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Redactioneel

Gerda Ponte

2017 zit er bijna op, de feestdagen staan voor de deur. Ook dit jaar twijfel ik weer.
Zet ik de kerstboom op, ja of nee. Jarenlang stond er geen. Ooit, toen de boom er
wel stond, probeerden mijn katten er in te slapen. Bij thuiskomst bereidde ik me voor
op twee scenario’s: een slapende kat in de boom of een toegetakelde kerstboom
liggend op een met kapotte kerstballen bezaaide vloer. Een puinzooi. Meestal was
het dit laatste. Toen zelfs het vastzetten van de boom niet hielp, gaf ik het op. Dan
maar geen boom. De twee katten in mijn huis zijn al lang andere dan toen, toch weet
ik niet of ik het aandurf…..
 
Met Haptonomisch Contact gaat het gelukkig beter dan met mijn kerstboom! Meer
en meer haptonomisch geschoolden kiezen voor een abonnement op ons tijdschrift.
De haptonomie opleidingen brengen Haptonomisch Contact actief onder de aan
dacht van de studenten. Zo is een mooie samenwerking ontstaan. En door samen te
werken kunnen we haptonomie steeds steviger en breder in de maatschappij inbed
den. De Academie voor Haptonomie nodigde ons uit voor het grote evenement ‘Okee,
nu even over jou’. Ik woonde deze dag bij en schreef voor dit nummer een verslag
van mijn ervaring.
 
Wat vind je nog meer in dit decembernummer?
Else Boerema neemt ons dieper mee in de wereld van het Haptonomisch Verplaatsen,
als vervolg op haar eerder geplaatste inleiding. ‘Voelen in bedrijven’ gaat over
veerkracht op de werkvloer, auteur Eric Elbers deelt zijn ervaringen in het bedrijfs
leven.  Astrid Mols gaat in op ‘Overdracht en tegenoverdracht’, een onderwerp waar
we allemaal mee te maken hebben.  Daarnaast doet ze verslag van het door haar
bijgewoonde congres ‘Trauma en Gehechtheid’. Verder in dit nummer een artikel
‘Lichaamsgerichte traumabehandeling brengt rust’ van psychologe Anneke Vinke,
dat eerder verscheen in Vakblad Vroeg. In de rubriek Wat doe jij? dit keer een ervaring
van Rens van der Hout. Leuk dat zoveel collega’s bereid zijn hun praktijkverhalen te
delen!
 
Dit decembernummer bevat verder een gedicht, enkele inspiratiebronnen en de
agenda van de opleidingsinstituten.
 
We hopen jullie weer te inspireren met dit tijdschrift. Ik ga gelijk door met het werk
aan onze website, de zoekfunctie in het archief wordt weer opgebouwd. Bij het in
voeren van de titels kom ik zulke interessante onderwerpen tegen, dat ik mezelf ervan
moet weerhouden te gaan lezen in plaats van door te gaan met de zoekfunctie. Maar
wat in het vat zit verzuurt niet….
 
Heb het goed met de feestdagen en tot volgend jaar!
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Voelen in bedrijven

Eric Elbers

Eric Elbers (56) is jurist, bedrijfskundige en haptonoom en houdt van het leiden en be
geleiden van veranderingen binnen bedrijven. Hij werkt sinds 2000 met Ted Troost in
het bedrijfsleven en doet promotieonderzoek over haptonomie en veerkracht aan de
Universiteit voor Humanistiek.
 
Haptonomie staat voor een grenzeloze, open cultuur van bevestigende teder
heid. Kom daar maar eens mee in het bedrijfsleven, waar technologie, globali
sering en individualisering zorgen voor een groeiende druk op werknemers.
Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek  (2015) lijdt één op de zeven
werknemers aan een burn-out en klaagt meer dan de helft over een te grote
werkdruk. Daar moet echt een duurzame oplossing voor worden gevonden. Wat
kan haptonomie betekenen voor de veerkracht van mensen in bedrijven? Hoe
zorgen we ervoor dat haptonomie bekend en geaccepteerd wordt in bedrijven?
Welke interventies zijn mogelijk om mensen in bedrijven affectief te
bevestigen? 

De afgelopen twintig jaar trok een onaf
gebroken reeks directeuren, managers
en professionals aan Ted Troost en mij
voorbij. Toen Ted rond de eeuwwisseling
besloot zich meer te richten op het be
drijfsleven kwamen we elkaar bij toeval
tegen. Het was de directie van Microsoft
opgevallen dat er tijdens vergaderingen
gewoon doorgewerkt werd vanachter de
laptop. Tijdens bijeenkomsten trof men
doorgaans een rij met schermpjes voor
zich, met daarachter collega's, die - half
luisterend, half werkend – vaak ver weg
leken. Goede afspraken maken viel niet
mee, de aandacht was moeilijk vast te
houden en een gevoel van onderlinge
saamhorigheid ontbrak. Toen het de di
rectie eenmaal was opgevallen wilden ze
er het liefst zo snel mogelijk van af. Me
dewerkers voelden zich eenzaam, niet
vriendelijk en bovendien: het werk
moest regelmatig over. Een trainingsbu
reau kreeg de uitnodiging op zoek te
gaan naar een manier om de verbinding
in het bedrijf te herstellen. De topman
van het bedrijf wilde beslist dat Ted
Troost deel uit zou maken van het team.
Hij had veel baat gehad bij diens coa

ching in de afgelopen jaren. Hier maakte
ik kennis met Ted en zijn wonderlijke vak.
Ik was gelijk verkocht.
 
