van de ouders, als voor
de hechting, als voor de heling van moe
der en eventueel kind. Het wordt een
voorwaarde om de vader bij de geboorte
uit te nodigen. En waar mogelijk helpt de
moeder om het kindje letterlijk te ont
vangen. Bijvoorbeeld doordat ze de be
weging van het kindje vanuit haar buik

naar haar borst mee maakt bij het uit de
baarmoeder halen van het kind. Het ba
by’tje gaat pas mee voor zorg nadat het
eerst bij de moeder op de borst heeft
gelegen. Van efficiëntie en effectiviteit
naar meer affectiviteit.
 
’s Middags zijn er in 3 aparte zalen lezin
gen over haptopsychothérapie, hapto
nomie périnatale en haptosynesie. Wij
kiezen voor haptopsychothérapie. Jéro
me Strazzulla heeft een prachtige lezing
waarin hij spreekt over schaamte.
 
Jerome Strazzulla is een psychoanalyti
cus die werkt in een kliniek waar men
mensen met een ernstige psychische
stoornis behandelt. Hij vertelt over de
Russische soldaten die in de Tweede
Wereldoorlog joden uit de kampen be
vrijdden en daarbij massaal oorlogsmis
daden begingen, zoals verkrachting van
de vrouwen. Een schaamte die nog extra
aangezet werd door de beschuldiging
van de geallieerden. Deze schaamte die

Tekening: gevoel na keizersnede
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“ Alles draait – hoe kan het ook anders - om
affectiviteit. Dicht bij het wezen van de

ander zijn, present zijn, de beweging
volgen.  ”

de Russische soldaten voelden noemt hij
de ‘witte schaamte’. Een schaamte die je
tot in je wezen raakt en die je verandert
in je zijn. ‘Dat is van buiten te zien; in ie
mands ogen, in het lijf en in alle bewegin
gen’, zegt de spreker. In zijn beroep komt
hij mensen tegen die diep in die schaam
te vastzitten. Hij legt uit dat de cliënten
die hij spreekt een eerste en een tweede
keer door schaamte geraakt zijn. En dat
maakt het zo diep en hevig. De eerste
keer vaak in het gezin van herkomst. Zo
leerde een jongen die homoseksueel was
zich te schamen voor zijn geaardheid.
Het mocht er van de omgeving niet zijn.
De eerste schaamte. Vervolgens ging hij
uit die schaamte drugs gebruiken en
prostitueerde hij zich. De tweede
schaamte die hem in een diepe put
wierp. De witte schaamte. Dit helen is een
lange weg. Het vraagt van de behande
laar heel veel geduld, affectiviteit, ie
mand bevestigen in zijn mens zijn (en in
wezen goed zijn). Jerome Strazulla ver
telt hier vol passie over, met liefde voor
de mens én voor zijn vak en daarmee
raakt hij iedereen in het hart.
 
Gerda:
De laatste 2 lezingen volgen wij niet.
Achteraf jammer. We hoorden van ande
ren dat de laatste lezing indrukwekkend
was. Maar het is veel om vanaf 9 uur ’s
ochtends tot 17 uur ’s middags bijna al
leen te luisteren. Zeker als die lezingen
niet in je moedertaal zijn. We zijn uitge
luisterd, vol. En het programma dreigt
ook nu weer uit te lopen. Aansluitend aan
de congres dag is er een borrel, maar wij
besluiten naar het café bij ons op de hoek
te lopen, daar te eten en gezellig na te
praten. Even wat minder mensen om ons
heen en een knusse sfeer, dat doet ons
goed.

 
Zondag komen we de rest van de Neder
landse congresgangers tegen. Leuk om
iedereen te zien en fijn om te horen dat
we niet de enigen zijn die worstelen met
de manier van vertalen. Deze dag lijkt
alles makkelijker te volgen dan de dag
daarvoor. Er is meer beeldmateriaal,
waaronder een mooi filmpje van een fy
siotherapeut die een baby met motoriek
problemen onder behandeling heeft en
ook de ouders betrekt in de begeleiding.
Geweldig om te zien hoe met een beetje
stimulans en steun in de basis, het kindje
de eigen beweging kan volgen. Duidelijk
een contrast met het filmpje van de be
geleiding in water van de zaterdag,
waarin ouders en therapeut te veel wil
den. Hier is de begeleider juist heel rustig
en remt de ouders af, laat hen de tijd
nemen om affectief te zijn met het kindje.
 
Hebben we echt nieuwe dingen ge-
hoord? Nee, ik geloof het niet.
Het is wel mooi om te zien hoe de hapto
nomie in Frankrijk in steeds meer beroe
pen in de gezondheidszorg geïntegreerd
wordt.

 
Astrid:
Wat mij opvalt, is hoezeer de professio
nals die zich in Frankrijk bezig houden
met haptonomie teruggrijpen op de
basis van Frans Veldman en alle termino
logie gebruiken die daarbij hoort. In zijn
meest pure vorm, zonder andere invloe
den, zo lijkt het. Natuurlijk is dat in Ne
derland deels ook zo, maar in Frankrijk
bemerk je duidelijk een trots in het ge
bruik hiervan en de bewondering voor de
grondlegger van de haptonomie. Een van
de sprekers heeft het bijvoorbeeld over
een beweging van de extentus insensus
(een bestaanswijze gebaseerd op zelfbe
houd) naar de extentus affectus (de open
en transparante ontgrensde zijnswijze)
als het gaat over een beschadigd jongetje
dat zich langzaamaan steeds vrijer gaat
bewegen. Alles draait – hoe kan het ook
anders - om affectiviteit. Dicht bij het
wezen van de ander zijn, present zijn, de
beweging volgen.
 
