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Redactioneel

Gerda Ponte

De zomer zit er weer op, maar als het weer het toestaat komen er vast nog wat na
zomer avonden waarop we heerlijk in de tuin kunnen zitten. Hopelijk heeft iedereen
een fijne vakantie gehad, ik heb in ieder geval genoten. Twee weken Oostenrijk,
mooie bergwandelingen gemaakt, met schitterende uitzichten. Bergen brengen me
tot rust. Als kind voelde ik me daar al zó fijn dat ik op de terugweg naar Nederland
meteen heimwee kreeg. Als het aan mij had gelegen, was de trein weer omgekeerd.
Die liefde voor de bergen ben ik nooit kwijtgeraakt. Tussen die imposante toppen
voel ik me klein en nederig, en tegelijk zo verbonden met alles om me heen.
 
Heerlijk zo’n vakantieperiode, maar het werk voor Haptonomisch Contact ging door.
We hebben nieuwe adverteerders gezocht, die inkomsten zijn nodig. En we waren
natuurlijk druk bezig met het nummer dat voor jullie ligt.
 
In dit septembernummer schrijven Evelien Franken en Jolan Roose over haptothe
rapie en trauma. Zij geven aan dat er voor ons haptotherapeuten een belangrijke rol
is weggelegd bij het behandelen van trauma, maar dat deze rol ook gespecialiseerde
nascholing vereist. Ook Ineke Los-de Mare schrijft over trauma. Vanuit Synergos
ontvingen we een artikel van Nico Pronk over ‘Feitelijk waarnemen’. Hij beschrijft
het waarnemingsproces en manieren waarop wij onze waarnemingen kleuren. Hoe
houden we onze waarneming zo zuiver mogelijk?
 
Verder een boeiend artikel van Hans Koeleman waarin hij over de belevende kant
van het hardlopen vertelt. Annemieke van der Beek en Manon Houtman reisden af
naar Drachten, om in de praktijk te ervaren hoe het voelt om je op een ‘Shared
Space’ te begeven, een verkeersplein waar alle verkeersdeelnemers gelijk zijn. Zij
leggen uit hoe het concept ‘Shared Spaces’ werkt, waar het vandaan komt en ver
tellen over hun dag in Drachten.
 
In de rubriek ‘Wat doe jij?’ schrijft Maureen Westenenk hoe zij het Gevoelsorkest in
zette bij de begeleiding van een tiener en Paulien Kuijpers pleit in het artikel ‘Helpen
hechten’ voor een specialisatie tot hechtingstherapeut. Dit artikel stond in 2016 in
het Vakblad Vroeg. Vanwege het raakvlak met haptotherapie brengen wij het in dit
blad ook onder de aandacht. Dit septembernummer bevat ook nog een gedicht,
enkele inspiratiebronnen en de agenda van de opleidingsinstituten.
 
Een goed gevuld tijdschrift. Wij hopen dat het jullie inspireert. Aan het volgende
nummer, met daarin het beloofde vervolg op het artikel Haptonomisch Verplaatsen
van Else Boerema, wordt alweer gewerkt.
 
Geniet van de mooie herfstkleuren in de natuur, wij zijn er weer rond 21 december!

© 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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Haptotherapie en de behandeling

van traumatische herinnering in het lijf
 
 

Evelien Franken en Jolan Roose

Jolan Roose en Evelien Franken zijn 
2thepoint. Jolan is psycholoog en heeft
zich na afronding van de studie psycholo
gie, gestort op begeleiding en onderzoek
van topsporters. Ze gaf jarenlang les. Nu
heeft zij binnen de opleiding sensorimotor
psychotherapie van Pat Ogden haar 
behandelmogelijkheden met trauma,
gehechtheid en traumatisch gehechtheid
uitgebreid. Ze werkt daarnaast in een 
revalidatiecentrum. Evelien heeft zich
gestort op de integratie van het lijf door
de opleidingen fysiotherapie, geestelijke
gezondheidkunde en haptotherapie af te
ronden. Ze werkte jarenlang als 
haptotherapeut in een revalidatiecen
trum. Daarnaast heeft ze een eigen prak
tijk voor haptotherapie in Bergen op
Zoom. Binnen de samenwerking creëren
Jolan en Evelien verdieping en integratie
waarmee zij de cliënt zo optimaal moge
lijk willen behandelen en waarmee zij hun
kennis en ervaring willen overbrengen op
collega's en zorgprofessionals.
 
In het HC van juni 2017 is een artikel te
lezen over PTSS. Ons is gevraagd een
vervolg te schrijven over haptotherapie
en trauma. Opvallend in het artikel von
den wij dat er beschreven stond dat er
voor haptotherapeuten niet direct een
rol is weggelegd bij het behandelen van
PTSS. Deels zijn we het daarmee eens,
wanneer we kijken naar de curricula van
de opleidingen en de gespecialiseerde
opleidingen/nascholingen die er worden
aangeboden binnen het vakgebied.
Daarnaast hebben veel haptotherapeu
ten geen traumaopleiding gedaan die
andere disciplines wel aanbieden. Daar

door ontbreken belangrijke inzichten en
vaardigheden.
De andere kant van de medaille is dat
haptotherapeuten de sleutel voor trau
mabehandeling letterlijk in handen heb
ben. En dat is belangrijk, omdat mensen
met klachten, die veroorzaakt worden
door traumatische herinneringen, er
vaak dagelijks last van hebben. Ze ver
dienen deze kennis en daar zetten wij ons
voor in.
 
Herkenbaarheid
Cliënten komen slechts in beperkte mate
bij een haptotherapeut met een hulp
vraag richting PTSS-gerelateerde klach
ten. Toch draagt een substantieel deel
van de mensen traumatische herinnerin
gen in hun lijf. Hoewel dat niet altijd
wordt herkend en effectief kan worden
behandeld, bezitten haptotherapeuten
in feite de skills om de toegang tot die
traumatische herinnering in het lijf te
verkrijgen. Daarnaast levert haptothera
pie, als geen ander, de voorwaarden om
traumatische herinneringen te behande
len, waarbij te denken valt aan de voor
stadia van traumabehandeling: 1) stabi
lisatie van de arousalklachten (te veel
arousal of juist te weinig), 2) lijfelijke
bronnen kunnen aanboren. De state of
the art wetenschap bevestigt dat deze

vaardigheden van de cliënt noodzakelijk
zijn om tot traumabehandeling te kun
nen komen.
 
Gebeurtenissen
Hoewel er evidente gebeurtenissen zijn
die voor traumatische herinneringen
kunnen zorgen – zoals dreiging met de
dood, daadwerkelijk of dreiging tot seri
euze verwondingen en seksueel geweld
(van der Kolk, 2016) – vertelt het lichaam
zelf of het daadwerkelijk een traumati
sche herinnering in het lijf wordt. Ge
beurtenissen in zichzelf zijn niet leidend,
hoewel veel definities daarop zijn geba
seerd. Het interessante is dat de huidige
wetenschap antwoord heeft op de vraag
waarom cliënten zo verschillend kunnen
reageren op eenzelfde gebeurtenis (en
niet in gelijke mate traumatische herin
neringen opbouwen) en dat het ant
woord rechtstreeks in het lichaam terug
te vinden is.
Andersom geldt hetzelfde; bepaalde si
tuaties zouden minder vanzelfsprekend
moeten leiden tot een traumatische
herinnering maar doen dat wel degelijk.
 
Traumatische gebeurtenis in het lijf
Regelmatig zien we dat de traumatische
gebeurtenis het lichaam zelf betreft,
waarbij de natuurlijke reactie wordt on

“ Hoewel er evidente gebeurtenissen zijn
die voor traumatische herinneringen

kunnen zorgen, vertelt het lichaam zelf of
het daadwerkelijk een traumatische

herinnering in het lijf wordt. ”
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derdrukt (bijvoorbeeld vanuit acute pa
thologie of medicinaal). In de praktijk
hebben we dit kunnen waarnemen bij
verschillende mensen. Een jonge man
met een hersenbloeding, die vervolgens
elke vorm van ontspanning voelde alsof
hij weer doodging en continu de span
ning in zijn lijf opzocht. Een bevallen
vrouw die drie liter bloed verloor, liggend
op de gang; in shock gerakend. Of een
man met een hartaandoening die drie
keer moest worden geopereerd, gedu
rende negen uur, en alle keren bewust
moest meemaken hoe zijn hart werd
stilgezet. Hij had al jaren thoracale on
verklaarde pijnklachten.
 
De gebeurtenis op zich hoeft dus geen
traumatische herinnering te zijn of te
blijven. Dit is van vele factoren afhanke
lijk, waaronder:
1. of het lijf in de situatie heeft kunnen
doen wat het wilde doen,
2. wat het kan met de intensiteit van de
gebeurtenis (waarbij de ontwikkeling in
de vroege jeugdjaren bepalend zijn),
3. eventuele herhaling van deze gebeur
tenissen,
4. of er steun is waardoor de draagkracht
positief verandert. 
 
Trauma en de wijsheid van het lichaam
Bij trauma wordt de lichamelijke intelli
gentie geactiveerd. Wanneer zich een
potentiële dreiging voordoet, een drei
ging die lichamelijke schade of zelfs de
dood kan betekenen, worden we alert
(door de huidige literatuur wordt dit
stadium ook als een defensie betiteld).
Bij onvoldoende geruststelling gaat het
autonome zenuwstelsel een stap verder
en activeert animale defensies die ons
weg kunnen leiden bij het gevaar. Er
wordt o.a. adrenaline afgescheiden
waardoor het hart sneller gaat pompen,
de ademhaling versnelt en de spieren
meer zuurstof en energie krijgen. Hier
door is het lichaam in staat om hulp te
zoeken, te vechten of te ontsnappen.
 
Wanneer alle pogingen van het lijf niet
helpen om te overleven, zal je lichaam je

verder beschermen door te bevriezen,
verlamd of verdoofd te raken of te blok
keren (Ogden, 2015; Porges 2011). Por
ges (2011) beschrijft in zijn “Polyvagal
Theory” dat het lijf hierin reageert vol
gens een hiërarchie waarin het lijf de
minste schade oploopt en de meeste
kans maakt te overleven. Dat gaat van
het oplossen van een dreigende situatie
door middel van sociale vaardigheden
(dominantie neo-cortex) naar mobilisa
tie van het vechten en vluchten (domi
nantie limbisch systeem), naar immobi
lisatie zoals verstijvingsresponsen als
ook het overgeven aan een situatie door
slap te worden (dominantie hersen
stam).
 
In deze hiërarchie zit een belangrijk deel
van de traumabehandeling besloten:
immers trauma is volgens voorloper J.L.
Herman (1992) “een aandoening van de
machtelozen”. In dit treffende citaat zet
ze de kern neer: daar waar geen ontsnap
pen mogelijk is, daar waar je lijf iets wil
doen maar het niet anders kan dan het

te ondergaan. In die situatie is een trau
matische herinnering in het lijf snel op
gesloten.
 
Ongezond herstel na trauma
Wanneer iemand is blootgesteld aan
trauma, kan een situatie een trigger zijn.
Hierbij komt iemand direct in de defensie
die er toen was, alsook in een tijdsbesef
alsof de gebeurtenis zich in het hier en nu
voltrekt. Dezelfde lichamelijke reacties
komen tot stand, met alle problemen van
dien: een beperkte arousalregulatie,
eventuele herbelevingen die zo intens
zijn dat het voelt alsof alles zich nu weer
voltrekt. De informatie uit het geheugen
was immers tijdens de gebeurtenis niet
geïntegreerd en daardoor herhaalt de
cirkel zich op deze trigger. Op deze wijze
wordt een traumatische herinnering als
een zichzelf slijpend mes: keer op keer
wordt de neurologische verbinding be
vestigd.
 
Haptotherapeuten kunnen goed bijdra
gen aan het integreren van een trauma

“ Haptotherapeuten kunnen goed bijdragen
aan het integreren van een
traumatische herinnering. ”
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tische herinnering, waardoor de cirkel
wordt doorbroken. De basis is daarvoor
in huis: een cliënt met haar/zijn lijf in
contact brengen. Wat ontbreekt, zijn de
specifieke skills om de traumatische
herinnering te laten ontvouwen in het lijf,
zonder daarbij in een herbeleving te
komen. Hoewel een cliënt het soms echt
nodig heeft om over een traumatische
gebeurtenis te vertellen, beseffen hapto
therapeuten wel degelijk dat het aan de
daadwerkelijke behandeling (integratie
vanuit het lijf) niet bijdraagt. (Ogden,
Minton, Pain, 2006). Op trauma gerichte
therapieën zoals EMDR en Sensorimotor
Psychotherapie doen dat wel.
 
 
Trauma en de aannames binnen
haptotherapie
Onze ervaring uit de nascholing is dat de
psychofysiologische achtergrond van
trauma nog onvoldoende bekend is en
beperkt wordt meegenomen in de be
handeling. Terwijl daar de nieuwste in
zichten met betrekking tot trauma wel
vandaan komen. Daarnaast hebben wij
ervaren dat haptotherapeuten die wél
een specifieke opleiding hebben gehad,
worstelen hoe de kennis en vaardighe
den te integreren in de praktijk omdat die
skills niet vanuit de haptotherapie zelf
zijn ontwikkeld.
 