‘Je weet nog niet veel, je deugt wel’
Het trainingsbureau zocht nog naar een
business consultant voor in het team.
Iemand die, als Ted de boel eens flink had
ontregeld, de losse eindjes weer aan el
kaar zou knopen. Via een gezamenlijke
relatie werd ik benaderd kennis te maken
met Ted, van wie ik vaag had gehoord en
wiens vak voor mij volslagen onbekend
terrein was. Zonder Teds instemming
zou mijn bijdrage niet doorgaan. Er was
haast bij. Ik had mijn mooiste pak aange
daan toen ik naar de praktijk van Ted in
Rotterdam ging en onder mijn arm had
ik, voor de zekerheid, een keurig geprint
CV. Je weet maar nooit welke eisen er bij
een nieuwe opdracht aan je worden ge
steld. Voor mijn pak had Ted geen aan
dacht, voor mijn CV nog minder. Ik was
nauwelijks binnen en hoorde hem zeg
gen: ‘Leg je kleren daar maar neer en ga
op de tafel liggen. Op je buik, met je hoofd
naar deze kant.’ Te verbouwereerd om er
ook maar even over na te denken volgde

ik zijn uitnodiging (nou ja..) en voelde
daarna zijn handen in mijn beide flanken.
Ik vloog naar het plafond en voelde dat
ik ging zweten. Zijn aanraking had on
middellijk effect. Ik zakte diep weg in het
zachte matras en het voelde geweldig.
‘Je weet nog niet veel, maar je deugt
wel’, hoorde ik uit de verte. Terwijl ik me
weer aankleedde begreep ik dat ik was
‘aangenomen’.
 
Verbinding in de groep
Het team was compleet: twee haptono
men, twee consultants en een kok. Niet
veel later bevonden we ons in een chalet
in Chamonix op de Frans-Zwitserse
grens. We hadden een eigen kok meege
nomen die samen met zijn vrouw voor de
deelnemers zou zorgen. Ik had me vooraf
zorgen gemaakt over het programma,
dat een dag of zes zou duren. Wat zouden
we precies gaan doen?  Hoe zouden we
het aanpakken? Wat moesten we als we
het antwoord op een moeilijke vraag niet
zouden weten? Hoe zat het met de rol
verdeling en wie had er de leiding? Ik kon
maar moeilijk begrijpen dat mijn reisge
noten er zo ontspannen bijzaten. ‘Dat
zien we vanzelf’, ‘dat is niet ons pro
bleem’ en ‘zullen we eerst maar eens iets
gaan drinken’ waren de antwoorden.
 
Alle vragen die ik had, verdwenen al
gauw naar de achtergrond. Binnen de
kortste keren ontstond er verbinding in
de groep. Er werden goede gesprekken
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“ De stoere, onaanraakbare (buiten)kant
van het ‘harde bedrijfsleven’ blijkt

nauwelijks te bestaan. ”
gevoerd, in de hele groep en in kleiner
verband. We hebben samen gezwom
men, gewandeld, bij de open haard ge
zeten en heerlijk gegeten. Twee dagen
lang werden managers aangeraakt op de
tafels die we hadden meegenomen. Ik
vond het indrukwekkend. Haptonomie
zei me nog niet zoveel, al had ik na de
kennismaking in Rotterdam het boek
van Ted in één keer uitgelezen. Het effect
van een goede aanraking doet wonde
ren, niet alleen voor de aangeraakte en
de aanraker, maar voor de hele groep.
Een gevoel van grote verbondenheid
ontstond en tegelijkertijd een rust die
weldadig voelde. Het maakte mijn taak
nagenoeg overbodig: de managers wil
den niets liever dan deze sfeer behouden
en maakten zelf afspraken over hun sa
menwerking. Dit bevestigde: haptono
mie werkt om verbinding te herstellen!
 
Het balletje is gaan rollen
Daarna ging het snel. Ook andere teams
van Microsoft wilden dat wel eens mee
maken. Bedrijven die hoorden van de
ervaring, benaderden ons met soortgelij
ke vragen. We zagen heel wat bedrijven
en hotels en merkten dat de wens om
verbonden te zijn universeel is. Dat iede
re manager diep van binnen het verlan
gen heeft ergens bij te horen en van be
tekenis wil zijn.  Wil zorgen en verzorgd
wil worden. De stoere, onaanraakbare
(buiten)kant van het ‘harde bedrijfsle

ven’ blijkt nauwelijks te bestaan. Mis
schien slechts in de hoofden van de
mensen die ernaar kijken. Het is aange
leerd gedrag, waarnaar we het best met
zachte ogen kunnen kijken.
 
Veranderende wereld
We zijn inmiddels  twintig jaar verder. De
behoefte aan contact is er niet minder op
geworden. Er komt ook heel wat af op
mensen in bedrijven. Technologische
veranderingen hebben de wereld op zijn
kop gezet. Wie kan zich nog herinneren
dat het internet niet bestond? Dat is nog
maar vijfentwintig jaar geleden! We zijn
via het internet virtueel verbonden met
iedereen. Niet alleen in bedrijven maar
via social media ook privé. We kunnen
ons leven inrichten zoals we dat willen.
Thuiswerken is gewoon geworden. Toch
is één van de zeven werknemers in Ne
derland uitgeput, klaagt zestig procent
over psychische druk en is de gemiddel
de leeftijd van mensen met een burn-out
gezakt tot onder de 30 jaar (bron: CBS,
2015). Globalisering heeft gemaakt dat
het werk zich snel verplaatst naar daar
waar het goedkoop is. Banen raken ver
loren en verhuizen naar lagelonenlan
den. Individualisering treedt op nu men

sen verenigingen, kerken en andere ver
banden hebben verlaten voor hun nieu
we, digitale netwerken.
 