Verder komt affectiviteit in het gebruik
van woorden in de taal een paar keer
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“ Door de gebeurtenis in Brussel voelt de te
rugreis met wildvreemde mensen heel erg

samen. ”

terug; in woorden aansluiten bij de
ander. In Frankrijk gaat het bij haptono
mie vooral om toegepaste haptonomie
in allerlei beroepsgroepen. Groepen met
hun eigen idioom, vaak afstandelijk en
zakelijk of medisch. Of je het met de ou
ders hebt over het kindje halen of over
het uitvoeren van een sectio caesarea
maakt nogal een verschil. Door passend
woordgebruik voelen de ouders zich be
trokken en gaat het weer over hen, in
plaats van over een medische handeling
aan het lichaam van de moeder.
 
Een Spaanse psycholoog vraagt tijdens
een middagsessie hoe haptonomie an
ders is dan empathie van bijvoorbeeld
een goede psycholoog. De voorzitster
van CIRDH geeft antwoord. Het ligt dicht
bij elkaar maar bij haptonomie gaat het
om de veiligheid die je als professional
aanbiedt. Met heel je zijn, vanuit je basis,
present zijn bij de ander. Het is een mooi
moment. Iedereen herkent het en knikt;
ja, dat is het.
 
Met de hele delegatie Nederlandse hap
totherapeuten praten we na. Fijn om met
elkaar van gedachten te wisselen. We
hebben het nog over het woord ‘preven
tie’, vermeld in de titel van het congres.
Waar gaat dat precies over? We komen
tot de conclusie dat haptonomie in alle

beroepsgroepen die we tegen zijn geko
men op het congres bijdraagt aan pre
ventie van klachten. Juist door aan te
sluiten bij de mens, voelt deze zich gezien
en kan er wat helen, kan de eigen bewe
ging op gang komen, kan beschadiging
voorkomen worden. Laat het zich maar
in allerlei landen als een inktvlek ver
spreiden in de gezondheidszorg, onder
wijs, en wie weet, in het bedrijfsleven.
 
Gerda:
We drinken wat in het hotel waar Anne

Marie Veldman-van Polen logeert. Ze
voegt zich nog even bij ons. Wat een leuke
vrouw om te ontmoeten. Haar veront
waardiging over de verdeeldheid binnen
onze beroepsgroep in Nederland steekt
ze niet onder stoelen of banken. Terecht.
Na afscheid van haar en een aantal col
lega’s genomen te hebben vertrekken we
met een kleiner groepje richting een
restaurant. Gezellig samen eten en daar
na weer naar de diverse hotels terug. Een
plezierige avond en een prachtige afslui

ting van het congresweekend!
 
Maandag wandelen wij nog lekker door
Parijs. Zo’n 5 uur te voet, langs de Seine,
de Notre Dame, de Eifeltoren, het Louvre
en de Sacré Coeur.
 
Ja, en dan de terugreis op dinsdag 22
maart …… Astrid leest op haar mobiel
wat over aanslagen in Brussel, mijn
dochter stuurt een verontrust WhatsApp
berichtje waar ik ben. Op Gare du Nord
lezen we dat de Thalys niet rijdt. We

voelen ons behoorlijk verloren, maar
ontvangen een tip over een bus die van
Parijs naar Amsterdam rijdt. Onderweg
naar het vertrekpunt van de bus blijft
onze metro nog een tijd stilstaan en
wordt er omgeroepen dat gewapende
politieagenten in de metro’s komen
controleren. Na aankomst moeten we
door een groot winkelcentrum heen met
onze koffers; we worden aangehouden
door de beveiliging. Eenmaal in de bus
lees ik dat Gare du Nord vlak na ons ver
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trek afgesloten is. We zijn net op tijd weg!
Parijs is echt in staat van paraatheid, de
sfeer is grimmig.
 
We horen van alle kanten dat de grens
van Frankrijk naar België dicht is, maar
gelukkig verloopt de reis voorspoedig.
Tijdens enkele stops komen er nog men
sen aan boord die vast hebben gezeten
in Londen, en iemand die de aanslagen
in Brussel heeft gezien. Iedereen wil weg,
naar een plek waar hij zich weer vrij voelt.
Herkenbaar. Pas wanneer we de Neder
landse grens over zijn, valt bij mij het
gevoel van ‘vluchten’ weg. De aanslagen
maakten op mij diepe indruk, waardoor
de indrukken van het congres naar de
achtergrond waren geraakt.
 

Op het congres hebben we weer eens
gezien hoe belangrijk het is om present
te zijn, voelend aanwezig, affectief. In
alle mogelijke beroepen en situaties, ook
moeilijke. En wat dat ‘er zijn’ voor de
ander betekent. Ook in de bus is dat
merkbaar. Door de gebeurtenis in Brus

“ Een saamhorig
heid die alleen
kan ontstaan

door samen te
'zijn' ”

Oproep aan alle abonnees
Dankzij het digitale tijdperk is het anno 2016 eenvoudig mogelijk om facturen per
mail te zenden. Dit bespaart tijd en kosten. Voor een correcte en juiste uitvoering
hiervan is het nodig over actuele mailadressen te beschikken. Eind 2016 willen wij
dit graag doorvoeren.
 