Omdat we zelf bezig zijn de huidige we

tenschap niet alleen te integreren in de
praktijk maar ook kennis over te dragen,
lopen we tegen de aannames aan die
vanuit de haptotherapie zijn ontwikkeld.
Het perspectief van waaruit wij als hap
totherapeuten werken, komt in het hui
dige licht van de wetenschap betreffen
de trauma, toch onder druk te staan. De
essentie van ons vak is immers om de
cliënt zich (weer) bewust te laten worden
van zijn aangeboren vermogens om zich
te kunnen openen voor bevestigend
contact. De grote waarde binnen de
haptotherapie is de affectieve bevesti
ging. Vanuit onze uitgangswaarden
wordt beschreven dat de cliënt zichzelf
kan hervinden en ordenen door affectie
ve bevestiging en de weg voor zelfverwe
zenlijking wordt vrijgemaakt: “van over
leven naar leven” (Gezamenlijke uit
gangswaarden haptotherapie, 2014).
 
Maar wat nu wanneer de cliënt niet kan
antwoorden op je affectieve uitnodiging
omdat hij of zij wordt getriggerd in een
traumatische herinnering; de gijzeling
van het lichaam, zoals Ogden & Fisher
(2015) omschrijft. Hoe groot is de kans

dat een dergelijk contact tot uitnodiging
hertraumatiserend is in plaats van he
lend? Uitnodiging, verbinding of afstem
ming zijn niet per definitie bewegingen
die door een getraumatiseerde cliënt
kunnen worden ontvangen. Wanneer ze
triggerend zijn, gaat de gehele defensie –
zoals aangestuurd door het autonome
zenuwstelsel – aan het werk, en zorgen
o.a. de bijbehorende stresshormonen
ervoor dat deze steeds dieper in het ge
heugen worden gegrift (van der Kolk,
2016). Door de beginnende signalen van
een traumatische herinnering precies te
leren kennen, kan een verdere inslijping
worden voorkomen wanneer er ade
quaat wordt gehandeld. De vraag is dus:
hoe herken je de arousal en animale de
fensies, niet alleen zichtbaar maar ook
voelbaar op de bank? En hoe reguleer je
de arousal van de cliënt in het moment?
 
Traumatische gehechtheid
Soms ontstaan traumatische herinnerin
gen binnen de gehechtheidsrelatie met
de ouders of verzorgers of andere be
langrijke mensen waar een cliënt vroeger
afhankelijk van is geweest. Het is van
groot belang om zowel trauma en ge
hechtheidsproblematiek te kunnen schei
den, als te kunnen zien wanneer beide
zijn vervlochten.
 
Beide problemen vragen een andere
aanpak. Wat helpend en noodzakelijk is
voor gehechtheid, kan triggerend en
ronduit hertraumatiserend zijn voor een
traumatische herinnering. Reden te
meer om de laatste wetenschappelijke
inzichten vorm te geven binnen onze
haptotherapeutische uitgangswaarden.
Hiermee doen we recht aan ons vak en
hebben we de mogelijkheid “heel” de
mens te behandelen.
 

“ Wat helpend en noodzakelijks is voor
gehechtheid, kan triggerend en ronduit

hertraumatiserend zijn voor een
traumatische herinnering. ”
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Samenvattend
Er wordt duidelijk dat er een uitnodiging
ligt en er is nog werk te doen. De weten
schap geeft aan dat de haptotherapeut
dé vaardigheden in huis heeft om een
ultieme traumabehandelaar te worden.
Constatering is echter ook dat daartoe de
huidige wetenschap geïntegreerd dient
te worden en uitgewerkt tot specifieke
vaardigheden waartoe een haptothera
peut zich zou kunnen opleiden.
 
De cliënten die zonder het te weten evi
dente traumatische herinneringen in
hun lijf hebben, zijn reeds in onze behan
delkamers. Nu is het zaak om het vak op
prachtige wijze te verdiepen, zodat er bij
de behandeling van traumatische herin
neringen affectief én effectief gewerkt
kan worden.
 
2thepoint zet zich in met een nascholing
waarin de basis van traumatische herin
neringen aan bod komt zowel qua kennis
als vaardigheden. Daarnaast maken we
ons sterk om een haptotherapeutische
specialisatie met betrekking tot trauma
tische herinneringen en traumatische
gehechtheid te ontwikkelen. Hierbij is
het doel om de laatste wetenschappelij
ke kennis en vaardigheden binnen de
haptotherapeutische basisprincipes te
conceptualiseren en te integreren.
www.2thepoint.life
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Studentenkorting? Let dan op!
Kom je per 1 januari 2018 nog steeds voor studentenkorting in aanmerking, stuur
dan vóór 1 december 2017 een mail met factuur of betalingsbewijs van je
opleidingsjaar naar secretaris@haptonomischcontact.nl.
Zonder deze gegevens vervalt je korting.
 
Vergeet je het door te geven, dan kom je pas per 1 januari 2019 opnieuw in
aanmerking voor het studentenabonnement.
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Ineke Los is haptotherapeut sinds 1994.
Haar haptotherapiepraktijk heeft zij in
Middelburg. Ineke is tevens geschoold in
de opstellingsmethode, waarbij “het ver
langen” van iemand een leidraad is. Het
opstellen van het verlangen of delen uit
het verwoorde verlangen is gebaseerd op
trauma- en hechtingstheorieën, een me
thode uitgewerkt door dr. Franz Ruppert.
Ineke is opgeleid in de traumaopstellin
gen methode en gedachtengoed volgens
Franz Ruppert bij Interakt in Tiel. Deze
methode gebruikt zij op een individuele
manier in de praktijk naast de haptothe
rapie.
 
Hoe nu verder?
Mensen met traumatische ervaringen
kunnen met hulp van opstellingen in
zicht krijgen in eigen problematiek en
een stap zetten op weg naar heling. Het
is bijzonder en ontroerend om dat te er
varen. Toch ontstaat er daarna vaak een
vraag…hoe dan verder?
 
Immers, het inzicht dat is ontstaan, be
vindt zich op een systemisch en cognitief
niveau. Het lichaam heeft binnen dit
proces echter haar eigen traumatische
proces doorgemaakt. Het aangaan van
(lichamelijk) contact wordt niet als een
uitnodiging of koestering ervaren, maar
kan bedreigend of angstig zijn. Binnen de
haptotherapie werken we specifiek op
dit gebied.
 
Ieder mens wordt geboren met het ver
mogen uit te reiken naar de ander en zich

Ik heb gezien, ik heb begrepen, maar nu...??

Haptotherapie als vervolg op
(trauma-)opstellingen 
 
 

Ineke Los - de Mare

“  
Ieder mens wordt geboren met het

vermogen uit te reiken naar de ander
en zich affectief te verbinden met de
ander en hierdoor zichzelf te ervaren

als persoon.  ”den wie het is, het kan groeien; de ik-ont
wikkeling komt op gang vanuit een zelf
vertrouwen.
 
Als een kind niet gezien en gekend wordt
in zijn wezen en niet kan opgroeien in een
veilige omgeving, dan ontstaat er ver
warring, een gevoel van ongemak. Dit
gevoel wil het kind oplossen en daarvoor
komt het  in actie  Een kind gaat zich dan
richten op zijn omgeving, heeft verbin
ding nodig en vraagt zich af: is daar vei
ligheid? De veiligheid in zichzelf kan niet
worden opgebouwd.
 
Zo’n kind krijgt een tekort aan affectieve
ervaringen. De alertheid komt al vroeg op
gang. Het leren voelen van grenzen en
het aangeven ervan ontbreekt. Het con
tact met zichzelf wordt afgesloten.
De ander komt vooral in beeld, in plaats
van ”ik”.
 
Zo ontstaat er al vroeg parentificatie.
Soms ontstaat dit al zelfs in de baarmoe
der of in de eerste jaren na de geboorte.
Er is dan geen eigen herinnering, geen
verhaal van wat er is gebeurd. Maar het

affectief te verbinden met de ander en
hierdoor zichzelf te ervaren als persoon.
Dit is een groot goed dat ons in staat stelt
een leven lang steeds weer relaties aan
te gaan en te bestendigen waarin we
onze eigenheid kunnen ontwikkelen in
alle levensfases. Door traumatische er
varingen kan dit vermogen verstoord
raken, met grote gevolgen voor ons le
vensgeluk. Binnen de affectieve nabij
heid en aanraking van de haptothera
peut kan herstel ontstaan van dit oor
spronkelijke vermogen van de mens.
 
Ontwikkeling en trauma op affectief
niveau.
Als een kind in een liefdevolle omgeving
opgroeit, bevestigd, gezien en gekend
wordt, leert het zijn lichaam ook kennen
en leert het onderscheiden wat klopt en
wat niet.
Als de omstandigheden voor het kind
gunstig zijn, dan kan de ontwikkeling in
veiligheid plaatsvinden en wordt ver
trouwen in de medemens opgebouwd.
Met een affectief aanbod van de ouders
kan een kind zo zijn voelend vermogen
ontwikkelen. Het kind mag zijn en wor
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Een verlangen naar bevrijding ontstaat.
 
Mensen met deze geschiedenissen, zien
wij in de haptotherapiepraktijk.
 
Haptotherapie
De haptotherapeut helpt de cliënt gevoe
lens te herkennen, te erkennen en te or
denen.
Door affectieve aanraking wordt de
cliënt uitgenodigd om in contact met
zichzelf te komen. Dit versterkt een ba
sisgevoel. Hierdoor durft de cliënt de
confrontaties aan te gaan die nodig zijn
om grenzen aan te kunnen geven en durft
de cliënt keuzes te maken. Zijn ik-kracht
groeit. Hij voelt wie hij is, herkent zijn
identiteit. De aanpassing of het verzet
heeft hij niet meer nodig. Hij kan onder
scheiden wat niet bij hem hoort en dra
gen wat van hem is.
Leven in plaats van overleven.
Voor dit alles is een gezond ik nodig, ook
al is het maar klein.
 

Casus
Voor me zit...Geeske. Ze heeft haar moeder op de leeftijd van 8 maanden verloren.
Ze is enig kind. Haar vader heeft altijd goed voor haar gezorgd. Hij is geen nieuwe
relatie aangegaan. Ze voelt zich zo onzeker over beslissingen in haar leven. Heeft
veel last van haar buik. Stelt zich de vraag: wie ben ik?
 
Ze heeft een relatie waarover ze zich ook altijd veel vragen stelt. Ze wonen apart.
Ze werkt veel met jongvolwassenen.
 
We zijn het erover eens dat het als kind voor haar een trauma is geweest om haar
moeder zo jong te verliezen. Ze voelt er echter weinig bij als we erover praten. Ze
heeft geen herinneringen aan haar moeder, enkel uit verhalen.
 
In een opstelling maakt ze contact met haar moeder. Dat raakt haar en ze voelt
zich daarbij erg jong. Ze voelt en ziet zichzelf nog steeds als klein kind, reikend
naar haar moeder. Maar ze kan ook zien dat moeder niet naar haar toe kan komen.
Ze kan verdriet beginnen te voelen.
 
Daarna kwam ze opnieuw in de praktijk en vroeg me: en wat nu…?

De haptotherapeut kan de cliënt  gidsen,
om de angst en de pijn, die in het lichaam
opgeslagen zitten, beginnen te gaan
voelen door er samen stap voor stap mee
in contact te komen en ermee in contact
te blijven. Dit kan heel moeilijk en span
nend zijn voor de cliënt. De haptothera
peut voelt wat de cliënt onder zijn hand
doet in het contact. Door te verbaliseren
in het nu van wat er gebeurt en zelf in
vertrouwen aan te blijven in het contact,
zal de cliënt dit kunnen herkennen.
De cliënt kan zo zijn controle wat los
laten. De angst voor het contact maken
met het trauma-deel kan zo langzaam
overwonnen worden.
 
Het verleden kan niet overgedaan wor
den. Het kan niet mooier gemaakt wor
den dan het was. Er kan wel geheeld
worden, de delen kunnen geïntegreerd
worden. De behandeling is erop gericht
de (trauma-)wond te hechten. De hech
tingen laten echter wel littekens achter.
Deze trekken soms, soms schuur je er
even langs... ‘De huid ’ blijft gevoelig.

lichaam weet het wel, voelt het wel. Er is
een breuk ontstaan in de verbinding met
zichzelf door een breuk met de omge
ving.
Het kind heeft geleerd om te overleven
door emotioneel te “verdwijnen”, zich af
te sluiten, zich te splitsen, zich onzicht
baar te maken, zich aan te passen of zich
te verzetten. Van binnen is er verdriet,
angst, boosheid opgeslagen, als gevolg
van verlatenheid, eenzaamheid en emo
tionele kou. De gevoelens waren te heftig
en te groot voor een kind. Het voelde als
levensbedreigend. Een innerlijke split
sing is dan een oplossing om door te
kunnen gaan, door te kunnen leven.
Deze overlevingsmechanismen zijn in
die tijd voor het kind belangrijk en zinvol
geweest. Maar die afsluiting van de eigen
pijn blijft, zolang er geen aandacht voor
is.
 