Veerkracht en haptonomie
Een ding staat vast: het oude houvast is
verdwenen. Baanzekerheid bestaat niet
meer, computers vervangen nu zelfs
banen van hoogopgeleiden en nieuwe
krachten staan te trappelen om de ar
beidsmarkt te betreden. Maar waar
halen we zo snel nieuw houvast van
daan? In het voorjaarnummer van dit
jaar schreef prof. Joachim Duyndam van
de Universiteit voor Humanistiek een
artikel over veerkracht. Veerkracht is ‘in’.
Maar wat is nu precies veerkracht en hoe
werkt veerkracht? Daarover lopen de
meningen flink uiteen. De één vindt
veerkracht een persoonlijke verdienste,
een eigenschap of karaktertrek. Zo be
zien zou je (iemand) veerkracht moeten
kunnen aanleren of toedienen. Door
wilskrachtig te zijn, creatief te zijn, door
zettingsvermogen te tonen of je pijn te
verbijten. De ander vindt echter, even
eens wetenschappelijk onderbouwd, dat
veerkracht het resultaat is van het socia
le systeem waar je deel van uitmaakt. Je
gesteund of geliefd weten door een
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ander, bij iemand terecht kunnen zou
veerkracht gunstig beïnvloeden.
Het maakt nogal uit, vanuit welk per
spectief je veerkracht bekijkt. Ik deel de
opvatting van Duyndam, dat je veer
kracht ‘samen doet’. Mijn ervaringen in
Chamonix lijken dat standpunt te beves
tigen. In haptische taal doet veerkracht
me erg denken aan belastbaarheid. Een
goede aanraking verhoogt de belast
baarheid van  aanraker en aangeraakte.
Het vitaliseert en zorgt voor sterke on
derlinge verbondenheid.
 
Samen bereiken we meer           
Ik heb veel te danken aan de haptonomie
en de mensen, die ik tegenkwam. Van
Microsoft leerde ik, dat voelen universeel
is en de wens om verbonden te zijn ook.

Masterclass Haptonomie
Ieder voorjaar organiseren Ted en Eric een Masterclass Haptonomie voor collega
therapeuten. In kleine groepen werken zij aan onze handvaardigheden en bespre
ken thema’s uit de praktijk. Tussendoor organiseren zij bijeenkomsten, waarin
werken met en in bedrijven centraal staan.
Meer informatie is te vinden op www.ericelbers.nl/masterclass. Bellen mag ook:
(06) 532 350 71.

“ In bedrijven, waar het targets en doelstellingen regent,
zitten ze op haptonomie te wachten. 

We moeten alleen even laten weten dat we komen.  ”Van Ted leer ik nog elke dag, maar mijn
sollicitatie - indertijd -  in Rotterdam
maakte me duidelijk dat het niet (alleen)
gaat om wat je kan, maar om wie je bent.
In Chamonix ervaarde ik dat leven in het
nu verrijkend werkt. Maak vooral plan
nen en bereid je altijd voor maar zorg
bovenal voor verbinding en werkelijk
contact. Al die bedrijven die we hebben
bezocht bestaan uit mensen die, net als
wij, gelukkig willen zijn en hun hart willen
volgen. Daar ligt voor ons een schone
taak. Af en toe, onder druk van buitenaf,
vergeten we dat en isoleren we onszelf.
In bedrijven, waar het targets en doel
stellingen regent, zitten ze op haptono
mie te wachten. We moeten alleen nog
even laten weten dat we komen. Grijp die
kans. We zijn het aan ons vak verplicht.
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Overdacht en tegenoverdracht

Astrid Mols
 

Definitie
Overdracht:
 
het onbewust overdragen van oude gevoelens naar elkaar en in het bijzonder van
de cliënt op de autoriteit, hulpverlener of begeleider. 
 

Tegenoverdracht:
de hulpverlener draagt (onbewust) in zijn functie als autoriteit zijn eigen oude
(kind)gevoelens over op de cliënt. Veelal is de (tegen)overdracht van de hulpver
lener een reactie op het gedrag van de cliënt: de hulpverlener reageert vanuit eigen
oud (onbewust) gevoel op gedrag van de cliënt.
 
(Boom psychologie)

Inleiding
Freud was de eerste die het benoemde;
overdracht en tegenoverdracht. Het
boek ‘Liefde in Wonderland’ van Riekje
Boswijk beschrijft dit thema uitgebreid.
De laatste tijd merk ik bij mezelf een
proces van verandering en daardoor
raakte ik opnieuw geïnteresseerd in het
thema overdracht en tegenoverdracht.
Opnieuw lees ik het boek met veel
belangstelling.
 
In mijn privérelaties gebeurt er iets. Er
zijn gevoelens die met mijn verleden te
maken hebben. Waar ze eerst wat meer
verborgen waren komen ze door dit ver
anderingsproces aan de oppervlakte. Ik
merk bijvoorbeeld dat ik boos word en
tegelijkertijd dat dit niet te maken heeft
met de ander. Behalve dan dat de ander
iets doet wat dit oude gevoel (want dat
voel ik meteen, dat het ‘oud’ is) opwekt.
 

Wat betekent dit voor mijn contact met
cliënten? Als ik verander, verandert er
natuurlijk ook iets voor mijn cliënten;
hoe werkt dat?
 