Steun ons hierin met de opgave van een correct mailadres waarop de factuur kan
worden ontvangen. Wij verzoeken alle abonnees om dit voor september 2016 te
doen. Vermeld hierbij het bij ons bekende adres of het abonneenummer. Is het
niet mogelijk de factuur via mail te ontvangen, ook dan is het belangrijk dit bij ons
kenbaar te maken.
 
Opgave via mail: secretaris@haptonomischcontact.nl, post: Westdijk 28, 1704 AK
Heerhugowaard of via Facebook/Twitter, doe het dan wel in een privé bericht. 

Impressie Congres

sel voelt de terugreis met wildvreemde
mensen heel erg samen. Eerst hangt er
een bedrukte stemming in de bus. Er
wordt niet gelachen of gepraat, iedereen
is stil. We beseffen wat de aanslag in
Brussel met ons doet, terwijl wíj niet eens
op dat Brusselse vliegveld waren. Toch
voelen we de dreiging, willen we weg.
Hoe zou dat voor degenen zijn die er
middenin zaten? Wat verder van Parijs
verandert de sfeer, helemaal als we de
Nederlandse grens over zijn. Ik zie een
vrouw die alleen zat en erg nors leek, nu
geanimeerd in gesprek met een man die
achter ons zat, ze zijn naast elkaar gaan
zitten. Wij hebben een leuk gesprek met
de buschauffeur en de passagiers aan de
andere kant van het gangpad. Er wordt
gelachen en gepraat in de bus. Een
saamhorigheid die alleen kan ontstaan
door samen te ‘zijn’.
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Goed ouderschap begint al tijdens de
zwangerschap

Monica Pollmann, Ammelie van Beurden en Lidy Cornelissen
 
Monica Pollmann (Pedagoog MSc), Ammelie van Beurden (Pedagoog M.Ed) en Lidy Cornelissen zijn haptotherapeut en haptono
misch zwangerschapsbegeleider. Alle drie zijn ook als docent verbonden aan de Academie voor haptonomie. Contact info@hapto
nomie.nl

Samen aanraken
De groeiende nieuwe relatie vraagt een
ander soort aandacht dan de praktische
zaken. Juist dit aspect staat centraal
binnen de haptonomische begeleiding
tijdens en vlak na de zwangerschap.
Onder begeleiding krijgt het affectieve
contact tussen ouders en kind vorm via
het samen aanraken van het kind in de
buik. Op die manier wordt er als vanzelf
ruimte gemaakt voor ieders plaats in de
nieuwe gezinssamenstelling. Ouders
leren het kind zodanig aanraken, dat er
een uitnodiging van uit gaat. Het kind

Een goede hechting is een belangrijke
basis voor een kind. Het kan zelfs late
re leer- en gedragsproblemen voorko
men. Met het stimuleren van sensitief
en responsief ouderschap kun je dan
ook niet vroeg genoeg beginnen.
Stress tijdens de zwangerschap, is
ongunstig voor de baby die zich ont
wikkelt. Haptonomische begeleiding
vangt deze twee thema’s in één. Deze
begeleiding stimuleert ouders om af
fectief contact te maken met hun on
geboren kind. Dit draagt bij aan een
soepel verlopende zwangerschap en
aan de hechtingsrelatie van het kind.
 
De relatie tussen ouders en kind start niet
op het moment van geboorte, maar al
tijdens de zwangerschap. Zeker als ou
ders voor de eerste keer in verwachting
raken, verandert er veel in hun leven: de
transitie naar ouderschap dient zich aan.
Hoe zal hun leven er uit gaan zien als het
kind geboren is? Bij deze veranderingen
is het regelen van praktische zaken zoals
kinderopvang en de inrichting van de
kinderkamer al een heel karwei. De aan
dacht voor elkaar en voor het groeiende
kind is soms moeilijker te realiseren. Van
maatjes en minnaars groeit men in de rol
van ouders, waarbij ze onderdeel uitma
ken van een driemanschap: vader, moe
der en kind.

“ Het kind beweegt naar de uitnodigende
handen van de ouders toe en ouders leren
om met hun handen te luisteren naar de

reacties van het kind. ”

beweegt naar de uitnodigende handen
van de ouders toe en ouders leren om
met hun handen te luisteren naar de re
acties van het kind. Dat vraagt respect
voor de eigenheid van het kind en is een
voorbereiding op sensitief, invoelend
ouderschap. Moeder wordt zich bewust
hoe ze tijdens de zwangerschap soepel
in haar lijf kan blijven, waardoor het kind
ruimte krijgt en het dragen lichter wordt.
De partner krijgt een timmermansoog
voor de wijze waarop moeder en kind
zich tot elkaar verhouden. Ook krijgt de
partner handvatten om het contact te
versoepelen als moeder het lastig vindt
om het kind veerkrachtig te dragen.
 