Als volwassene zit het afgesloten zijn  op
den duur verdere ontwikkeling in de weg;
het belemmert een goed functioneren.

“ Door affectieve aanraking wordt de client
uitgenodigd om in contact met zichzelf te

komen ”

Makers Ronald Fischer en Hubert Stern
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Vervolg Casus
Door Geeske  affectief en bevestigend aan te raken in haar basis, hetgeen in het
begin slechts moeizaam ontvangen kon worden, maar langzaam werd opge
bouwd, is ze zichzelf in haar gevoelens beter gaan ontmoeten en begrijpen.
 
Ik was niet haar moeder, maar kon haar wel laten voelen wat het gemis was en
daarvoor ruimte en tijd maken. Ook kon ze onderscheiden wat haar verdriet was
en wat het verdriet van haar vader was (geweest) Ze durfde nu verbinding te maken
met zichzelf. En daarbij haar omgeving wat losser te laten. Dit hield in dat ze haar
angst ontmoette en durfde te voelen.
 
Daarnaast heeft ze moed gevat om samen te gaan wonen met haar vriend. Ze
moest oefenen om hierbij ook gevoelens te delen. Ze was gewend om alles in haar
eentje op te lossen.
 
Dit delen van gevoelens heeft hen nader tot elkaar gebracht. Ze hebben nu de
sprong gewaagd om samen een huis te kopen. Het denken over het krijgen van
kinderen is voor haar nog een brug te ver. Hij heeft al wel dit verlangen, maar snapt
dat ze tijd nodig heeft.

 
Aanraken als therapie
Als haptotherapeutisch begeleider zijn
we aanwezig als mens, veilig en onvoor
waardelijk afgestemd op de mogelijkhe
den, behoeften en grenzen van de cliënt.
 
De affectieve aanraking van onze handen
zorgt voor nabijheid, maar is belange
loos. Handen, belangeloos, met aan
dacht. Een gift zonder woorden. Een te
dere aanraking die bedoeld is voor de
cliënt. We nodigen uit om contact te
maken met de handen van de therapeut,
met de buitenwereld, er ontstaat een
wisselwerking. Verstilling en verzachting
zijn dan vaak merkbaar. Vanuit het licha
melijk contact komt er een beleving op
gang die moed geeft en dat is nodig.
 
Voor mensen die met trauma-ervaringen
te maken hebben, zijn dit vaak nieuwe
ervaringen. We leren mensen een nieuwe
inprenting maken: in het nu is het veilig.
De overlevingsspanning kan losgelaten
worden. Dit kan een onbekend gevoel
zijn...en dus spannend. Als de diepe oude
pijn gevoeld kan worden in veilige licha
melijke nabijheid van de therapeut, kan
herstel plaatsvinden. Er ontstaat rust.
Dan pas ontstaat er vaak ruimte voor
woorden; het verhaal kan verteld wor
den. Het is ontroerend als er op deze
manier vertrouwen ontstaat. Dit gebeurt
wederzijds; beide mensen verzachten en
kunnen elkaar op deze manier ‘ ontmoe
ten’. Het ‘moeten’ verdwijnt en het ‘mo
gen zijn’ ontstaat. Het hier en nu is verrij
kend, maar tegelijkertijd is er een besef
van wat tot nu toe werd gemist.
 
Door de affectieve aanraking wordt dat
gene aangesproken wat in aanleg aanwe
zig is, maar door een traumatische erva
ring nog niet eerder geopend kon worden.
Het goede is gevoeld en kan steeds weer
gevoeld worden, het is aanraakbaar en
oproepbaar.(Marli Lindeboom) Maker en fotograaf: Ineke Los de Mare

“ De affectieve aanraking van onze handen
zorgt voor nabijheid, maar is belangeloos. ”

 
(Dank aan collega’s Elma Oosthoek en
Gusta Zuiderduin, die hebben meegele
zen en -gedacht.)
 
Literatuur
Uit ‘Gevoel voor leven’, redactie Els
Plooij, : hoofdstuk 4, Marli Lindeboom: 
'Volwassen……en als kind affectief ver
waarloosd’.

Bron:
Kwartaalmagazine traaktmij augustus 2017. 
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Hans Koeleman is schrijver, publicist,
spreker, en medeorganisator van Dark
Sky Running Camp (DSRC). Hij is tweevou
dig Olympisch atleet (Los Angeles ’84 en
Seoul ’88) en voormalig brand manager
bij Nike Europe.
 
Hans adviseert met zijn bureau Till Dawn
organisaties, profit en non-profit, over het
implementeren van een cultuur van inno
vatie en is een veelgevraagd spreker van
de Speakers Academy.

In Het blauwe uur (Prometheus, 2014)
beschrijft hij een lange run over de nach
telijke duinen en stranden rond Schoorl.
Olympiërs (Arbeiderspers, 2016) is een
autobiografische roman over de Olympi
sche Spelen van Los Angeles. Vanaf janu
ari 2018 toert Hans met psychiater Bram
Bakker en literair schrijver Abdelkader
Benali langs theaters in het land met de
voorstelling 'Wat beweegt de hardloper?
 
[Een auteur die mooier over hardlopen
kan schrijven dan Hans Koeleman ken ik
niet. Hij weet het zo belevend op te
schrijven, dat je ernaar verlangt direct je
schoenen te pakken en te gaan. Vanwege
zijn manier van schrijven benaderde ik -
Annemieke van der Beek - hem en vroeg
of hij iets wilde schrijven voor Haptono
misch Contact. Heel spontaan schreef hij
onderstaand artikel, op zijn geheel eigen
wijze geformuleerd. Zo origineel is het
hier geplaatst en mag het jullie, de lezers,
inspireren en mogelijk motiveren.]
 
 
1. Dark Sky Park
Het duin afkomend, het strand op, traag,
lomp, en half-struikelend door het zand,
bogen we af naar rechts, westnoordwest,
de duisternis in, over de Boschplaat van
Terschelling. Ver voor ons zagen we dat

de Bornrif, de vuurtoren van Ameland,
iedere vijftien seconden drie zwakke
schitteringen door de mist projecteerde,
een signaal, zo merkte iemand snedig op,
dat de bewoonde wereld nog immer om
de hoek lag, dat we niet in een prehisto
risch tijdperk liepen, ontdaan van men
sen. En toch, ondanks die flikkeringen in
het oosten, leek het alsof we de enige
mensen op aarde waren. Behalve ons
was er helemaal niemand.
Zo liepen we verder, op de rand van de
wereld.
 
Het was eb, het strand was breed, de zee
stil, de wind afwezig, grillige duinen
rechts van ons, de volle maan recht ach
ter ons. Tien lange schaduwen liepen
voor ons uit. Woorden waren overbodig.
En nutteloos. We hadden een dichter
mee moeten nemen om deze scene te
beschrijven. ‘Dit is Mars’, fluisterde ie
mand.
 
Op het schuifelen van de voeten na was
het stil. De branding, toch slechts een
paar meter links van ons, kabbelde kalm.
Er waren golfjes, maar geen brekers.
Verder geen geluid. De oren sliepen half.
De ogen keken sloom de duisternis in.
Geen focus. Waarom ook? Er was niets te
zien, behalve schimmige beelden. Geen
hekken, geen stoepen, geen verkeer,
geen muren. Als we het gewild hadden,
zouden we minutenlang met gesloten
ogen hebben kunnen lopen. In zo’n om
geving heeft de hardloper geen ogen
nodig, geen oren, geen kaart, geen eten
en geen drinken. Ook geen schoenen.
Hier, aan de grens van Dark Sky Park, het
donkerste, meest desolate plekje Neder
land, hadden we helemaal niets nodig.
We hadden onszelf gereduceerd tot zelf
voorzienende wezens, als eencelligen,
gevoed met eigengemaakte dromen. We

zweefden en liepen verder, de magie van
de nacht binnen.   
 
2. Floating I
In de jaren ’50, toen Amerika plannen
ging maken om de eerste mens de ruim
te in te schieten, bogen wetenschappers
zich over het vraagstuk wat er met die
mens zou gebeuren als deze eenmaal in
de ruimte aangekomen was. De afwezig
heid van zwaartekracht, de stilte van het
vacuüm van de ruimte, absentie van
aardse referentiepunten om snelheid en
locatie te bepalen, het letterlijk los zijn
van alles wat de mens houvast en ver
trouwen geeft, dat alles deed weten
schappers nadenken of de mens dit ei
genlijk wel kón, zo alleen zijn zo ver van
alles en iedereen.
Men ging experimenten doen.
 
Proefkonijnen werden op stoelen vast
gebonden en voor langere tijd in kleine
halfdonkere en stille ruimtes geplaatst.
De eerste resultaten waren niet bemoe
digend. Mensen werden zenuwachtig en
onrustig van de stilte, af en toe onderbro
ken door onvermijdelijk plotseling ge
kraak of ander geluid, van de eenzaam
heid, van het gebrek aan beweging en
gebrekkige en onregelmatige sensori
sche input. Als een halve dag van dit alles
op aarde al problemen zou geven, wat
dan als de mens dagenlang de ruimte in
zou gaan, en dat zonder de mogelijkheid
om snel om te keren en binnen een uurtje
weer thuis te zijn? Er werd verder nage
dacht. Meerdere experimenten volgden,
doch met eenzelfde resultaat. Wat nu?
 
‘Wat nu?’ merkte John C. Lilly op, ‘We

De mens en de duisternis

Hans Koeleman
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begonnen waren…?
 
Dit was geen hardlopen. Dit was, zei een
vrouw naast me haast verbaasd, dit was
magie. Dit stukje nachtelijk Noordzee
strand, terwijl ver achter ons de eerste
tekenen van de dageraad zichtbaar wer
den, was een leerschool die ons onder
richtte te kijken naar het binnenste van
ons zelf.
 
4. Floating II
Wat John C. Lilly met zijn onderdompe
ling in zijn zelfgebouwde zoutwatertank
ontdekt had was het volgende: de afwe
zigheid van mensen, de afwezigheid van
enig licht (totale donkerte, zelden of
nooit ervaren in het normale leven), de
bijna totale stilte, de verminderde zwaar
tekracht, het water op lichaamstempe
ratuur, dat allemaal bij elkaar leerde
hem dat de absentie van enige externe
stimuli hem niet beroofde van hersenac
tiviteit (wat op dat moment de gangbare
gedachte was), hem niet horendol maak
te (wat in eerdere experimenten dus wel
gebeurd was), maar hem juist meer in
contact bracht met wat hij zijn ‘inner

gaan de experimenten nóg extremer
uitvoeren, de mens nóg geïsoleerder
neerzetten, we gaan letterlijk de ruimte
proberen na te bootsen.’ We waren nog
niet ver genoeg gegaan. De mens moest
gaan zweven en echt helemaal niets
voelen of horen. Op zijn oproep voor
proefkonijnen kwam niemand opdagen.
De consensus onder wetenschappers
was dat Lilly’s ideeën alleen maar tot nog
extremer negatieve reacties van de mens
zouden leiden. Dus ging deze man, die
overigens niet wars was van ongewone
experimenten en het een en ander met
drugs had geprobeerd, zelf aan de slag.
Hij bouwde een grote watertank die hij
vulde met zout water op lichaamstempe
ratuur. Met een provisorische zuurstof
tank op de rug en een helm van ondoor
zichtig glas op zijn hoofd liet hij zich in
het water zakken, zweefde rustig ade
mend in equilibrium, liet een moedige
assistente het licht van de kamer uit
doen, en wachtte kalm tot er iets ging
gebeuren. Na verloop van tijd merkte hij
dat een gevoel van diepe ontspanning
over hem kwam, een rust en innerlijke
tevredenheid die hij, zelfs met het ge
bruik van drugs, nimmer had ervaren.
Het gekriebel van een uit de zuurstoftank
ontsnapt luchtbelletje dat langs zijn rug
omhoog kroop werd als een orgasme
ervaren. Hij kroop uit de tank, ging zitten,
en dacht na.
 