In mijn behoefte het onderwerp ‘over
dracht en tegenoverdracht’ meer door
leefd en eigen te maken merk ik dat ik
input nodig heb van anderen. Dus ik
vraag aan mijn collega’s; 'Hoe is dat voor
jullie? Waar komen jullie dit tegen in jullie
eigen praktijk?' Opvallend is dat ik er
nauwelijks antwoord op krijg. Hmm, zou
ik niet de enige zijn die dit onderwerp
lastig vind?
 
In de praktijk
Hieronder een paar voorbeelden van
overdracht en tegenoverdracht in mijn
praktijk en in de praktijk van een collega
van mij (alles in de ik-vorm).

 
Casus 1
Aan het begin van mijn praktijk als hapto
therapeut is een cliënt een aantal sessies
bij me geweest. Ze vertelt me dat ze met
de behandeling gaat stoppen. Het proces
verliep goed dacht ik. Ik heb het idee dat
ik faal en voel me afgewezen. Dit raakt me
en vanuit dit gevoel reageer ik; teleurge
steld. Mijn cliënt verontschuldigt zich en
vertelt me dat ik echt wel een goede the
rapeut ben. Ik weet dat haar verontschul
diging naar mij niet klopt en geef dat ook
aan naar de cliënt. ‘Dit hoort bij mij,  jij
mag jouw eigen keuze maken’. Hierin kom
ik mijn eigen onzekerheid als therapeut
tegen.
 
 
Casus 2
Een mannelijke cliënt komt in mijn prak
tijk en is één en al charme. Dit doet iets met
me, merk ik. In de oefening wordt dit dui
delijker voelbaar en zichtbaar. We bespre
ken wat er gebeurt in ons contact. Hij is erg
gericht op de ander, gewend om voor zijn
moeder te zorgen; hij is daarin ridderlijk,
voorkomend. Zo is hij ook naar mij. Zijn
vraag ligt op het vlak van relaties en hier
in wordt zijn patroon duidelijk. Zelf heb ik
altijd een grote broer gewild die voor mij
opkwam. Mijn eigen gevoel bespreek ik
later in de intervisiegroep en na deze ene
sessie komt het niet meer terug.
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“ Ik weet dat haar verontschuldiging naar mij niet klopt en geef dat
ook aan naar de cliënt toe.

‘Dit hoort bij mij, jij mag jouw eigen keuze maken’. ”Casus 3 (collega A.)
De moeder van een meisje dat ik begeleid,
belt me onverwachts op. Ze overvalt me.
Er was afgesproken dat we geen contact
zouden hebben ‘achter de rug om’ van het
meisje. Toch ga ik erop in, omdat ze over
signalen van mogelijke automutilatie/
suïcide begint. Later merk ik dat ik baal
dat ik dit telefoongesprek heb gevoerd, zo
tegen de afspraak in (de moeder is name
lijk een deel van het probleem van het
meisje; ze krijgt nauwelijks ruimte en haar
moeder is erg angstig). Ik onderzocht bij
mezelf wat nu maakte dat ik dit gedaan
had en ontdek dat het te maken heeft met
mijn angst die is ontstaan nadat iemand
die ik in begeleiding had, suïcide pleegde.
Die angst maakt dat ik in de tegenover
dracht schiet en deze moeder niet tijdig
kan bijsturen.
 
In de eerste casus is er sprake van over
dracht van de therapeut en tegenover
dracht van de cliënt. De cliënt gaat hier
voor de therapeut zorgen. Dit was duide
lijk voelbaar en daarom kon ik ook direct
reageren. Maar niet altijd is zo snel dui
delijk wat er aan de hand is of wat er
aangesproken wordt. Zoals in casus 2.
Het patroon van wat zich afspeelde werd
wel meteen duidelijk. Aan de hand van
dit gebeuren wilde ik onderzoeken wat
er bij mij gebeurde.
 
Dit bracht ik in de intervisie in. Het is fijn
om er samen naar te kijken en te merken
dat ik niet de enige ben bij wie dit speelt.
Een van mijn collega’s vertelt over haar
eigen vergelijkbare ervaring, met zicht
baar plezier, als een smeuïg verhaal. En
dan merk ik dat ik het mezelf nogal had
aangerekend dat ik zo reageerde. Daar
mee maakte ik het zwaarder voor mezelf.
Tja, ik ben ook maar een mens, besef ik.
Het is niet erg om dit tegen te komen. Wel
is het belangrijk te erkennen dat dit zo is.

 
Niet alleen dingen uit een vroeg verleden
zijn de oorzaak voor overdracht en te
genoverdracht. Zoals casus 3 aantoont.
Natuurlijk kleuren ervaringen met eerde
re cliënten je gevoel en hoe je reageert
op een andere cliënt met vergelijkbare
problematiek of persoonlijkheid. De
overeenkomst is dat de overdracht van
de cliënt (of in dit geval de moeder van
een cliënt) angst of een behoefte bij de
therapeut oproept.
 
 
Blinde vlek
In de boven beschreven casussen werd
snel duidelijk dat er iets aan de hand was.
Het ‘balen’ van collega A., mijn gevoel
van ‘dit klopt niet’. Een niet-pluis gevoel.
Maar soms is het niet direct duidelijk.
Omdat je een blinde vlek hebt, een deel
van jezelf nog te ontwikkelen hebt of juist
iets hebt los te laten. Dan heb je een
ander nodig om je daarop attent te
maken.
 