Veilige basis
Het spel tussen ouders en nog ongebo
ren kind van aanraken, uitnodigen,
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wachten en luisteren naar de reactie van
het kind is een intieme gebeurtenis. Va
ders geven aan verrast te zijn door het
intense contact met hun kind en moe
ders geven aan blij te zijn met het kunnen
delen van de vreugde als het kind rea
geert in haar buik. Zo worden ouders en
kind gevoelig voor elkaars welbevinden
en kan het kind binnen een veilige en
letterlijk brede basis verder uitgroeien.
Onderzoeken laten zien dat het kind al
tijdens de zwangerschap indrukken op
doet. Het hoort geluiden, voelt spanning
en ontspanning van moeder, het rea
geert op de stem van de vader en op
aanraken. De hersenen zijn volop in ont
wikkeling en alle ervaringen, zowel hor
monaal als tactiel, die het kind opdoet
tijdens de zwangerschap vormen een
beeld van de buitenwereld. De eerste
inprentingen en neurale verbindingen
worden aangelegd en vormen een basis
voor later. Daarnaast wordt steeds dui
delijker dat te veel stresshormonen bij
moeder tijdens de zwangerschap kun
nen zorgen voor latere leer- en gedrags
problemen bij de kinderen.
 
Prenatale hechting
De wijze waarop ouders zich tijdens de
zwangerschap aan hun kind hechten, is
één van de voorspellers voor ontwikke
lingsverloop van de ouder-kindrelatie na
de geboorte. De meeste ouders maken
zich al een voorstelling van hun kind. Ze
praten er tegen, raken het aan en ontwik
kelen in toenemende mate liefdevolle
gevoelens. De omstandigheden zijn ech
ter niet altijd gunstig en ouders hebben
hier soms extra hulp bij nodig. Haptono
mische begeleiding kan ook dan zinvol
zijn. Bij lichte problematiek kan gekozen
worden voor een haptonomische zwan
gerschapsbegeleider en als er een thera
peutische hulpvraag is, voor een gespe
cialiseerde haptotherapeut.
Het komt natuurlijk ook regelmatig voor
dat de prenatale hechting juist moei
zaam verloopt. In de praktijk van de
haptotherapeut, die gespecialiseerd is in
het begeleiden van zwangere stellen,
komen geregeld zwangere vrouwen en

hun partners die het moeilijk vinden om
het kind te voelen. Paren die miskramen
of vroeggeboortes hebben meegemaakt
of een ziekenhuistraject achter de rug
hebben, stellen het vaak lang uit om zich
gevoelsmatig te hechten aan het kind.
Rouwverwerking, angst en vertrouwen
zijn thema’s waar men mee werkt tijdens
een haptotherapeutische behandeling.
Daarbij wordt geholpen het contact tus
sen ouders en kind op gang te brengen.
Door het spel van uitnodigend aanraken
en wachten op de reactie van het kind,
kan het vertrouwen bij de ouders groei
en. 
 
De geboorte en daarna
De voorbereiding op de geboorte en de
eerste periode daarna is vanzelfspre
kend onderdeel van de haptonomische
begeleiding. Hoe meer de moeder ver
trouwd is met haar kind en haar eigen
veranderende lijf, des te soepeler ze zich
verhoudt tot ongemak en pijn tijdens de
geboorte. Houdingen waarin de partner
haar kan steunen worden gezocht. Het
behouden van het contact met zijn
drieën, ook als het zwaar wordt, blijft het
aandachtspunt. De geboorte wordt in
deze begeleiding niet als eindpunt ge
zien maar als een overgang; Een gebeur
tenis die onderdeel uitmaakt van de
nieuwe relatie. Dat de begeleiding voort
gezet kan worden na de geboorte is dan
ook vanzelfsprekend. De wijze waarop
het kind in handen gedragen wordt, is

een belangrijk onderdeel hiervan. Ou
ders leren hoe ze hun kind kunnen dra
gen, troosten, wassen en kleden met een
zelfde luisterende aanraking als tijdens
de zwangerschap. Zo blijft het respect
voor het kind gewaarborgd en kan het
sensitief en responsief reageren op het
kind al van het begin af aan in het dage
lijks leven aanvangen.
Als na een problematische geboorte of
door een spannende start het contact
tussen ouders en kind moeizaam gaat,
bijvoorbeeld omdat het kind veel huilt,
kan de hechting soms moeilijk op gang
komen. Een haptotherapeut die gespeci
aliseerd is in het werken met kleine kin
deren kan dan hulp bieden. Er wordt
meegekeken hoe het contact onderling
verloopt en hoe de ouders het kind kun
nen helpen comfortabeler in het eigen
lijfje te komen. Dit verruimt vaak de mo
gelijkheden voor het kind om zichzelf te
reguleren.

Haptonomisch zwangerschapsbegeleider
versus Haptotherapeut  
 
Haptonomische zwangerschapsbegeleiders bieden begeleiding tijdens en na de
zwangerschap. De begeleiding volgt de fasen van de zwangerschap, heeft aandacht
voor wat ouders beleven in de zwangerschap, begeleidt het contact maken met het
kind en bereidt ouders voor op de geboorte en de eerste tijd daarna.
 
Is een zwangerschapsbegeleider ook haptotherapeut, dan biedt deze tevens therapeu
tische begeleiding aan ouders met een hulpvraag tijdens of net na de zwangerschap.
Voorbeelden hiervan zijn bevallingsangst, een eerdere traumatische geboorte of zor
gen rondom de hechting in verband met eerdere verlieservaringen. 