3. Maanlicht
Na anderhalf uur draaiden we om en
liepen de maan tegemoet. Lang en lang
zaam lopen brengt de loper, althans de
meeste lopers, in een staat van euforie;
Runners High. Dit is bekend en de reden
waarom in de psychotherapie bij de be
handeling van milde depressieve klach
ten patiënten aangeraden wordt te stop
pen met medicatie en te gaan hardlopen.
Lopend in de schoonheid van een maan
beschenen strand waren wij zelfs méér

dan euforisch. Neurotransmitters, waar
onder serotonine, geproduceerd door de
hersenen, lieten ons zweven. Maar ook
het aanschouwen van de rauwe schoon
heid van een uniek stukje aarde hielp ons
een kick te geven. De kameraadschap
van tien lopers aan de rand van de we
reld, als astronauten op de maan kijkend
naar al wat nieuw was, gaf ons vertrou
wen en geborgenheid. Maar het was de
stilte, de donkerte, de afwezigheid van
normale alledaagse en overdagse impul
sen en sensorische input die alles anders
maakte. De nachtelijke stilte en de rust
brachten onze hersenen in een patroon
van theta-golven, gelijk aan datgene wat
we ervaren wanneer we bijna in slaap
vallen, een mysterieus en haast ongrijp
baar fenomeen dat diepe reflectie en
organische creativiteit ontlokt. Maar wij
liepen nog en waren, zo vertelden we
onszelf tenminste, klaarwakker. De stilte
en de nacht maakten ons ontspannen,
herstelden ons, alsof we aan het slapen
waren, het lage tempo vermoeide niet,
de euforie en meer…, kon het zijn, merk
te iemand op, dat we straks na drie uur
terugkomen en fitter eindigen dan we

“ De kameraadschap van tien lopers aan de rand van de wereld, als
astronauten op de maan kijkend naar al wat nieuw was, gaf ons

vertrouwen en geborgenheid. ”
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‘Dat wordt dan zeker vier uur lopen’, zei
iemand. Kan me niet lang genoeg duren.
Kan me niet lang genoeg duren…
De zon, toen die eenmaal op was, werd
met liefde verwelkomd, zoals de zon nu
eenmaal verwelkomd moet worden.
Maar ergens wilden we de nacht nog
eventjes bij ons houden, waren we stie
kem melancholisch en droomden we stil
weg over de verlaten vlakte van Dark Sky
Park.
 
 
Nawoord
De bevindingen van John C. Lilly zijn
deels samengebracht binnen het con
cept van Restricted Environmental
Stimulation Therapy (REST). Zijn tank,
de floatation tank, heeft door de jaren
heen de nodige aanpassingen onder

experience’ noemde. Hij ontdekte dat
zijn hersenen, onafhankelijk van externe
input, autonoom actief konden blijven
en dat hij deze ‘states of consciousness’
zelf kon controleren, dat de hersenen
blijkbaar zelf innerlijke informatie en
creativiteit konden ontlokken. Dat er,
simpelweg, binnenin ons meer zat dan
we wisten. Dat ons lichaam zélf maar al
te goed in staat was herstel, rust, creati
viteit, ontspanning, depressie, pijn, le
rend vermogen en zoveel meer te contro
leren. Dat we veel minder uitwendige
hulp nodig hebben dan we soms denken.
 
5. Dageraad
Hoe lang hadden we gelopen? Drie uur?
Zo veel? Zo weinig? De volgende keer
helemaal tot aan de Noordkaap, het
meest oostelijke puntje Terschelling?

gaan en is vandaag de dag een veelge
bruikt middel om ontspanning en rust te
vinden. Sporters gebruiken het om van
zware inspanning te herstellen. Floating
is een beproefd middel om complexe
materie te leren omdat floating het
hoofd eerst ‘leeg’ maakt, klaar om infor
matie op te nemen.
 
 
De run beschreven in dit verhaal is geba
seerd op de ervaringen op het Dark Sky
Running Camp (DSRC), een lang week
end met verschillende nachtelijke runs
aan de rand van het Dark Sky Park op
Terschelling, het donkerste en stilste
plekje van ons land. DSRC organiseert
vanaf september 2017 weer maandelijks
hardloopweekenden voor lopers van alle
niveaus, altijd rond volle maan. 
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Ruim een jaar geleden, 4 februari 2016,
lezen we in het Parool een artikel over
Shared Spaces: ‘Plein achter CS heeft
geen regels nodig’. Het boeit ons direct.
Tussen de regels door herkennen we veel
haptische fenomenen zoals: gedeelde
ruimte, eigen verantwoordelijkheid, af
stemmen en anticiperen. Onze nieuwsgie
righeid is gewekt, hier willen we graag
meer over weten. We besluiten samen op
pad te gaan om de filosofie en de werking
in de praktijk te onderzoeken.
 
Wat is een Shared Space?
Een Shared Space is een verkeersplein
dat wordt gezien als een verblijfsruimte
in plaats van een verkeersruimte. Om de
doorstroom te genereren en de veilig
heid te verhogen staat de mens centraal,
in tegenstelling tot wat gebruikelijk is:
het centraal stellen van (het snel afwik
kelen van) verkeer en wettelijke regels.
Praktisch gezien betekent dit: zo weinig
mogelijk regels, borden, drempels en
belijningen. In een Shared Space zijn alle
weggebruikers gelijk; voetganger, fietser
en motorvervoerder.
 
Historie
Het concept van de Shared Spaces is in
de jaren 70 ontwikkeld door verkeers
kundige Hans Monderman. Vanuit de
gemeente Leeuwarden kreeg hij de vraag
om de doorgaande weg van het dorp
Oudehaske (Friesland) veiliger te maken.
Door het gebrek aan ruimte was het niet
mogelijk om een breed wegdek voor
vrachtverkeer, fiets- én wandelverkeer
aan te leggen. Monderman besloot het
precies andersom aan te pakken: beper
ken en gebruik maken van natuurlijke
gidslijnen.

Shared Spaces

Annemieke van der Beek
Manon Houtman

 
De cijfers laten zien dat een Shared Space
werkt. Het aantal ongevallen nam aan
zienlijk af. Waar in de periode van 1998
tot 2002 gemiddeld 9 ongelukken per
jaar plaatsvonden, is dat nu afgenomen
naar gemiddeld 1 per jaar.
 
Shared Spaces in de Praktijk
Bij het naderen van het plein is onze
eerste indruk ‘niks bijzonders’.  Als we
het plein oversteken echter bekruipt ons
de gedachte: ‘Hé, wat is hier de
bedoeling…?’ Helemaal vanzelfspre
kend is het niet, omdat markering ont
breekt. Belijning is er alleen in de vorm
van haaientanden en zebrapaden. Er is
voldoende ruimte om ons te kunnen
bewegen en er wordt rekening met ons
gehouden.
 
Zodra we het plein oversteken, merken
we dat we ‘maar wat doen’. Intuïtief. We
vertrouwen erop dat het wel goed komt.
De verwarring, over wat eigenlijk de be
doeling is of wat toegestaan is, brengt
ons niet van slag.
 
We parkeren en observeren het plein
vanaf een afstand. Dit doen we vanuit
verschillende hoeken. We zien voorna
melijk een dynamische chaos; het
stroomt, ondanks de veelheid aan bewe
ging en verkeer. Het plein doet open aan;
als één geheel met de omgeving. Fietspa
den zijn verweven met voetgangersge
bied. Er zijn geen borden of verkeerslich
ten. Wel zijn er fonteintjes aan de zijde
van het theater die mede de inrichting en
het gebruik van het voetgangersgebied
bepalen.
 

 
Het wegdek werd slechts 5m breed, met
aan weerszijden een molgoot van 50cm.
De strepen op de weg verdwenen. Het
voetpad ernaast werd 5cm verhoogd en
liep door tot aan de puien.
Vrachtwagens konden elkaar niet passe
ren en werden genoodzaakt via de mol-
goten uit te wijken. Goed rekening hou
den met andere weggebruikers werd een
must met als gevolg langzamer en voor
zichtiger rijden.
 
Laweiplein
Voor ons eigen onderzoek reizen we naar
de gemeente Drachten. In deze gemeen
te is bewust gekozen om op verschillen
de verkeerspleinen het principe van
Shared Spaces toe te passen. Hier be
vindt zich ook het internationaal beken
de Laweiplein, ontwikkeld door Hans
Monderman, dat veel navolging kreeg in
het buitenland.
 
Kenmerkend aan het Laweiplein is de
centrale ligging, vlak achter het gemeen
tehuis en grenzend aan theater en win
kelcentrum. Ouderen wonen verderop,
kinderen en jongeren steken regelmatig
het plein over om op school te komen.
Het Laweiplein verwerkt 22.000 auto’s en
bussen per dag. Theoretisch gezien on
haalbaar, maar hier de dagelijkse werke
lijkheid.
 
Afname ongevallen
Ter bevordering van de doorstroom werd
het kruispunt in 2003 vervangen door
een rotonde. Borden, verkeerslichten en
het grootste deel van de belijningen
werden weg gehaald. Zebrapaden en
haaientanden bleven bestaan, maar van
rijbaanscheiding was geen sprake meer.
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Contrast
Om verschil te ervaren, bekijken we ook
de rotonde aan de andere kant van het
busstation. Deze is niet ingericht volgens
het principe van Shared Spaces. We zien
meer wegmarkering, vakken en borden.
Het oogt overzichtelijk en duidelijk. Geeft
een gevoel van herkenning. Qua door
stroom valt op dat ieder zijn eigen ding
doet. Men volgt het ‘parcours’ van de
belijningen. Verkeersdeelnemers maken
minder contact met elkaar en de bewe
ging is staccato doordat er meer sprake
is van stil staan en wachten op elkaar.
Zodra we zelf de oversteek maken, mer
ken we dat we vooral gericht zijn op
doorgaan, waarbij we ervan uitgaan dat
de regulering ons beschermt.
 
Dankzij onze proef op de som ervaren we
precies de kern van de filosofie van de
Shared Spaces. Zonder dat we het direct
in de gaten hebben, maakt het Lawei
plein ons alerter. Het spreekt ons aan op
onze eigen vermogens. Er zijn bewust
risico’s ingebouwd die ons verplichten
meer om ons heen te kijken en contact te
maken met andere weggebruikers. We
kunnen niet blind varen op de regels.
 
Gebruikers Laweiplein
Dat de cijfers boekdelen spreken, staat
buiten kijf. Ook onze eigen ervaring sluit
aan bij het gedachtegoed van de Shared
Spaces. Maar wat is eigenlijk de ervaring
van de dagelijkse gebruiker? En van
minderheidsgroepen zoals ouderen en
mindervalide mensen? We vragen het op
de man af.
 
De eerste persoon die we spreken is een
bestuurder van een scootmobiel. Hij
woont een stukje verderop en kent het
plein nog van vroeger, toen het een
kruispunt was.
Doordat meneer in een scootmobiel zit is
hij niet altijd goed zichtbaar. Vooral bus
chauffeurs zien hem gemakkelijk over
het hoofd. Daarnaast heeft hij proble
men met zijn gezichtsvermogen en kan
hierdoor niet altijd adequaat reageren.
De kans op een ongeluk is daarmee aan

zienlijk groter. Enkele jaren geleden
overkwam hem een ongeluk welke leid
de tot een ernstige val. De verantwoor
delijkheid van dit ongeluk legt hij groten
deels bij zichzelf ‘hij had niet goed opge
let’. Opvallend is het optimisme en het
vertrouwen dat deze man uitspreekt. Hij
geeft aan alert te zijn als hij het Lawei
plein oversteekt, maar ervaart hierbij
geen angst.
 
Een fietser vertelt dat het verkeersplein
volgens de huidige inrichting voor vol
doende doorstroming zorgt. Vroeger - als
kruispunt met verkeerslichten - was dit
veel minder het geval. Hij ervaart meer
communicatie tussen weggebruikers en
merkt op dat hij sneller voorrang ver
leent aan bijvoorbeeld ouderen en kin
deren. Externe factoren, zoals het weer,
zijn van invloed op de keuzes die hij
maakt.
 
Toch merkt hij ook op dat het voor zwak
keren, zoals bejaarden en lichamelijk
beperkten, een onveilig gebeuren zou
kunnen worden. Wat kan betekenen dat
zij het kruispunt niet meer kunnen ge
bruiken. Voor zijn eigen vader, een man
op leeftijd, vindt hij het in ieder geval veel
te gevaarlijk om het plein alleen over te
steken.

 
Een buschauffeur herkent niet dat het
regelvrije kruispunt beter werkt dan het
reguliere; hij vindt zowel het Laweiplein
als de naastgelegen reguliere rotonde, in
de loop der jaren, gevaarlijker geworden.
Vooral fietsers ervaart hij als onvoorspel
baar en daardoor gevaarlijk.
 
Een mevrouw, die wandelt met haar
moeder in een rolstoel, geeft op haar
beurt aan dat de pleinen oproepen tot
behoedzaamheid en oplettendheid. Het
geeft haar een veilig gevoel. Dankzij de
toegenomen alertheid, is er meer oog
voor haar moeder in de rolstoel en wordt
haar sneller voorrang verleend.
Twee dames op leeftijd, beiden met een
rollator, onderschrijven dit. Al stellen ze
wel dat het essentieel is jezelf zichtbaar
te maken door ‘je eigen ruimte in te ne
men’ en vooral (oog)contact te maken
met bestuurders, voordat je daadwerke
lijk de oversteek maakt.
 
Als we naar de verhalen van de wegge
bruikers luisteren, horen we een hoge
mate van eigen verantwoordelijkheid.
Interessant en ogenschijnlijk tegenstrij
dig is dat men aangeeft dat zowel het
gevoel van veiligheid is toegenomen, als
ook het besef van angst voor gevaar als
gevolg van de risico’s die zijn ingebouwd.
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sproken op zijn eigen houding en in
breng. Dit resulteert in actievere partici
patie.
 