Casus 4
Tijdens een nascholing zijn we met een
groep van twintig mensen. We werken met
elkaar en zijn om beurten begeleider en
degene die begeleid wordt bij een vraag
die ingebracht is. Op zeker moment bepa
len we aan de hand van vragen die gesteld
zijn door deelnemers (met een omschrij
ving erbij van waar het om gaat in hun
persoonlijke leven), wie er uitgekozen
worden om te begeleiden. Ik kies iemand
waarvan ik vind dat diegene het nodig
heeft om begeleid te worden. Ik plaats me
daarmee boven diegene, alsof ik beter
weet wat goed is voor haar dan zijzelf.
Degene die de cursus begeleidt wijst me
erop dat er in haar vraag geen urgentie
zit. Het gaat erom diegenen te kiezen die
er zelf aan toe zijn om begeleiding te krij
gen in hun proces. ‘Het moet erg genoeg

zijn voor diegene om het aan te gaan’, zegt
ze. En voor iedereen ligt dat moment op
een ander punt.
 
Casus 5
Zie het plaatje hieronder. Het gaat hier om
jaloezie van de hulpverlener ten opzichte
van de cliënt; op het interessante(re) leven
van de cliënt, de relatie die ze heeft terwijl
de hulpverlener zelf graag een partner
heeft. En ze heeft er moeite mee dat haar
cliënt haar minder nodig heeft omdat ze
weer verder kan met haar leven. Als de
hulpverlener een blinde vlek heeft voor
haar eigen gevoelens van minderwaar
digheid, onzekerheid of voor haar eigen
behoefte aan een partner, is het mogelijk
dat ze het zelfvertrouwen van de cliënt
ondermijnt, zodat deze haar nodig blijft
hebben. 

Tekening: Saar Roelofs, GGZ tegenoverdracht

 
 
 
We zijn therapeuten en helpen graag
mensen. Het belang van de cliënt stellen
we bij voorkeur voorop. In bovenstaande
casussen lijkt het erop dat het niet alléén
meer gaat om het belang van de cliënt
maar ook om het belang van de thera
peut. Ik herken in mezelf het ‘er bovenop
zitten’ en het ‘beter willen weten’. De
opmerking van de cursusleider had ik
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“ Een mannelijke cliënt komt in mijn praktijk en is één en al charme.
Dit doet iets met me, merk ik. In de oefening wordt dit duidelijker

voelbaar en zichtbaar. ”nodig om dit te beseffen. De therapeut in
het plaatje is jaloers. En handelt hierdoor
niet meer in het belang van de cliënt.
 
In de praktijk komen we onze onvol
maaktheden en dus ons ‘mens zijn’
tegen. Door te reflecteren op ons eigen
handelen en door dit soort dingen in te
brengen in intervisie of supervisie leren
we, komen we verder. Als we dit niet
doen, betekent dit dat we niet meer in
het belang van de cliënt handelen maar
in ons eigen belang. Daar wordt de cliënt
niet beter van, integendeel. Soms onder
vindt de cliënt daar zelfs nadeel van.
 
 
Kwetsbaar zijn
Zelfonderzoek is nodig! Zelf eerlijk dur
ven kijken naar je angsten, behoeften en/
of tekortkomingen. Maar we kunnen het
niet alleen. Daarin hebben we elkaar
nodig; collega-haptotherapeuten, hap
tonomen of andere professionals. Met
daarbij de bereidheid om aan de ene kant
eerlijk te zijn naar de ander over wat je
ziet en voelt en aan de andere kant de
bereidheid je open te stellen voor wat de
ander bij jou ervaart. Zo kunnen we leren
van en aan elkaar. Dat vraagt om je tel
kens weer kwetsbaar op te stellen. Zo
kwetsbaar durven zijn, vraagt op zijn
beurt moed. Toe durven geven dat je
angsten en behoeften hebt. Je angst
(h)erkennen en het toch aangaan. Eigen

lijk dat wat wij onze cliënten dagelijks
vragen om te doen.
 
 
Natuurlijk hebben we hier in onze oplei
dingen handvatten voor gekregen. We
hebben geleerd wat het inhoudt: over
dracht en tegenoverdracht. En ook heb
ben we geleerd om steeds weer te reflec
teren op onze eigen reacties en gevoe
lens om onze eigen overdracht en tegen
overdracht te leren herkennen. We ken
nen het belang van intervisie en supervi
sie. En we weten hoe belangrijk het is om
als we een eigen ‘oud’ stuk zeer tegenko
men, daarvoor zelf de hulp van een the
rapeut op te zoeken.
 
Als het om mezelf gaat kan ik zeggen dat
ik al die dingen doe. En steeds meer merk
ik dat ik er anderen voor nodig heb om
daarin mijn weg te vinden. Sommige
dingen ken ik al van mezelf; zoals de
neiging voor de ander te willen zorgen en
dan te veel willen doen, er ‘te veel boven
op zitten’.
Maar wat er gebeurt tijdens sessies - in
het contact van anderen met mij – is ook
onderhevig aan verandering omdat ik
verander en in beweging ben. Het gaat
niet om een star gegeven, iets onbeweeg
lijks. Dat maakt het ook spannend. Mij
maakt het des te nieuwsgieriger om te
weten hoe anderen hiermee omgaan. Die
continue veranderlijkheid. Waar het voor
mij om gaat is om steeds meer ‘gewoon
een mens’ te mogen zijn. Dat betekent
voor mij controle loslaten, me laten val
len en erop vertrouwen dat het goed
komt.
 
Op weg naar een ‘ontgrensd’ mens zijn.
Maar vooral MENS. En ZIJN.
 
 

 
 
Oproep
Graag hoor ik wat de ervaringen van jou
zijn met overdracht en tegenoverdracht
en hoe je ermee om gaat. Wil je je verhaal
delen, stuur het dan naar de redactie van
Haptonomisch Contact.
 