“ Ouders leren
hoe ze hun kind
kunnen dragen,
troosten, was
sen en kleden
met een zelfde

luisterende aan
raking als tij

dens de
zwangerschap ”
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“ Zowel Klara als Pieter zien en voelen hoe
het kindje hen opzoekt. Het kruipt tegen
hun handen aan en komt er rustig liggen. ”Casuïstiek

 
Klara en Pieter zijn 24 weken zwanger en komen in begeleiding bij een haptotherapeut.
Ze voelen het kindje nauwelijks en durven zich er niet op te verheugen. Tijdens hun
vorige zwangerschap bleek op 21 weken dat hun dochtertje al 2 weken daarvoor was
overleden. Klara voelt zich door haar lijf verraden. Tijdens deze nieuwe zwangerschap
is ze gespannen, net als Pieter. Ook Pieter staat strak. Hij durft dit nieuwe kindje niet
aan te raken en hij heeft angst voor de bevalling. Hoewel ze de verdrietige periode
samen goed hebben verwerkt, komt het beeld van hun overleden dochtertje steeds
terug. Ze willen hulp bij het zich durven hechten aan dit kindje.
 
In de begeleiding is er aandacht voor het verdriet en de angst. Pieter en Klara komen
na het gesprek samen op de behandelbank. Pieter zit met zijn rug tegen de leuning in
spreidzit en Klara zit met haar rug tegen zijn buik. Voor beiden wordt de spanning zo
voelbaar. Klara en Pieter verzachten. Klara’s buik, die tot nu toe erg hard was, wordt
soepeler. Beiden leggen hun uitnodigende handen op haar buik Het kindje begint voor
het eerst zichtbaar te bewegen. Zowel Klara als Pieter zien en voelen hoe het kindje
hen opzoekt. Het kruipt tegen hun handen aan en komt er rustig liggen. Klara voelt de
geborgenheid en hoe ze die heeft gemist. Pieter voelt hoe fijn het is om zowel Klara als
hun kindje in zijn armen te kunnen nemen. Het is een ontroerend moment.

Bron: Vakblad Vroeg
(maart) nr. 1-2016
www.vakbladvroeg.nl

“ Klara en Pieter
verzachten. ”
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Gelezen: Hoop op Herstel 

De terugkeer van de ziel in de psychiatrie
Een therapeutische opera. Auteur: Jan Hermans
 

Wim Laumans
 
 
                                    
We leerden elkaar kennen in 2004, Jan
Hermans en ik, op het haptonomiecon
gres ‘In contact zijn’ van Frans Veldman jr.
in Utrecht. In maart 2016 ontving ik een
uitnodiging voor een signeersessie van
zijn nieuwe boek ‘Hoop op Herstel’ in
boekhandel de Plantage in Roermond. Hij
signeerde mijn exemplaar en schreef erin:
‘Affectieve ontmoeting is een ultieme bron
van hoop.’
 
Jan Hermans - vrijgevestigd psychiater
voor kinderen, jeugdigen en volwasse
nen - heeft dit boek geschreven als afron
ding van zijn 40 jarig beroepsleven. Hij
beschrijft zijn ontwikkeling in de meerdi
mensionale dynamische psychiatrie.
(Prof. Dr. G. Ammon *). De meerdimensi
onale dynamische psychiatrie richt zich
niet alleen op de psyche, maar op de to
tale mens. Hij beschrijft ook zijn oplei
ding bij Frans Veldman jr. en hoe hij de
haptonomie – en daarmee de aanraking
- introduceert in de psychiatrie. Zijn be
roepsleven ging niet over rozen, maar
trouw aan zichzelf ging hij zijn eigen weg.
Met als resultaat een onderdak voor deze
meerdimensionale behandelwijze in zijn
therapiecentrum aan de Roer in Roer
mond.
 
In ‘Hoop op herstel’ vertelt Jan Hermans
hoe wezenlijk het is dat therapie een
perspectief op de toekomst biedt. Hij
noemt zijn boek een therapeutische
opera: opgezet als een opera, met een
ouverture, aktes, intermezzo’s en een fi
nale; de patiënten treden op. Tevens
spreekt hij over de terugkeer van de ziel
in de psychiatrie.

Uitgeverij Bullseye Publishing, Weert 2016
ISBN 978-94-91920-16-5

 
Indeling:
Het boek begint, net als een opera dus,
met een ouverture. De hoofdstukken van
het boek zijn zeven aktes. Na iedere akte
volgt een intermezzo in de vorm van een
gedicht. In iedere akte worden een of
meerdere patiënten besproken. Het
boek eindigt met een finale.
 
Ouverture:
De uniciteit van de persoon is niet te
vangen in regels en protocollen zegt hij.
Het is zijn overtuiging dat iedere patiënt
de mogelijkheid moet krijgen opnieuw te
beginnen. Jan Hermans vermeldt twaalf
'blijde boodschappen' met als grote ge
meenschappelijke deler medemense
lijkheid. Een medemenselijkheid die we
terugvinden in de wereldgodsdiensten
en in het universeel humanisme.
 