Monderman zelf stelt:
‘Afgezien van het feit dat een leven zonder
risico het nauwelijks waard is geleefd te
worden, is het verminderen van de risico
perceptie juist gevaarlijker… Als je risico
bewust invoert, maak je mensen opletten
der en voorzichtiger… ‘
 
Dit perspectief van veiligheid en het
dragen van eigen verantwoordelijkheid,
werd eigenlijk ook al door Ted Troost
beschreven in het boek 'Het lichaam liegt
nooit'. Vanaf bladzijde 14 illustreert hij,
aan de hand van de manier waarop wij
omgaan met verkeerslichten (lees: stop
lichten), hoe we geneigd zijn om onszelf
aan te passen. Hij beschrijft hoe we te
veel op regels vertrouwen en te weinig
onze eigen vermogens benutten en de
afstemming op elkaar, waarmee we een
inbreuk doen op onze zelfstandigheid,
creativiteit en identiteit.
 
Risicoperceptie in het dagelijks leven
Tijdens ons onderzoek naar de Shared
Spaces zijn we verbouwereerd van het
gemak waarmee we regels opvolgen en
de vanzelfsprekendheid waarmee we
aannemen dat de regels die bepaald zijn,
nut hebben en bescherming bieden. De
Shared Spaces laten ons zien hoe dat van
invloed is op onze manier van handelen;
inboeten op het gebruik van onze capa
citeiten en minder het contact met elkaar
zoeken.
 
Vanuit dit perspectief kunnen we breder
kijken. In feite is het een gegeven dat het
leven risico in zich draagt. De vraag die
daarbij oprijst, is hoe we met die risico’s
om willen gaan. In hoeverre moeten we
dit sturen op basis van regelgeving? En in
hoeverre zijn we in staat om zelf te
beslissen?
Het is een vraag die gesteld kan worden
voor de inrichting van het verkeer, maar
hoe zou het zijn als we dit doortrekken
naar andere terreinen in de maatschap

pij zoals het onderwijs, bedrijfsleven en
de opvoeding?
 
Het gaat hierbij niet om de afschaf van,
maar om een bewustere omgang met
regels. Het toetsen van het nut in de
praktijk en de uitnodiging om iemand
aan te spreken op zijn capaciteiten zodat
men de ruimte krijgt die men aan kan en
er oog is voor elkaar. Net als bij de Shared
Spaces, waar je nu niet langer nodeloos
op een rood licht moet wachten om door
te mogen rijden, maar gewoon je weg
(ver)volgt omdat die ruimte er is. Dat we
weer communiceren met en afstemmen
op elkaar in plaats van boosheid uiten
omdat iemand de regels niet precies
volgt.
 
Om regels (gedeeltelijk) los te laten is
moed nodig van bestuurders en opvoe
ders. Het vraagt om te vertrouwen op, en
inzicht in, de eigen vermogens van de
mensen die deelnemen. Dit vraagt an
ders zekeren dan de meeste van ons ge
wend zijn.
Als haptonomen kunnen we binnen deze
dialoog een rol van betekenis spelen. We
hebben de kans om anderen bewust te
maken van de natuurlijke vermogens die
ze bezitten zoals aanvoelen, in contact
zijn en verbinden.
 
Nieuwsgierig naar een Shared Spaces en
wil je het ook eens ervaren? In Nederland
zijn er verschillende plekken waar het
principe van Shared Spaces is toegepast.
Op www.shared-space.org vind je de di
verse locaties.
 

Interactiedynamiek
Wanneer we verder lopen, komen we uit
op het kruispunt bij de Noord-/Zuidkade.
Een Shared Space, gelegen tussen win
kels en cafés. Behalve twee zebrapaden,
(lantaarn)palen, verschillende kleuren
tegels en een paar bomen, is er geen
markering. Dit geeft ruimte en mogelijk
heden; je hoeft niet aan de rechterkant
van de weg te blijven, maar kunt bijvoor
beeld ook dwars oversteken. Alle wegge
bruikers zijn gelijk aan elkaar.
 
In de onderlinge interactie zien we dat
weggebruikers zich bewegen naar plek
ken waar ruimte is. Men beweegt soepel
om elkaar heen. Dat is een andere dyna
miek dan we normaliter gewend zijn. Dan
trappen we juist op de rem om een ander
ruimte te geven. We trekken onszelf
terug en doorbreken de flow van de
vooruitgaande beweging. Hoekigheid
ontstaat.
 
In het huidige verkeer komt het vrijwel
niet in ons op om midden op een kruis
punt stil te gaan staan. Het zou ook niet
kunnen. Op dit kruispunt kan dat wel.
Ieder volgt zijn eigen spoor en beweegt
daarbij soepel om de ander heen. Hoe
wel er ook mensen zijn die wachten en
blijven wachten. Veelal staan ze in een
achterbalans, houden zichzelf smal en
kijken veel om zich heen. Wanneer ze in
beweging willen komen, is een ander ze
vaak net voor.
 
Veiligheid
In het algemeen impliceert de vraag naar
veilige situaties, het creëren van plekken
waar je ‘niets overkomt’. Wat we meestal
realiseren door risico’s uit te sluiten.
In praktijk blijkt dit niet of niet altijd zo te
werken. Door te focussen op het uitslui
ten van risico’s, komt de nadruk te liggen
op de regel en niet op iemands eigen
houding.
 
Daarom is het zo interessant om te zien
dat op Shared Spaces veiligheid juist
ontstaat door regelgeving te verminde
ren. De verkeersdeelnemer wordt aange
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Paulien Kuipers (1955) is GZ-psycholoog,
kinder- en jeugdpsycholoog en oprichter/
directeur van Stichting Kinderleven (www.
stichtingkinderleven.nl). De  stichting heeft
als focus de hechting tussen ouders en het
jonge kind. Paulien Kuipers gaat in haar
werk diepgaand in op oorzaken en gevol
gen van een onveilige hechting en op de
essentie van het werk van de ‘hechtings
therapeut’. Ze wil de band tussen ouders
en kind positief beïnvloeden en middels
gesproken taal – woorden van het hart –
helpen om de band tussen ouders en kind
te helen. Het blijkt dat ook het jonge kind
van meet af aan gevoelig is voor taal en
de diepere betekenis van woorden. 
 
Klachten, en daarmee gedrag van baby’s
en peuters, worden binnen de hechtings
therapie niet in de eerste plaats gezien
als eigenheden die horen bij de ontwik
keling van een kind. Het jonge kind is een
diffuus wezen met een diffuse zelfbele
ving. De wisselwerking met de omgeving
is groot. Het ademt de sfeer van de ou
ders totaal in, zowel hun liefde als de
lading van hun ruzies of de kilte van hun
wrok.

 
Blokkades slechten
Omdat het jonge kind nog niet met
woorden betekenis verleent aan hetgeen
het beleeft en ervaart, communiceert het
met het lichaam. Dit gebeurt met alle
functies waarmee het zich kan uitdruk
ken: (niet) slapen, (niet) eten, (niet) be
wegen en (niet) huilen. Indien ouders
deze ‘taal’ niet begrijpen, voelen ze zich
niet voldoende toegerust voor het ouder
schap, zijn bozig of machteloos. Het is
dus niet alleen het kind dat lijdt: ook de
ouders zijn ongelukkig. Terecht merkte
Selma Fraiberg al in de zeventiger jaren
van de vorige eeuw op dat de klachten
van kind en ouders zo in elkaar overvloei
en en elkaar beïnvloeden, dat de cliënt in
therapie vooral de relatie tussen hen
moet zijn. Maar wat betekent dit uit
gangspunt voor de therapeut? En voor de
therapie? Welke grondhouding van de
therapeut hoort daar dan bij? Welke
consequenties heeft dit voor het be
roepsmatig handelen?
 
Helpen hechten betekent dat de thera
peut niet primair gericht is op het be
werkstelligen van gedragsverandering.

In dat geval zou de therapeut de aan
dacht bijvoorbeeld richten op de ouders
door een andere aanpak in de opvoeding
te suggereren of op kind met het bedoe
ling dat het minder huilt of beter slaapt.
De focus richt zich bij het helen van het
hechten op het verbeteren van de kwali
teit van de relatie zodat deze meer liefde
genereert en veiliger wordt, met meer
aandacht voor elkaar. Dit betekent ook
het slechten van blokkades die in de weg
staan om elkaar ‘echt’ te zien.
 
Taal van het hart
Hechting is geen zaak van het ‘hoofd’,
maar van het ‘hart’. Rationeel weet iede
re ouder dat het onvoorwaardelijk van
haar of zijn kind moet houden. Maar
soms wil het hart niet volgen. Een moei
lijke zwangerschap of geboorte, partner
problemen of een nare kindertijd van de
ouders kunnen blokkerend werken op de
liefdesstroom. De taal van het ‘hoofd’
hangt samen met woorden als: diagnose,
advies, oorzaak en gevolg, individualise
ren, splitsen. Wanneer de hechtingsthe
rapeut vooral met hoofdwoorden spreekt,
zullen ouders (en kind) zich waarschijn

Helpen Hechten

Focus ligt op het verbeteren
van de kwaliteit van de relatie tussen ouder en kind 
 

Paulien Kuijpers
 
 
  “ Als een jong kind niet gedijt, doen de

ouders dat meestal ook niet. Bij
hechtingsproblemen

is de relatie tussen ouders en kind dan
ook de cliënt.

Wat betekent dit voor de grondhouding
en de vaardigheden van de therapeut?

  ”
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lijk onvoldoende gehoord of geholpen
voelen. Want adviezen komen niet aan
als de ouders nog geen ‘ja’ voelen bij hun
kind. Een band tussen ouders en hun
kind creëren, hangt samen met woorden
als ‘ja’, ‘onvoorwaardelijk’, ‘liefde’, ‘pro
ces’, ‘gevoelens’. Het is daarom belang
rijk dat de hechtingstherapeut deze taal
- de taal van het hart - leert spreken.
 
Verbindingstaal
Een hechtingstherapeut heeft dus maar
één specifieke cliënt: de relatie. En het is
daarbij belangrijk de taal van het hart te
spreken. Dit brengt voor de hechtings
therapeut heel specifiek taalgebruik met
zich mee: verbindingstaal. Als een klacht
van een kind samenhangt met een onvei
lige verbinding met de ouders, mag dit in
taal tot uitdrukking gebracht worden.
Stel het kind heeft een groot in- of door
slaapprobleem. Vanuit de ouder-kindre
latie kan de hechtingstherapeut hieraan
bijvoorbeeld betekenis geven met de
volgende vragen: 'Waarover blijft uw kind
volgens u waken?' of  'Jullie zijn dus
samen steeds wakker in de nacht'.
 
Daarnaast is een specifieke grondhou
ding van belang. Donald Woods Winni
cott (1958) schreef hierover het volgen
de: 'Wanneer ik mijn werk uitoefen, streef
ik ernaar om actief te blijven, alert te blij
ven. Ik streef ernaar mezelf te zijn en me

Specialisatie wenselijk
 
De beroepskwalificatie ‘hechtingstherapeut’ is niet officieel. Hulpverleners die
zich vooral bekwaamd hebben in het geven van therapieën met hechting als focus,
kunnen zich dus niet onderscheiden van andere beroepsgroepen zoals psycholo
gen, pedagogen of psychiaters. Jammer, want de hechtingstherapeut onder
scheidt zich op een aantal punten van andere beroepsbeoefenaars. Aandacht voor
een specialisatie tot hechtingstherapeut zou in mijn ogen dan ook wenselijk zijn.
 
Binnen de bestaande IMH-opleidingen is daar gelukkig volop ruimte voor, maar
hechtingsproblemen komen ook tot uiting op latere leeftijd. Binnen de relatie- en
gezinstherapie-opleidingen zou het daarom een specialisatie kunnen zijn, met
nadrukkelijke aandacht voor het leren spreken van ‘verbindingstaal’.

kan de therapeut degene zijn die de ou
ders bescherming biedt tegen hun sterke
emoties, hun onmacht. Als er onvoldoen
de positiviteit, onvoldoende liefde stroomt
tussen ouders en hun jonge kind, is de
hechtingstherapeut belangrijk om deze
positiviteit in de sessies te genereren. De
manier waarop de hechtingstherapeut
dit bewerkstelligt, vraagt om goede in
terventiemethodes. Door vele therapeu
ten in het buitenland zijn methodieken
beschreven, maar in Nederland heeft
Marja Rexwinkel daarin haar sporen
verdiend. Stichting Kinderleven heeft
twee interventiemethoden ontwikkeld
en beschreven: het ééngespreksmodel
en het vijfstappenmodel.

correct te gedragen.' Winnicott maakt
duidelijk dat de therapeut zelf het thera
peutisch middel is. Dat zelfreflectie voor
de therapeut daarbij van groot belang is,
zal duidelijk zijn.
 
Interventiemethoden
Voor een veilige hechting tussen ouder
en kind zijn oudervaardigheden even
eens van belang. Zoals: sensitief en res
ponsief kunnen zijn, kunnen afstemmen,
kunnen mentaliseren, de eigen emoties
kunnen reguleren. Dit zijn tevens vaar
digheden waar de hechtingstherapeut
volop over moet kunnen beschikken. Als
de ouders om welke reden dan ook hun
jonge kind onvoldoende kunnen ‘lezen’,

Bron: Vakblad Vroeg | 2016
www.vakbladvroeg.nl

19 uitgave-3-September



HC

  

Vakblad Vroeg, 
  dé inspiratiebron 

Adequate hulp en begeleiding in de leeftijd van 0 
tot 7 jaar is van groot belang, nu en straks. Voor 
professionals die werken met jonge kinderen 
en hun ouders is Vakblad Vroeg een dankbare 
informatie- en inspiratiebron. 