 
Literatuur
Brown, Brené (2013), De kracht van kwets
baarheid. Heb de moed om niet perfect te
willen zijn. Amsterdam, Nederland: A.W.
Bruna Uitgevers.
Delft, F. van (2015), Overdracht en tegen
overdracht – een therapeutisch fenomeen
vertaald naar alledaagse psychosociale
begeleiding. Amsterdam, Nederland: Boom
Lemma Uitgevers.
Roelofs, S. (2008), Wie is er nu gek? Over
kronkels in de therapeutische relatie.
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Haptonomisch verplaatsen 

Uitnodigen tot samen bewegen - deel II
Else Boerema

 

In de uitgave van juni 2017 beschreef ik hoe 'Haptonomisch verplaatsen' zorgverleners
in staat stelt om cliënten op een respectvolle manier te verzorgen en te verplaatsen,
zonder krachtsinspanning. Eén van de belangrijkste inzichten voor zorgverleners is, dat
zij zelf invloed uitoefenen op de bewegingsbereidheid en -mogelijkheid van hun
cliënten. Hun handelen kan tot bewegen uitnodigen, of dit juist tegenhouden. In de
gevoelsmatige wisselwerking tussen zorgverlener en cliënt is deze invloed er altijd,
maar ze blijft veelal onbewust. In dit tweede deel zal ik deze interactie extra belichten.
Ik nodig je uit om mee te kijken, te voelen en te onderzoeken waar je de inzichten kunt
vertalen naar je dagelijks leven en eigen beroepspraktijk. 

Afstemmen in contact
Haptonomisch verplaatsen kun je be
schrijven als uitnodigen tot samen bewe
gen. Dit 'samen bewegen' laat veel zien
van de gevoelsmatige wisselwerking
tussen twee mensen. De actie van de één
roept een re-actie van de ander op. Ieder
heeft een eigen stijl en maatgevoel. Soms
sluit die naadloos aan bij de ander, soms
merken we ook dat er iets mis gaat, dat
het wringt. Dit kennen we ook van dan
sers. Je ziet of het vloeiend gaat, of dat
het stokt. Als we ervaren dat het stokt of
wringt, dan roept dat ongemak op, we
worden onzeker. Het is interessant om te
kijken wat er dan gebeurt in onszelf. De
kans is groot dat we terugvallen op oude
overlevingspatronen. We gaan naden
ken, trekken ons terug uit het contact, of
gaan juist heel hard werken om ons doel
te bereiken, om de verbinding niet te
verliezen… In de zorg ziet dat er al snel
uit als duwen of trekken. Een alternatief
voor de beweging naar achteren of naar
voren, is precies blijven waar je bent…in
het midden… en VOELEN.
 
Con-tact is wat dat betreft een mooi
woord, je kunt het vertalen als samen-
voelen. Als je stil durft te staan bij jezelf

“ Iemand die van
harte mee wil

werken,
beweegt naar je

toe. Zijn hele
lichaam zegt

JA!  ”
en de ander; als je het aandurft om te
wachten en het even niet te weten, dan
kun je in dat moment gaan voelen. Wat
is er nu nodig? Waar wil het heen?
Prof. dr. Anne Goossensens gebruikt voor
deze open ruimte, waarin alles mogelijk
is, het woord 'engrossment' [1].
Engrossment is oorspronkelijk een term
van Nel Noddings die zij definieert als een
“open, non-selective receptivity to the
cared-for” [2]. In deze uitleg gaat het om
een kwaliteit van de zorgverlener. Het is
het vermogen om het andere van de
ander te kunnen ontvangen en daarmee
om kunnen gaan.
In de haptonomie komt presentie het

dichtst bij dit begrip. Terwijl je volledig
aandachtig aanwezig bent in deze open
ruimte, krijg je tast-informatie over de
ander. Je neemt deze gevoelde impres
sie in je op en geeft er bewust antwoord
op, met je afgestemde re-actie.

De juiste maat vinden – gewicht als
non-verbale feedback
In afstemming op de ander, vind je de
maatvoering voor je volgende actie. Als
je de ander uitnodigt om in beweging te
komen; als je van de ander het vertrou
wen vraagt om samen met jou te bewe
gen, dan moet jouw actie voor hem in de
juiste maat zijn.
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Bij een transfer (verplaatsing), voel je dat
als een fysieke reactie in het lichaam van
de ander. Iemand die van harte mee wil
werken, beweegt naar je toe. Zijn hele
lichaam zegt JA! Iemand die niet mee wil
werken, om wat voor reden dan ook,
beweegt van je af. Zijn lichaam zegt NEE!
Deze directe, non-verbale reactie, beïn
vloedt het ervaren gewicht. Bij NEE be
weegt het lichaam van de ander stroef en
het voelt zwaar. Bij JA beweegt het li
chaam van de ander soepel en is het
vrijwel gewichtloos.  Dit fenomeen geeft
een heldere, directe en voelbare feed
back op het handelen van de zorgverle
ner. Het is essentieel dat ze hier naar
luistert, anders vertilt ze zich. Als het
gewicht toeneemt, als de ander niet zelf
in beweging komt, dan is de meest ge
paste reactie te stoppen en te onderzoe
ken wat er mis gaat in het con-tact!
 