Aktes:
Akte 1: Trauma’s worden een kracht.
In dit hoofdstuk pleit hij ervoor patiënten
niet te fixeren op wat ze niet meer kun
nen, maar ze positief te benaderen en -
naast praten en medicatie – nieuwe mo
gelijkheden te bieden, zoals creatieve
therapie, haptonomie, meditatie, dans-,
bewegings- en groepstherapie.
Akte 2: Wegen van herstel.
In dit hoofdstuk beschrijft hij zijn ontwik
keling in de psychiatrie en hoe hij wegen
van herstel ontdekte in de verschillende
therapievormen.
Akte 3: Voelen en denken.
Een prachtig hoofdstuk over (het belang
van -) haptonomie, met aansprekende
voorbeelden uit de praktijk.
Akte 4: Therapie met het muziekwater
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bed.
Omdat trillingen van de muziek door het
water worden geleid kan door het water
bed de muziek niet alleen worden ge
hoord maar ook worden gevoeld.
De combinatie van ‘door het water ge
dragen worden’ en kunnen voelen van de
muziek is een uitvinding van Math Han
sen** die hierop een therapievorm ont
wikkeld heeft.
Akte 5: Waarom bloeit de roos. Kunst van
gelatenheid.
Het hoofdstuk waarin een uitleg over hoe
we de ‘waaromvraag’ achter ons kunnen
laten. Het gaat erom in het hier en nu te
zijn en over vertrouwen opbouwen dat
het goed komt.
Akte 6: O Rijkdom van het onvoltooide.
Ontmoeten en levenskunst.
Dit hoofdstuk leert ons hoe je voorbij je
zelf kunt komen en je op de ander kunt
richten. Jan benadrukt daarbij het be
lang van groepstherapie.
Akte 7: Gedragen door hoop.
We treffen in dit hoofdstuk onder meer
het verhaal van een patiënte die gaat
overlijden; over hoe zij gedragen door
hoop de aarde kan verlaten.
Finale: Lied van hoop.
In deze finale spreekt de auteur de hoop
uit op een meerdimensionale psychia
trie.
 
Bevindingen:
Een heerlijk en uniek boek. De schrijver
biedt ons een inkijk in zijn leven en werk
als psychiater, maar bovenal als mens.
Allereerst geeft de schrijver aan hoe be
langrijk religie in zijn leven én in de psy
chiatrie is. Geloven moet je doen. Uit de
wereldgodsdiensten destilleert hij de
gemeenschappelijke grond: de mede
menselijkheid. De medemenselijkheid
verbindt alle gelovigen en niet gelovigen
en biedt een vertrekpunt voor een hoop
volle wereld.
Jan schetst zijn ontwikkeling op vele
therapeutische terreinen met een meer
dimensionale behandelwijze als resul
taat. Hij introduceert de haptonomische
benadering in de psychiatrie en ‘herin
troduceert’ hiermee de aanraking in de

Jan Hermans

psychiatrie. Het is tevens een verslag van
zijn kennismaking en ervaring met de
haptonomie, en hoe hij de haptonomie
integreert in de behandeling van zijn
patiënten. Hierbij stelt hij zich zeer
kwetsbaar op in een wereld van overwe
gend cognitieve psychiatrie. Jan deelt in
zijn boek zijn belezenheid en verwijst
naar een schat van literatuur. Boeken die
het fundament van de haptonomie aan
dragen.
 
De schrijver maakt voor mijn gevoel on
voldoende onderscheid tussen kwets
baarheid en gekwetstheid. Volgens mijn
inzichten kun je gekwetstheid helen,
kwetsbaarheid niet. Tegenover ge
kwetstheid staat heelheid, tegenover
kwetsbaarheid staat weerbaarheid. Met
kwetsbaarheid moet je leren omgaan.
Dat vraagt van de kwetsbare persoon
stellingname, en van zijn omgeving res
pect. Gebrek aan respect kwetst. Bege
leiding vraagt om helen van gekwetst
heid, verminderen van kwetsbaarheid en
vergroten van weerbaarheid
 
Mijn ervaring bij de casusbesprekingen
(vooral in akte 4) was dat ze me niet heel
erg raken. Ik heb de indruk dat de schrij
ver zich onvoldoende realiseert, dat ik als
lezer een buitenstaander ben en op een
ietwat afstandelijke wijze deze verslagen
tot mij krijg. Voor hem zijn het ‘levende’
gebeurtenissen, maar als lezer raak ik
onvoldoende betrokken.

 
 
Conclusie
Dit boek is voor de haptonomie een be
langrijk werk. Voor de psychiatrie is het
een opening naar een andere werkwijze.
Ik hoop dat het niet alleen discussie zal
oproepen, maar dat het vooral aanlei
ding zal zijn tot een vruchtbare dialoog.
 
 
*) Prof. Dr. G. Ammon is de grondlegger
van de meerdimensionale dynamische
psychiatrie. (München en Berlijn)
**) Math Hansen is muziektherapeut en
uitvinder van het muziektherapie-waterbed
 
Literatuur
Cooper, David A. God is een werkwoord.
Uitgeverij Ankh-Hermes, Deventer, 2e
druk 2002
Peeters, Jaak. De gekwetste mens.
Een existentiële analyse Uitgeverij Damon,
Budel, 2006
 
Correspondentie
j-hermans@outlook.com,
wim.laumans@freeler.nl
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Uitgeverij Boekscout te Soest
ISBN 9789402223576

Een boek vol verhalen, ontstaan uit haar
jarenlange ervaring als haptotherapeut
en NES practitioner. (www.neshealth.
com). De uniciteit van mensen verhin
dert niet dat ze dezelfde thema’s hebben
die belangrijk en kenmerkend zijn in hun
leven. In dit boek neemt Hermien de lezer
mee langs 16 van deze thema’s, de ‘rode
draden’.
 