Het magazine verschijnt vier keer per jaar. Een 
abonnement kost ¤ 25,00 (buitenland ¤ 30,00) 
en biedt recht op flinke korting op onze con-
gressen.  

Informatie en aanmelden: vakbladvroeg.nl 
(knop: Abonneren). Gewoon doen!

Gezocht: hoofdredacteur
Haptonomisch Contact wordt voor de lezers gemaakt door een enthousiaste redactie. Onze huidige hoofdredacteur stopt,
ondanks dit enthousiasme, per 1 januari 2018. We zijn op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur!
 
Wat doet de hoofdredacteur van HC?
De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de uiteindelijke inhoud van het tijdschrift. Daarnaast is zij/hij vooral het HC-ge
zicht naar buiten. De belangrijkste taken van de hoofdredacteur zijn:
- Contacten leggen en onderhouden met (potentiële) auteurs
- Inventariseren van de inhoud voor het komende nummer (in afstemming met de eindredacteur)
- Contacten leggen en onderhouden met adverteerders
- Redactievergaderingen agenderen en voorzitten.
 
Redactiewerk is vrijwilligerswerk, maar natuurlijk krijg je je onkosten vergoed. Belangrijker dan de vergoeding is de prettige
sfeer binnen de redactie. Elk redactielid voelt de ruimte een bijdrage te leveren die past bij de eigen kwaliteiten.
 
Denk je dat deze rol bij jou past en vind je het een mooi idee een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van dit
tijdschrift, neem dan contact op met de voorzitter van de Stichting Haptonomisch Contact, Annemieke van der Beek. Zij is
bereikbaar via voorzitter@haptonomischcontact.nl en telefonisch via 0522-292618.
 
Wil je liever eerst wat meer informatie? Neem ook dan contact op met Annemieke van der Beek of met onze huidige hoofd
redacteur, Erik te Loo. Hij is bereikbaar via hoofdredacteur@haptonomischcontact.nl en via telefoonnummer 0573-250312.
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Nico Pronk is haptotherapeut en als do
cent verbonden aan Synergos. Daarnaast
is hij de huidige directeur van Synergos,
waar hij in samenwerking met het docen
tenteam vorm geeft aan de didactische
overdracht van kennis en vaardigheden
met betrekking tot het vak van haptothe
rapeut en haptonomisch begeleider.
 
Dat wij geneigd zijn op een bepaalde
manier te handelen en niet anders, hangt
grotendeels af van hoe wij de wereld
waarnemen. De manier waarop wij die
wereld waarnemen vertelt ook weer iets
over hoe wij ons in die wereld voelen.
Omdat wat we waarnemen onze keuzes
en ons handelen zo aanstuurt, is het van
belang om te onderkennen waar en hoe
de ‘eigen kleuring’ in de waarneming
komt.
 
Om daarachter te komen bekijken we
hoe een waarnemingsproces zich af
speelt, waar de eigen subjectiviteit in het
spel komt en waaruit die bestaat.
 
Waarnemingsproces           
1. Elke waarneming begint al op grond
van een proces van selectie.
Zo worden alleen prikkels opgevangen
die boven een bepaalde drempelwaarde
komen. Vervolgens komen niet alle prik
kels die opgevangen worden in ons be
wustzijn. Dit zou een te grote druk op je
leggen: je bewustzijn kan maar een be
paalde hoeveelheid informatie aan.
 
Daarom vindt er een selectie plaats, die
wordt aangestuurd door een persoonlijk
proces. Je neemt altijd slechts enkele
facetten van de werkelijkheid waar en
laat vele andere liggen. Wat maakt nou
dat bepaalde prikkels wel binnen komen
en andere niet?

Het belang van feitelijk waarnemen en zelfkennis

Nico Pronk

van refereren aan bekende kaders, een
gestalt: je ziet niet de pootjes, veertjes,
het snaveltje en de tak, maar de vogel. De
afzonderlijke gehelen kun je zien als je
erbij stilstaat.
Daartoe vinden in de hersenen proces
sen plaats zoals ordening van verschil
lende vormen ten opzichte van de ach
tergrond, het invullen van ontbrekende
lijnen of woorden. Een voorbeeld hier
van: we zijn in staat, zelfs in een andere
taal, te lezen wat hier staat:
 
The paomnnehal pweor of the hmuan
mnid:
Aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde
Uinervtisy, it deosn’t mttaer in what order
the ltteers in a wrod are, the only iprmoat
nt tihng is taht the frist and lsat ltteer are
in the rghit pclae.
Zo gieten we onze waarnemingen in ge
helen en betekenissen die ons passen.
 
6. Een primaire waardering
Er vindt een eerste, diffuse, gevoelsmati
ge waardering plaats: lust/onlustgevoe
lens leidend tot een beweging er naartoe
of ervan af. Deze wordt zichtbaar en
voelbaar in een lichaamsbeweging: er
naartoe of ervan af.
 
7. Proces van interpretatie
Datgene wat je ziet, hoort, voelt of ruikt,
wordt vaak direct geïnterpreteerd: je
verbindt er een betekenis aan. De waar

 
Voorbeelden van aspecten die de selec
tie bepalen:
Behoeften, wensen, interesses: heb je
honger, dan bemerk je etensluchtjes di
rect, een windsurfer kijkt als hij wakker
wordt of de blaadjes aan de bomen be
wegen.
 
2. Onbewuste herkenning
Goethe zei het al: “Je neemt waar wat je
weet”.
Een vogelkenner neemt meer verschil
lende vogels waar dan iemand die niet
geïnteresseerd is in vogels.
 
3. Je emotionele toestand van het
moment
Als je kwaad bent, kan het zo zijn dat je
vooral ziet en hoort wat je niet bevalt, en
dat wat je leuk vindt even niet ziet. Ang
stig lopend in een donker bos, neem je
andere dingen waar dan wanneer je blij
bent.
 
4. Je voorkeurszintuig(en)
Wanneer je op geuren bent ingesteld
neem je andere delen van de werkelijk
heid waar dan iemand die visueel is inge
steld.
 
5. De verwerking van de prikkels
Van onze waarnemingen maken we
voorbewust een zinvol en betekenisvol
geheel, dat gekoppeld is aan eerder op
geslagen ervaringen. Het is een proces
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neming wordt in je hersenen ook in 'con
tact' gebracht met opgeslagen herinne
ringen en ervaringen. Op basis hiervan
kan een hernieuwde waardering plaats
vinden. Wellicht doet de geur van spruit
jes je denken aan een verloren liefde en
vindt er een koppeling plaats van spruit
jes aan verdriet.
Situaties kun je op verschillende manie
ren interpreteren:
Je neemt bijvoorbeeld bevende handen
waar. Mogelijke interpretaties zijn: 'hij is
zenuwachtig', 'hij is alcoholist', 'hij heeft
Parkinson'. Deze interpretatie leidt tot
een waardering, waarop je reageert met
fysieke reacties. Deze kun je gewaarwor
den; je kunt bijvoorbeeld meer spanning
voelen of voelen dat je zweet, hartklop
pingen krijgt of je tranen komen om
hoog. De interpretatie van je scala aan
fysieke gewaarwordingen kan leiden tot
gevoelens van bijvoorbeeld schrik, boos
heid, verdriet, vertedering. Dit noemen
wij ‘beleving’.
Door het proces van eigen interpretaties
kleur je jouw eigen beleving over wat je
waarneemt van de ander. Wij neigen
onze beleving voor waar aan te nemen in
het beleven van de ander: het voelt als
waar, maar een andere interpretatie zou
een andere beleving en daarmee een
andere waarheid kunnen opleveren.
Je maakt met regelmaat interpretaties in
het waarnemingsproces (conclusie, oor
deel) over wat je waarneemt buiten je en
over wat je waar neemt binnen jezelf.
Deze interpretaties worden door een
aantal factoren beïnvloed, zoals:
•  Persoonlijke ervaringen en de staat van
persoonlijke ontwikkeling;
•  Kennis;
•  Waarden en normen binnen de cultuur,
het gezin, de vriendenkring;
•  Hoe je jezelf op dat moment voelt.
 
Waarnemen en haptonomie
Zoals eerder beschreven beïnvloedt alles
wat je waarneemt hoe je jezelf voelt. Dit

kun je je al dan niet bewust worden. We
weten ook dat het 'voor waar aannemen'
van hetgeen je hebt waargenomen sub
jectief is en een grote foutenkans kan
bevatten. 'Waarnemingsfouten' liggen
vaak ten grondslag aan communicatie
problemen. Daarom is het zo belangrijk
deze 'fouten' in de waarneming zo klein
mogelijk te houden.
 
Het helpt in elk geval weet te hebben van
je eigen kleuring binnen de waarneming.
Waarop reageer je? Waar ga je voor? Op
welk moment start je met waarnemen?
Wat is het niveau waarop je waarneemt?
Neem je in delen of gehelen waar? Wat
zijn jouw normen en waarden? Wat zijn
jouw vooroordelen, je belangstelling,
interesse?
 
Kortom: ‘ken jezelf’ is een fantastische
bijdrage aan goed contact.
 
De ruis eruit halen
Bewustzijn is de sleutel. Je bewust zijn
van je eigen reacties in bepaalde situa
ties en van de manier waarop jij je waar
neming kleurt, haalt de ruis uit je waar
neming en vergroot de helderheid. Het is
deze ruis die verschillende invloeden
heeft:
•  Ruis in de betekenisverlening die leidt
tot projecties en daarmee (onbewuste)
manipulatie van de waarneming in een
andere richting;
•  Ruis in de emotionele gewaarwording
doordat bijvoorbeeld kijken en verbeel
den meer wordt ingezet dan primair
voelen: denkvoelen;
•  Emotionele aansturing vanuit denk
voelen geeft een andere fysieke reactie
dan primair voelen en daarmee ook een
andere interactiestijl.
 
Binnen het proces van waarnemen,
waarin dus ook interpretatie, kleuring en
dergelijke hun plek hebben, kun je zoveel
mogelijk ruis uitfilteren door stil te staan

bij de volgende stappen:
•  Wat hoor, zie, ruik, voel, proef ik
feitelijk?
•  Welke beweging merk ik bij mezelf?
•  Welk gevoel roept dat bij me op?
•  Welke betekenis hecht ik aan mijn
waarneming?
 
Door bovendien je waarnemingen uit te
wisselen met anderen, kun je gaan on
derscheiden wat jouw kleuring is in de
waarneming, wat jou triggert, wat je
blinde vlekken zijn, waar je feiten en in
terpretaties door elkaar haalt.
 
Inzicht hierin geeft je de kans meer hel
derheid in je communicatie te krijgen,
doordat je meer inzicht in de bron van je
gevoelens krijgt.
 
De betekenis die we ontlenen aan onze
onderlinge communicatie is grotendeels
gevoelgestuurd. Deze gevoelgestuurde
non-verbale communicatie speelt een
grote rol in hoe en of we elkaar verstaan.
Dat wil zeggen hoe en of ik gezien en
begrepen word door de ander. Zelfver
trouwen, wederzijds respect, waarde
ring en bevestiging stoelen op de beleef
de ervaring van begrepen en gezien
worden in de communicatie met ande
ren. De ervaren gevoelgestuurde syn
chroniciteit van bewegen vormt hierin de
basis. Wanneer de expressie van de
emotionele aansturing synchroon gaat
lopen ontstaan vertrouwen en weder
zijds respect. Dan ontstaat er ruimte voor
onderlinge uitdaging en verschillen.
 
Gevoelde non-verbale communicatie
kan toetsbaar gemaakt worden waar
door de ruis in het uitwisselen van gevoe
lens kan verdwijnen. De toetsbaarheid
van gevoelens is gebaseerd op twee ba
sisprincipes:
 
1. Emoties hebben altijd een lichamelijke
expressie in houding, balans en bewe

“ 'Ken jezelf' is een fantastische bijdrage aan goed contact ”
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De haptonomiebanken van Electro Medico worden 
samengesteld in samenwerking met therapeuten, 
waardoor deze zeer geliefd zijn in de praktijk. 

Het onderstel komt van de Nederlandse behandelbanken-
fabrikant Wesseling. Het matras en de spiraal komen van 
Auping. Dankzij de DPPS vering in het matras geeft deze een 
goede ondersteuning. De toplaag is voorzien van foam dat een 
goede positie ondersteunt.

Het elektrisch verstelbare onderstel is in hoogte verstelbaar 
van 65-115 cm.
Lengte: 200 cm, breedte 80 cm of 90 cm.