In het eerste deel gaf ik al wat aandachts
punten om deze NEE van de ander te
onderzoeken:
De handvatting: een hand die vastpakt
en de ander omsluit, roept vaak een
angstreactie op. Dit ziet er in het lichaam
uit als: flight (verslappen), freeze (verstij
ven), fight (verzetten).
De bewegingsimpuls: geef je die met je
hele lichaam, vanuit je basis, of alleen
met je armen?
Het bewegingspatroon: klopt jouw be
weging met de transfer waar je toe
uitnodigt?
 
Er zijn meer aandachtspunten voor het
vinden van de juiste maat in contact. Ik
geef in de  volgende alinea's nog een
aantal manieren om te kijken en te on
derzoeken. Het meest vruchtbare uit
gangspunt bij je onderzoek van een NEE
is: 'Wat heb ik gedaan, dat het deze reac
tie bij de ander oproept?’
 
Loopbegeleiding – een voorbeeld
In een verpleeghuis coachte ik een peri
ode op de werkvloer. Ik zag op een dag
een man met Parkinson (Joop) schuin
voorover hellen, terwijl een zorgverlener
(Annette) hem bij zijn handen vasthield.

Joop moest naar de wc, maar hij durfde
geen voet te verzetten. Annette ging
steeds harder praten en trok hem aan
zijn handen naar voren om hem in bewe
ging te krijgen. Joop schreeuwde het uit
van angst en verzette geen stap. Ik dacht:
'wellicht vraagt ze teveel van hem en
heeft hij een rolstoel nodig', maar ik
wilde zijn NEE eerst eens onderzoeken.
'Kon hij werkelijk niet lopen?'
 
Met beider toestemming, ging ik voor
Joop staan en nodigde hem met open
handen uit, om zijn handen op mijn on
derarmen te leggen (zie foto). Vervolgens
bewoog ik heel rustig zijwaarts, waarbij
ik mijn lichaamsgewicht van het ene op
het andere been verplaatste (bewegings
patroon van lopen). Ik hield daarbij mijn
ellebogen tegen mijn lichaam. Joop
voelde via mijn armen deze beweging en
na een lichte aarzeling volgde hij deze.
Daarbij bewoog hij zelf ook van zijn ene
been op het andere. Dit herinnerde zijn
lichaam aan de beweging van lopen. Er
kwam een glimlach op zijn gezicht. Hij
bewoog steeds makkelijker met me mee,
ook toen ik na een paar keer een loopbe
weging zijwaarts-achterwaarts maakte.
Dit nodigde hem uit tot een zijwaarts-
voorwaarts beweging. Zijn glimlach
werd, net als zijn passen, steeds groter.
Joop liep, wat zeg ik, Joop danste! Toen
Annette hem daarna op dezelfde manier
begeleidde, liep hij moeiteloos met haar

mee naar de wc. 'Zuster u bent een
engel!', riep hij me over zijn schouder toe.
 
Doen en laten
Moeiteloos is het sleutelwoord. Dit bete
kent over het algemeen minder doen en
meer laten gebeuren. Zorgverleners vin
den dit vaak lastig. Als ze in mijn lessen
in tweetallen oefenen met het begelei
den van lopen en het gaat niet soepel,
dan vraag ik ze: 'Kun je minder doen?',
'Kijk eens welke spieren je kunt ontspan
nen en wat het effect daarvan is op jezelf
en op de beweging van de ander'. Het
blijkt dat als de begeleider dan haar
handen opent en ontspant, dit rust en
ontspanning geeft aan beiden. De bege
leide persoon is minder op zijn hoede en
beweegt makkelijker mee.
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Als het letterlijk en figuurlijk dan nog niet
lekker loopt, blijkt bij nader onderzoek
vaak dat ze de ander toch nog vast hou
den. De handen zijn weliswaar open,
maar met hun duimen houden ze de arm
van de ander in hun greep. 'Ook dit beet
je controle en sturing opgeven?' 'Jaze
ker, kijk maar wat het effect is.' Ze mer
ken dan meestal dat de ander een zucht
van verlichting slaakt en verder ont
spant. Opeens vinden ze een gezamenlijk
ritme, komt er bij beiden een glimlach en
gaat het op dansen lijken.
 
Bij sommige tweetallen loopt het dan
nog niet lekker. De begeleide persoon
blijft gespannen en beweegt stroef. Als ik
de begeleider er op wijs, ziet ze de opge
trokken schouders van de ander. De
volgende vraag is dan meestal: 'Hoe
moet ik dat veranderen?' De verleiding is
in eerste instantie om het aan de over
kant te gaan fixen. Ze vragen me eigen
lijk: 'Waar zit de knop die de schouders
van de ander laat zakken?'. Ik verwijs ze
dan weer terug naar zichzelf. 'Kun jij je
eigen schouders ontspannen?' Pas dan
merken ze, dat ze de onderarmen van de
ander optillen. Dit kost hen spierkracht
en maakt henzelf gespannen. Deze li
chaamshouding en spanning vertalen
zich direct door. Eigenlijk tillen ze de
ander van de voeten af, die hij juist wil
gebruiken.
 
‘Doe je dan helemaal niets als begelei
der?’ Jawel, een paar essentiële dingen.
Je onderhoudt via je armen een fysiek
voelend lijntje met de ander en je maakt
in je eigen lichaam de basisbeweging van
lopen. Dat is alles! Wat je méér doet,
verstoort eerder dan dat het helpt.
Voor veel cursisten is dit bijna niet te
geloven. Ze denken dat de ander véél
meer hulp nodig heeft. We zijn met zijn
allen gewend om zo hard te werken! De
paradox is, dat we met onze extra activi
teiten, een 'selffulfilling prophecy' creë
ren. De ander wordt steeds hulpelozer;
weet niet meer hoe hij zelf kan bewegen.
Bij een transfer is dit zeker zo, maar dit
mechanisme zou wel eens voor meer

“ We doen allebei geen moeite en het doet
ons beide goed ”hulpverleningssituaties kunnen gelden.