Thema’s die de revue passeren zijn: lief
de en angst, passie, goed en slecht, ont
vangen, ziekte en gezondheid, afscheid,
eenzaamheid en avonturen. Deze the
ma’s zijn ontstaan vanuit de vraag, aan
verschillende mensen, naar de rode
draad in hun leven. De reacties op deze
vraag en de gesprekken die daaruit
voortvloeiden, vormen de basis voor dit
boek.
 
Het lezen van dit boek is voor mij zowel
lastig als fijn. Het lastige van het boek zit
in twee dingen. Als eerste het gebruik van
termen en beelden die voor mij niet alle
daags genoeg zijn om zonder toelichting

Gelezen: Wat is de rode draad in jouw leven?

Klik je op het bureaublad van je leven op angst of op liefde?
Auteur: Hermien de Ridder
 

Erik te Loo
 
 

te kunnen doorgronden. Voorbeelden:
emotiemeter, trillingsgetal, Universum
Wijd Web. Het tweede is het in mijn ogen
soms ongemakkelijke taalgebruik in
zinsopbouw en -lengte.
 
Fijn vind ik de integriteit waarmee Her
mien de verhalen - en dus de mensen, die
deze verhalen deelden - vertelt. Daarin
proef ik haar compassie en zorgvuldig
heid. De oefeningen bij de thema’s ervaar
ik als verrijkend. Sommige oefeningen
zijn misschien bekend en worden door
haptotherapeuten wellicht al regelmatig
gebruikt, maar de uitleg en de verhelde
rende tekeningen hebben voor mij dui
delijk toegevoegde waarde. Daarom is
het boek voor mij zeker de moeite waard!
 
Hermien de Ridder werkt als haptothera
peut en NES practitioner in haar praktijk
in Woudenberg.      
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Inspiratiebronnen

Onderwerpen die je raken
samenstelling redactie

As in tas
Jelle Brands Corstius 
 
Een kort boekje dat je in een paar uur uitleest. Met de as van zijn overleden, autori
taire vader in zijn fietstas, neemt Jelle Brands Corstius je al vertellend mee op zijn
fietstocht van Amsterdam naar de Middellandse zee. Voor hem een manier om het
verlies van zijn vader te verwerken. De haptonoom komt er ook nog in voor. Een klein
meesterwerkje.
 
 

Uitzending gemist NPO 2 Brandpunt
dinsdag 24 mei 2016: De toekomst van de psychiatrie 

Een korte documentaire over psychiater Jules Tielens, die genoeg had van alle her
vormingen bij de GGZ welke volgens hem geen verbeteringen opleverden. Hij begon
het Buurthuis: Het psychosecentrum ‘De Brouwerij’ in Amsterdam. Patiënten kunnen
binnen lopen in een gezellig huis met een grote eettafel waar een gratis lunch, ver
zorgd door vrijwilligers, aangeboden wordt. Zij krijgen een persoonlijke behandeling,
soms in samenwerking met familie en vrienden. Daarnaast is er fitness, yoga, gitaar
les en danstraining. Met dit initiatief blijken er veel minder opnames te zijn.  De goede
eigenschappen van de patiënten, die ondergesneeuwd kunnen raken door hun
ziekte, komen weer boven en ze kunnen er gelijk mee aan de slag in De Brouwerij.
De patiënten helpen elkaar door veel samen te doen, op vrijwillige basis.
 
 

Leegte achter de dingen,
mijn zoektocht naar een betekenisvol leven. 

Claartje Kruijff
 
Haar ogenschijnlijk succesvolle baan als psycholoog en bedrijfsconsultant in Londen
en Amsterdam bevredigen haar niet. Hoewel niet religieus opgevoed, besluit
Claartje Kruijff theologie te studeren, in de hoop antwoord te vinden op de grote
vragen van het leven. Ze wordt predikant en gesprekspartner buiten een kerk. In haar
boek neemt ze je mee in haar pogingen zin en betekenis te vinden in haar leven. Ze
doet dit op een voorzichtige en kwetsbare manier. Ze nodigt je uit mee te denken
over wat nu echt belangrijk is in werk en relaties en het grotere geheel. En welke
levenshouding daarbij past. Haar taal- en woordgebruik is oprecht en dichtbij het
dagelijks leven.
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Menslievende Zorg,
een ethische kijk op professionaliteit 

Annelies van Heijst
 

Annelies van Heijst is hoogleraar Zorgethiek aan de Universiteit van Tilburg.
Op de website kunt u kijken naar haar korte verhandeling over menslievende zorg.
Haar zorgvisie is opgebouwd op drie pijlers:
1.Zorgethiek
2.Het denken van Hannah Arendt
3.De presentietheorie van Andries Baart
Het boek lijkt geschreven voor haptotherapeuten.
 