Electro Medico Haptonomiebank

(0172) 47 50 41  |  info@electromedico.nl  |  www.electromedico.nl

Vraag 
vrijblijvend 
offerte aan!
www.electromedico.nl

ging. Hierbij spelen stem, adem, mimiek
en overige lijfelijke bewegingen en hou
dingen een feitelijk waarneembare rol.
Een mens voelt altijd. Gevoelens laten
zich altijd zien. Door deze koppeling van
houding en beweging aan gevoelens
ontstaat een feitelijk te benoemen in
zicht over de emotionele aansturing van
de ander.
2. Emoties hebben een impressiekant
waarbij zowel de waarnemer als de
waargenomene een gevoelsmatig oor
deel hebben over datgene wat zij waar
nemen aan zichzelf of aan de ander. Deze
emoties kunnen anders zijn dan de aan
sturingsemoties. Zo kan iemand blij
worden van een fikse ruzie.

Aansturingsemoties (de emotie die ten
grondslag ligt aan de expressie van hoe
je doet) zeggen vaak iets over het grond
patroon van de ander, dat wil zeggen
zoals hij is of is geworden tot nu toe.
Helderheid over aansturing en grondpa
troon geven zicht op de persoonlijke
mogelijkheden. Zij bieden handvatten
om jezelf te ontwikkelen in hoe je bent en
in wat je kunt.
 

Conclusie
Door beoordelingsemoties (wat vind je
ervan, wat doet het met je) en aanstu
ringsemoties naast elkaar waar te
nemen, kun je je eigen waarneming
steeds meer aanscherpen. Je kunt in
zicht ontwikkelen over situaties, om
standigheden, gebeurtenissen en feiten
waaraan jij gevoelens ontleent en in
welke gevoelens je daaraan ontleent. Je
gevoel voor de werkelijkheid neemt toe.
Gevoelsmatige waarnemingen worden
plaatsbaar en logisch in interactiedyna
miek.
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Wat doe jij?

Maureen Westenenk

Op de eerste rij is het druk en liggen
donkergetinte grijs/blauwe kaartjes (on
rust, paniek, bang, somber, verdrietig).
Daarachter is het lichter van kleur. Daar
liggen de gevoelens van blij, opgewekt,
ontspannen en vrolijk. Gevoelens als
boos, verontwaardigd en woede, die
meer rood van kleur zijn, hebben een
plek ergens achterin. Ze vindt het con
fronterend hoe groot, donker en aanwe
zig de eerste rij van haar orkest is. 'Het
lijkt wel alsof er een barrière zit tussen de
eerste rij en de rijen daarachter', zegt ze.
 
Een aantal sessies later komt ze wat
verdrietig binnen. Ze vertelt wat er
speelt. Ze spreekt afgemeten, verheft
dan iets haar stem en zakt weer in. Ik pak
opnieuw het gevoelsorkest erbij.
 
Wat mij opvalt is dat dit keer de rode
kaartjes van woede en boosheid een
prominentere rol krijgen op de eerste rij,
naast de gevoelens van onmacht, teleur
stelling en schuldig. Het zijn de emoties
die doorklonken in haar stem maar waar
ze, als ik dat benoem, niets van wil weten.
 
Nu ze deze emoties zo vooraan ziet liggen
reageert ze moedeloos: 'Dat ziet er niet

Mijn cliënte is 17 jaar en heeft moeite om
zich te uiten. Ze praat weinig en zacht. Ze
heeft veel lichamelijke klachten waarvan
de oorzaak onduidelijk is. Haar li
chaamsspanning is hoog, ze heeft moei
te met ontspannen. Ze heeft de diagnose
NLD (Nonverbal Learning Dissability) en
PDD-nos. Vanuit de GGZ krijgt ze begelei
ding. Haar begeleider heeft aangeraden
haptotherapie te volgen.
 
Wat mij meteen opvalt, is de moeite die
ze heeft met rechtstreekse vragen als:
'Hoe voelt dat voor je?' en het benoemen
van haar emoties. Haar antwoord is
meestal: 'Weet ik niet'. Op de bank blijkt
al snel hoe fijngevoelig ze is. Door het
aanraken ontstaat er als vanzelf meer
contact. Ze vertelt me waar haar pijntjes
opspelen en verspringen, dat haar benen
warmer worden, welke aanraking wel en
niet prettig is. Zodra ze van de bank is,
trekt ze zich weer terug.
 
Om meer zicht op haar emoties te krijgen
pak ik het gevoelsorkest erbij. Het ge
voelsorkest is een doosje met 43 kaartjes
die verschillende gevoelens en emoties
in beeld brengen, elk met hun eigen
kleur. Het basisidee is om je een ervaren
gevoel of emotie voor te stellen als een
lid van je gevoelsorkest. Je gevoelsorkest
is een groot orkest en kent dus veel leden.
Door de leden van het orkest elke hun
plaats te geven ontstaat er een beeld van
je gevoelens en emoties en hun onderlin
ge verhouding.
 
Eén voor één geef ik haar de kaartjes. Ze
pakt ze, wikt en weegt, vraagt soms wat
het betreffende gevoel betekent en geeft
ze vervolgens zorgvuldig een plek voor
zich op de tafel.
Wanneer het hele orkest ligt, schrikt ze.

best uit.'
 
Ik wijs haar echter ook op de verschui
ving ten opzichte van de vorige keer en
het feit dat de rode kaartjes meer kleur
geven aan de sombere rij die er eerst lag.
Ze is even stil en laat het op haar inwer
ken. Aan het eind van de sessie komt,
zoals altijd, haar moeder binnen. We
vertellen dan kort waar we in de sessie
mee bezig zijn geweest. Meestal vertelt
mijn cliënte niets, laat ze mij het woord
doen. Dit keer vertelt ze uit eigen bewe
ging over de nieuwe plek van boosheid
en woede. Daarmee geeft ze een eerste
blijk van erkenning aan beide emoties. In
haar orkest speelt iets nieuws.
 
 
Maureen heeft Rens van der Hout bereid
gevonden de volgende ervaring te schrij
ven. Wil je niet wachten tot je uitgenodigd
wordt? Stuur dan je ervaring gerust naar
de redactie, daar zijn we altijd blij mee!
Vind je schrijven lastig maar wil je wel een
ervaring delen, vraag dan ondersteuning.
redactie@haptonomischcontact.nl
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Ik kwam thuis, het was
een uur of acht en zeldzaam
zacht voor de tijd van het jaar,
de tuinbank stond klaar
onder de appelboom
 
ik ging zitten en ik zat
te kijken hoe de buurman
in zijn tuin nog aan het spitten
was, de nacht kwam uit de aarde
een blauwer wordend licht hing
in de appelboom
 
toen werd het langzaam weer te mooi
om waar te zijn, de dingen
van de dag verdwenen voor de geur
van hooi, er lag weer speelgoed
in het gras en verweg in het huis
lachten de kinderen in het bad
tot waar ik zat, tot
onder de appelboom
 
en later hoorde ik de vleugels
van ganzen in de hemel
hoorde ik hoe stil en leeg
het aan het worden was
 
gelukkig kwam er iemand naast mij
zitten, om precies te zijn jij
 

Uit de bundel: Hoe zou het zijn om thuis te zijn
Gekozen en ingeleid door Marjoleine de Vos
©Copyright 2015 gedichten: Erven Rutger Kopland
Uitgeverij Van Oorschot Eerste druk, januari 2015

Onder de
appelboom

Rutger Kopland
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Ingezonden

Reacties op artikelen verschenen in Haptonomisch Contact

In HC van juni 2017 worden twee ‘inspi
ratiebronnen’ vermeld waar ik graag op
wil reageren. Het boek ‘Bevestigen’ van
Okki van Breemen heb ik onmiddelijk
aangeschaft, de dvd over ‘De Matthäus
Missie van Reinbert de Leeuw’ hadden
we al in huis. Het is juist deze combinatie
die het onrustige gevoel dat ik bij de dvd
had aanwakkerde en aan het denken
heeft gezet. Denken over gevoel dus.
 
In het boek ‘Bevestigen’ wordt het leven
en levenswerk van Dr. Anna Terruwe
beschreven. Frans Veldman werd door
haar bevestigingsleer geïnspireerd. Ter
ruwe stelt dat de mens als sociaal wezen
behoefte heeft aan bevestiging en on
baatzuchtige liefde. Zij is verder van
mening dat veel negatieve gedragingen
en neurosen te verklaren zijn uit verwaar
lozing in de jeugdjaren (Verhoeven,
2013). Bevestigen is nog altijd wat de
haptotherapeut doet in gesprek en in
aanraking. Maar wat bevestigen we ei
genlijk. Ik denk dat de haptotherapeut de
cliënt in zijn/haar authentieke zelf raakt
door het verdriet en de pijn van jeugd
trauma’s heen. In haptonomische oefe
ningen leert de cliënt dat aangeleerd
overlevingsgedrag ook anders kan. Het
was ooit noodzakelijk om te overleven,
maar nu is het schadelijk voor de cliënt
zelf.
 
Maar wat is authentiek gedrag? De redac
tie is van mening dat de onstuitbare be
vlogenheid van Reinbert de Leeuw au
thentiek gedrag is. Dat bestrijd ik. De
Leeuw groeide op in een koud huis. De
intellectuele lat lag bijzonder hoog, van
affectieve aandacht was geen sprake.
Zijn moeder was een bekende jeugdpsy
chiater en was enorm gedreven in haar
vak. Als Reinbert zijn moeder wilde zien
moest hij klokslag zes uur aan tafel zit

ten, want om kwart voor zeven kwam
alweer de volgende patiënt. Zijn vader,
ook psychiater, was manisch depressief.
Hij was vaak van huis, of voor werk of
voor behandeling. Tijdens zo’n behande
ling stierf hij. Reinbert was toen 14 jaar
(Derks, 2014).
Reinbert de Leeuw heeft met zijn muzi
kale genialiteit, enorme bevlogenheid en
met zijn bestuurlijke kwaliteiten veel,
heel veel betekend voor de muziek en
voor orkesten en ensembles. Toch ben ik
van mening dat het hier gaat om overle
vingsgedrag en niet om authentiek ge
drag. Het verschil tussen zijn gedrag en
dat van iemand met een kort lontje is niet
de mate van overlevingsgedrag, maar de
mate van maatschappelijke acceptatie.
We noemen dat verdedigingsmechanis
men. In het geval van het korte lontje
gaat het om projectie, in het geval van
Reinbert de Leeuw om sublimatie (een
verdedigingsmechanisme waarbij onge
wenste of onaanvaardbare impulsen
worden omgezet in gedrag dat door de
samenleving wordt geaccepteerd). Het
gaat er dus niet om of het gedrag van
Reinbert de Leeuw goed of fout is. Ik kan
het niet beter uitdrukken dan Anna Ter
ruwe:
 
Je mag zijn wie je bent
met je fouten en gebreken
om te worden wie je in aanleg bent
maar zoals je je nu
nog niet kan tonen.
 
Je mag het worden
in jouw tijd en op jouw wijze.
 
Waarom bijt ik mij zo vast in de bewering
dat het gedrag van Reinbert de Leeuw
authentiek is? Anna Terruwe zei aan het
einde van haar leven: “Alleen met woor
den het wezen van de bevestiging over

dragen is een onmogelijkheid. Bevesti
ging speelt zich niet af in de wereld van
het kennende intellect. Het is ‘funda
mentele bestaansvervulling’ en dus al
leen te kennen door het te ervaren”. Een
pasgeboren baby voelt zich welkom op
deze aarde door de bevestigende aanra
king van de moeder. Het is onmogelijk dit
over te brengen op het niveau van het
kennend intellect. Een baby heeft daar
noch de hersentjes, noch de kennis voor.
Later in het leven, als er psychische pro
blemen zijn ontstaan door het ontbreken
van die vroege bevestiging (affectieve
deprivatie), zullen woorden daar weinig
aan kunnen veranderen. De cliënt is dan
wel gebaat bij een gevoeld empatisch
therapeutisch contact. Terecht zegt
Anna Terruwe dat bevestiging slechts
gevoeld kan worden. En daarmee wordt
duidelijk wat de grote waarde van hap
totherapie is. Immers, de bevestiging
wordt aan den lijve ondervonden, ge
voeld, ervaren. De cliënt komt dus bij een
haptotherapeut om de van oorsprong
gemiste bevestiging alsnog te ontvan
gen, en dan te worden wie hij/zij in aanleg
is. Pas dan, bij aankomst in deze wereld
of later door de bevestigende therapie,
kan sprake zijn van authentiek gedrag.
 
Peter Verschoor
 
 
Literatuur:
Breemen, O. van (2017). Bevestigen. De
visie van dr. Anna Terruwe. Heeswijk Din
ther: Uitgeverij Abdij van Berne.
Derks, Th. 2014. Reibert de Leeuw, mens
of melodie. Amstelveen: Leporello Uitge
vers.
Verhoeven, D. (2013). Werken met gevoel.
Geschiedenis van het beroep haptothera
peut in Nederlend. Hilverum: Uitgeverij
Verloren.
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Inspiratiebronnen

Onderwerpen die je raken
samenstelling redactie

Walk through walls, Marina Abramović
Nijgh & Van Ditmar
 
‘Een memoir’ van de bekendste performancekunstenaar van de wereld. Nagenoeg
alles heeft ze zelf bedacht en uitgevoerd. Het werk van deze performance kunstenaar
heeft zeker iets te maken met de haptonomie. De verbinding met de kijker gaat
zonder directe aanraking via de gemoedstoestand.
 