 
 

De patiënt terug van weggeweest.
Werken aan menslievende zorg in het ziekenhuis. 

Andries Baart en Frans Vosman.
 

Dit boek is een verslag van een project om menslievende zorg te realiseren in het
ziekenhuis. Dit project vond plaats in Tilburg en het ziekenhuis kreeg de naam ‘lief
ziekenhuis’. Dat het belang van de patiënt weer op de eerste plaats komt, is waar het
project aandacht voor vraagt. Het boek biedt veel aanknopingspunten voor verder
onderzoek. De conclusie voor de Haptotherapie is het belang van samenwerking met
een Universiteit om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken. 
 
 
 
 
 

Kleine filosofie van het vrijen
Ann Van Sevenant 
 
Ann Van Sevenant is voormalig docent filosofie aan de Hogeschool Antwerpen.
Het is bij mijn weten het eerste filosofie boek dat specifiek het onderwerp vrijen
behandelt en komt tegemoet aan de behoefte naar een diepzinnige benadering van
het vrijen. Vrijen als het vrijelijk beleven van het samenkomen van twee mensen die
elkaar liefhebben en dat samen vieren.
In de bibliografie wordt bij ieder hoofdstuk verwezen naar de literatuur die op het
behandelde onderwerp betrekking heeft, erg prettig voor degene die zich er verder
in wil verdiepen.
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Houd me vast
Dr. Sue Johnson 
 
We zijn nooit zo kwetsbaar als wanneer we liefhebben. Een uitspraak van Sigmund
Freud die Sue Johnson aanhaalt in het begin van haar boek. Ondanks onze behoef
te aan verbondenheid en liefde, kunnen we verstrikt raken in telkens terugkerende
conflicten. De auteur noemt dit duivelse dialogen. Ze geeft handvatten om deze te
herkennen en om als partners uit deze verstrikking te raken. Ze gaat er vanuit dat als
de partners in contact komen met hun eigen pijn en behoeften onder hun conflict,
het contact veiliger wordt en ze weer in verbinding komen met elkaar. Begrippen als
present zijn en luisteren, veiligheid, hechting en verbinding komen aan bod. Deze
therapievorm noemt ze Emotionally Focused Couple Therapy (EFT). Dit sluit mooi
aan bij de haptonomische benadering. Een waardevol boek voor partners die op zoek
zijn naar een betere communicatie en meer verbinding, en voor therapeuten, die al
dan niet met stellen werken.
 
 
 

Waarom de heks in de oven verdween
Lisette Thooft & Mieke Bouma 
 
Wat hebben Harry Potter en Boeddha gemeen? Ze komen beiden voor in verhalen
met een boodschap. Het boek ‘Waarom de heks in de oven verdween’ vertelt over
de symbolische betekenis achter allerlei mooie verhalen in de wereld. Met thema’s
als liefde, macht, ijdelheid, creativiteit (Harry Potter) en spiritueel bewustzijn
(Boeddha). Thooft en Bouma gaan met de nodige humor en vlotheid op elk thema
wat dieper in aan de hand van mythen, sprookjes, populaire verhalen en zelfs een
paar films en ontrafelen de betekenis van elk symbool in deze verhalen. De verhalen
en vertaalde symbolen kunnen helpen je eigen ontwikkelingsweg te zien en je favo
riete verhaal zegt waarschijnlijk iets over je bewuste of onbewuste drijfveren. Ontdek
de kracht en wijsheid van beroemde verhalen, zegt de ondertitel. Ja, graag!
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Agenda

juni t/m oktober 2016
Op www.haptonomischcontact.nl/agenda tref je de agenda t/m december 2016,
voor zover bekend op dit moment

Academie voor Haptonomie

18 juni 2016   Open ochtend

21 juni 2016   Blij (Zijn blijdschap en vreugde grenzeloos positief?)

21 juni 2016   Wat is Haptonomie

26 en 27 september 2016   Coachen en Haptonomie

30 september 2016 (start)   Cursus Persoonlijke Ontwikkeling

30 september 2016 (start)   Basisjaar Haptonomie

5 oktober 2016   Contact. Het luistert nauw.

6 oktober 2016   Contact als therapeutisch middel

11 juli 2016   OWS-3 'Aanraking'

1 september 2016   OWS-1 ‘Ontwikkelingsschema als ontmoetingsruimte’

8 september 2016 (start)   3-daagse nascholing ‘Werken met groepen’

29 september 2016 (start)   Opleiding tot Haptotherapeut

29 september 2016 (start)   Opleiding tot Haptonomisch Counselor

4 november 2016 (start)   2-daagse nascholing 'Omgaan met kanker'

Instituut voor Toegepaste Haptonomie
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Scholingsagenda nog niet bekend

Synergos

W.I.H.

STH - Water

15 oktober 2016 (start)   Water Kennismaking (module 1): 15-10, 12-11 en 10-12

29 oktober 2016 (start)   Themacursus 'Hechten/onthechten': 29-10 en 19-11
(deelname mogelijk na volgen van module 1 en 2)

2017 (start)   Water Verdieping (module 2): data nog onbekend

op afspraak (een zaterdag)   Mogelijkheid voor intervisiegroepen: Workshop in
water

Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie
 
Voor scholingsagenda zie http://www.haptonomie.com
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