In 2010 krijgt ze in het MOMA in New York een optreden van enkele weken waarin ze
acht uur per dag stil op een stoel zit zonder eten of drinken. Telkens komt er vrijwil
lig één persoon tegenover haar zitten net zo lang als deze dit wil. Door haar intense
aanwezigheid (PTP principe?) zonder woorden worden de personen diep geraakt.
Op een filmpje kun je terug zien wat de ontmoeting met haar partner van vroeger bij
beiden opriep. https://www.youtube.com/watch?v=CAID_2iKO5Y

Door haar aanvankelijk zeer beschermde - op haar 25e moet ze nog thuis wonen en
om tien uur ’s avonds thuis zijn -  maar keiharde opvoeding - ze krijgt erg veel slaag
van haar moeder, een partizaner en communist - heeft ze geleerd ‘door muren te
gaan’.

Een boek voor de echte lezer. Van begin tot het eind zeer boeiend. Interessant en
leerzaam voor de haptotherapeut. 
 

Documentaire: ‘0,03 seconde’
2Doc, NTR - 17 juli 2017, terug te zien via npo.nl
 
In deze documentaire zijn het de beelden die spreken. Suzanne Raes laat je zien hoe
vijf topzwemmers zich voorbereiden op hun ultieme race tijdens de Olympische
Spelen van Rio de Janeiro 2016. Kenmerkend en interessant zijn de verschillende
persoonlijkheden van zowel zwemmers als trainers. De verschillen in aanpak en in
teractie. Maar tegelijk de kwetsbaarheid en een bepaalde afhankelijkheid. Coach
Marcel Wouda is bijvoorbeeld hoofdcoach van de open water zwemmers en kan
hierdoor pupil Femke Heemskerk niet begeleiden tijdens haar Olympische Spelen in
het ‘binnenbad’. Femke, een technische zwemster, besluit daarop te veranderen van
coach. Iemand die wel beschikbaar is voor haar. Maar onderwerpt zich met deze keus
ook aan een spartaans regime. Alles of niets. Sebastiaan Verschuren tracht, als ge
voelszwemmer, externe (negatieve) invloeden te beperken door deze zo veel moge
lijk uit te schakelen.
 
Wat mij betreft opmerkelijke handelswijzen en gedachtegangen binnen de wereld
top. Zeker vanuit haptonomisch perspectief; waar we het vermogen hebben om
sporters aan te spreken op hun eigen (veer)kracht en flexibiliteit. (MH)
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Uitzending: ‘Burn-out bij jongeren’
Brandpunt – 30 mei 2017, terug te zien via npo.nl
 
In deze uitzending van Brandpunt wordt in het laatste kwartier aandacht besteed
aan burn-out onder jongeren. Voorheen lag de gemiddelde leeftijd voor mensen met
een burn-out op 45 jaar, inmiddels is de gemiddelde leeftijd waarop dit gebeurt al
rond de 30 jaar. Als deze lijn zich voortzet wordt dat zelfs 25 jaar of jonger. Agenda-,
prestatie- en sociale druk worden gezien als belangrijke factoren.
 
Interessant binnen deze uitzending zijn de verschillende initiatieven die in het licht
worden gezet. Veelal gericht op bewustzijnsontwikkeling. Ook op scholen is er steeds
meer aandacht voor. Of zoals Bram Bakker zegt: 'Het is een gezamenlijke verant
woordelijkheid.'
 
Graag nodigen wij uit stil te staan bij onze rol als haptotherapeut; out of the box te
denken over mogelijkheden in ons aanbod. Moet iemand eerst allerlei klachten ontwik
keld hebben voordat men bij ons in de praktijk komt? Of kunnen we al eerder iets be
tekenen? Wellicht op scholen? In de vorm van voorlichting, of…?

Vrije wil 
Tjeerd van de Laar & Sander Voerman  Lemniscaat 2011 | ISBN 9789047703303
 
Een boek dat een brede kijk geeft op de filosofische discussie over ‘de vrije wil’.
 
‘Wat is vrije wil? Doen we iets omdat we dat zelf belangrijk vinden, of zijn we slechts
speelbal van onze genen, onze opvoeding en de media? Worden onze handelingen
aangestuurd door bewuste gedachten, of zijn onze keuzes al in de hersenen tot stand
gekomen voordat we ons daar bewust van worden?’
 
De auteurs beschrijven dit thema vanuit het perspectief van de eigen verantwoorde
lijkheid, zelfverwerkelijking, en bewustzijn. Zij doen dit aan de hand van uiteenlo
pende denkers (Kant, Sartre, Descartes) en pakkende voorbeelden.
 
Het boek is interessant voor haptotherapeuten, omdat het besef geeft van ‘de vrije
wil’, maar mist de verdiepingslaag naar een meer belevend schouwen hiervan.

2DOC | Zijn is zichzelf kiezen
22 juni 2017
 
Dit is een korte filosofische documentaire waarin filmmaakster AnneLot Mos stilstaat
bij de vraag: Hoe weet je of je de juiste keuzes maakt en hoe doen anderen dat?
 
In de film komt een verscheidenheid van mensen aan het woord die allen ingaan op
vragen die hen worden voorgelegd en waarin ze vanuit hun eigen situatie, persoon
lijk antwoord geven. Al deze personages staan op een ander punt in hun leven en zijn
bezig met het maken van eigen keuzes. Van keuzes die onschuldig lijken, als het
kiezen van een huisdier, tot keuzes die bewust of onbewust, de rest van een leven
beinvloedt.
 
Het geheel is creatief weergegeven en vormt een samengesmolten geheel, met hele
verschillende antwoorden, die kunnen raken en verrijken.
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2DOC: Dit waren wij
4 juli 2017 NPO 2
 
In Dit waren wij probeert filmmaakster Josefien Hendriks het gezin waar ze in op
groeide te ontrafelen aan de hand van de filmopnames van haar vader, de dagboek
teksten van haar moeder, de verklaringen van haar ouders en haar eigen herinnerin
gen. Ze probeert daarbij zo eerlijk mogelijk te zijn, maar worstelt met haar eigen
positie en met de bronnen die elkaar soms pijnlijk tegenspreken.
 
Uit deze compilatie van beelden en gesprekken komt een mooi beeld naar voren van
een gezinsleven in de jaren 80 van de vorige eeuw. Herkenbaar in de tijd, maar ook
in het systeem van een gezin, de rolpatronen die ons vastzetten en vormen en de
vragen die het oproept.

Spelenderwijs verbinden en hechten
Micheline Mets ISBN 978 90 8850 693 2 | Eerste druk, januari 2017
 
Micheline Mets is spelagoog, speltherapeut en een van de eerst gecertificeerde
Theraplay Therapeuten in Nederland. Theraplay is gebaseerd op de gehechtheids
theorie. Hierbij staat voorop dat de kwaliteit van gehecht zijn, boven alles een
kwaliteit van de relatie is. Het is geen eigenschap van het kind. De kernelementen
van Theraplay zijn de 4 dimensies: structuur, verzorging, betrokkenheid en uitdaging.
Deze worden in het boek ook kort omschreven.
 
De theoretische inleiding van het boek is gebaseerd op reeds langer bestaande in
zichten uit de antroposofie, de hechtingstheorie en recente wetenschappelijke
kennis uit de neurobiologie.
 
De meer dan 100 spelletjes zijn uitdagend en grappig. Daarnaast zijn er zachte, ver
zorgende activiteiten. Het boek noemt bij ieder spelletje welke dimensie aangespro
ken wordt: een praktisch en bruikbaar boek voor iedereen die met ouders en kinde
ren werkt.
 

Film: ‘Lion’
Nederlandse première: 12-01-2017, beschikbaar op dvd
 
Deze film, gebaseerd op een waargebeurd verhaal, gaat over Saroo. Als 5-jarige komt
hij terecht in een trein die hem duizenden kilometers van huis brengt; Calcutta. In
zijn eentje moet hij overleven in deze stad. Niemand verstaat hem, niemand kent
hem en nauwelijks iemand ziet hem. Onderweg ontmoet hij verschillende mensen.
Het is bijzonder om te zien hoe hij contact maakt en gebruik maakt van zijn waarne
mend vermogen en intuïtie om zichzelf in leven te houden.
 
Saroo wordt geadopteerd door een Australisch echtpaar, groeit op en gaat studeren.
Totdat hij geconfronteerd wordt met een herinnering van vroeger. 25 jaar later gaat
hij opnieuw op zoek naar zijn familie en thuis in India.
 
De film is levensecht; geloofwaardig. De worstelingen, aannames en twijfels. Maar
ook de kracht van herinneringen, hoe die zich opslaan in ons hoofd en ons lichaam,
wordt zichtbaar gemaakt. 
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Agenda

September 2017 t/m december 2017
Op 'www.haptonomischcontact.nl/agenda' tref je de agenda t/m juni 2018, voor
zover op dit moment bekend.

Academie voor Haptonomie

25 september 2017   Nascholing HZB: Zesde ontmoeting in nieuw daglicht

22 september 2017 (start)   Opleiding Haptonomisch professional

25 september 2017 (start)   Opleiding tot Haptotherapeut

29 september 2017 (start)   Het Basisjaar Haptonomie

29 september 2017 (start)   Cursus Persoonlijke ontwikkeling

24 oktober 2017   Opening Academiejaar

27 oktober 2017 (start)   Bijscholing 'Werken in het hier en nu' (Mindfulness)

13 november 2017   Event 'Okee, nu even over jou'

16 november 2017   Nascholing Kinderhaptotherapie: Schoenmaker blijf
bij je leest

24 november 2017 (start)   Groepsbegeleiding

27 en 28 november 2017   Nascholing Trauma en Haptotherapie

15 en 16 januari 2018   Cursus Coachen en Haptonomie

Instituut voor Toegepaste Haptonomie

25 september 2017 (start)   Opleiding tot Haptotherapeut en Haptonomisch
Counselor

4 oktober 2017   OWS-4 Casuïstiek en Supervisie

6 november 2017   Lezing 'Het samengestelde gezin'

6 november 2017   Themadag 'Het samengestelde gezin'

7 november 2017 (start)   7-daagse nascholing 'Relatiebegeleiding'

17 november 2017 (start)   2-daagse nascholing 'Omgaan met kanker'

22 november 2017   OWS-2 Positiebepaling Oefendag

18 januari 2017   OWS-3 Aanraking Oefendag
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Synergos

STH - Water

W.I.H.

Colofon
REDACTIE
Erik te Loo, Gerda Ponte, 
Annemieke van der Beek,
Astrid Mols, Manon Houtman
 
EINDREDACTIE
Petra  Steffens, Petra tekst&taal
eindredacteur@haptonomischcontact.nl
 
ABONNEMENTEN
secretaris@haptonomischcontact.nl
HC verschijnt ieder kwartaal
Jaarabonnement 30,25 euro
Studentenkorting mogelijk
Opzeggingen vóór 1 november
 
ADVERTENTIES | SPONSORING
hoofdredacteur@haptonomischcontact.nl
 
SLUITINGSDATA KOPIJ
1 oktober, uitgave december
1 januari, uitgave maart
1 april, uitgave juni
1 juli, uitgave september
 
AANLEVEREN KOPIJ
redactie@haptonomischcontact.nl
 
Opmaak
Petra Steffens, Gerda Ponte
 
Omslagafbeelding
Ineke Los - de Mare
 
Omslagontwerp
Nicky Duin, Ontwerpbureau Nikitis
 
Drukker:
Editoo B.V. te Arnhem
 
Het tijdschrift Haptonomisch Contact wil
een vrij en open  platform zijn voor heel
‘Haptonomisch Nederland’.
Alle geplaatste artikelen blijven te allen
tijde geheel onder verantwoordelijkheid
van de betreffende auteur(s).
 

2 oktober 2017 (start)   Opleiding Haptonomisch Hulpverlener

2 oktober 2017 (start)   Opleiding haptonomie in het onderwijs

2 oktober 2017 (start)   Traject persoonlijke ontwikkeling

2 oktober 2017 (start)   Basisjaar haptonomie

10 oktober 2017 (start)   Opleiding Zwangerschapsbegeleider

23 en 24 november 2017   Nascholing Intimiteit

9 en 10 december 2017   Nascholing Burn-out

17 januari 2018 (start)   Opleiding Kinderhaptotherapeut Akte 1

7 oktober 2017 (start)   Cursus Water Kennismaking (module 1):                          
7-10, 4-11, 16-12 

21 oktober 2017 (start)   Themacursus hechten-onthechten (module 3):          
21-10, 18-11

Op aanvraag   Mogelijkheid tot workshop in water

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

Van 23 t/m 25 november 2017 wordt de module Trauma & regulatie 1 gegeven. In
combinatie met Trauma & regulatie 2 is deze geaccrediteerd door de VVH.

Upledger Instituut
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Indien onbestelbaar: Westdijk 28
1704 AK Heerhugowaard

www.editoo.nl