 
Leiden en volgen – dienend leiderschap
Soms kan een zorgverlener zich ook te
ver terugtrekken uit het contact. Zij
wordt dan afwachtend en tijdens de
transfer ontstaat een impasse. Haptono
misch verplaatsen is dus niet 'verplegen
met de handen op de rug', waarbij een
zorgverlener alleen verbaal uitnodigt om
in beweging te komen.
 
Je bent als zorgverlener voelbaar aanwe
zig (present) in het contact. Vanuit je
kennis over de transfer, sta je precies
daar en raak je daar aan waar je de juiste
impuls kunt geven tot bewegen. Je reikt
de ander je open hand(en) en nodigt hem
daarmee uit om zelf de eerste beweging
te maken. Bij loopbegeleiding is de uit
nodiging om zijn handen op jouw onder
armen te leggen. Als de handen liggen,
geef je een nieuwe bewegingsimpuls zij
waarts met je eigen lichaam. Na elke
impuls wacht je. Dit is, zoals we in de
alinea over afstemmen zagen, een actief
wachten. Het is een voelend luisteren
naar de re-actie – het bewegingsant
woord – van de ander. Komt die bewe

ging op gang, dan sluit je daar als zorg
verlener naadloos op aan en beweeg je
mee. Door spiegelneuronen ervaart de
cliënt dit als een enorme stimulans en
ondersteuning. Een beweging die hij al
leen niet zou kunnen maken, lukt nu wel.
Hij ervaart hulp, maar hij draagt zijn
eigen gewicht boven zijn eigen voeten en
maakt de beweging, met gebruik van
eigen spierkracht, zelf. Net als bij een
goed danspaar is in dit 'samen bewegen'
haast niet meer te onderscheiden wie
leidt en wie volgt. Het initiatief ligt bij de
leider, maar het is een totaal afgestemd
leiden, waardoor het dienend leider
schap wordt. De leider faciliteert de be
weging van de ander.
 
Vrijheid en veiligheid
Minder doen, meer laten, minder sturend
leiden en meer volgen, geeft de ander de
vrijheid in eigen tempo zijn eigen bewe
ging te maken. Vrijheid is in die zin een
belangrijke voorwaarde voor het JA van
de ander. Een collega van me werd in de
gehandicaptenzorg eens te hulp geroe
pen bij een bewoner. Tom wilde niet uit
bed komen. En welke technieken en
trucs de begeleiders ook inzetten, hoe
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veel spierkracht ze ook gebruikten, hij
bleef liggen. Ze wisten niet meer wat ze
moesten doen. Mijn collega liep naar het
bed en nodigde Tom met een licht hand
gebaar uit om op te staan en uit bed te
komen. Tom volgde soepel en stond op.
'Waarom lukte het met de anderen
niet?', vroeg mijn collega. Verontwaar
digd zei Tom: 'Ze stonden er allemaal
voor!'
 
De mate van vrijheid en veiligheid die
iemand nodig heeft, kan per persoon
verschillen. Sommige mensen hebben
vooral vrijheid en ruimte nodig. Te veel
hulp, te dichtbij staan, te stevig vasthou
den, roept weerstand op en geeft een
averechtse reactie, zoals bij Tom. Ande
ren zijn wat voorzichtiger, wellicht ang
stiger. Zij waarderen juist een grotere
fysieke nabijheid, meer contact-vlak,
zoals een arm om hen heen, bij het lopen.
Zij ervaren daarin de steun en veiligheid
die ze nodig hebben om in beweging te
kunnen komen. Voelend kun je hierin
afstemmen. In eerste instantie bied je
wederom niet meer dan nodig is. Voel je
dat de ander de eerste stap niet zet, of
wat gaat sloffen of remmen, dan is het de
moeite waard om te kijken of er wellicht
meer veiligheid nodig is. Als het vertrou
wen groeit, kun je daarin weer wat terug
nemen, zodat de ander vrijer en natuur
lijker kan bewegen.
 
Balans in zelfzorg en zorg voor de
ander
Om in contact af te stemmen en samen
te bewegen, is het van belang dat een
zorgverlener de ander én zichzelf voelt.
Bij de meeste zorgverleners is dit voelen
uit balans. Ze voelen makkelijker naar de
ander toe, dan naar zichzelf. Dit is hun
kwaliteit, maar ook hun valkuil.
Ik hoor vaak dat ze er gewoon niet bij stil
staan, 'de ánder heeft toch hulp nodig!'
Ook als het eigenlijk onprettig of te zwaar
is, neigen veel zorgverleners ernaar hun
eigen gevoel te negeren. ‘Het is nou een
maal mijn werk’. Ze denken dat het
egoïstisch is, dat ze de ander tekort doen,
wanneer ze meer van zichzelf inbrengen.

Ik kan hen vertellen dat dit niet egoïstisch
is, maar ideeën over zorg zitten soms
diep verankerd. Het is behulpzamer om
hen in een oefening te laten voelen wat
het effect is van een verschuiving van hun
aandacht. Tijdens deze oefening lopen
ze hand in hand naast elkaar en begelei
den een collega op drie manieren. De
eerste keer richten ze al hun aandacht op
de ander. Dan begeleiden ze hun collega
nogmaals bij het lopen, terwijl hun aan
dacht volledig bij zichzelf is. Ze lopen op
hun eigen manier en in hun eigen tempo.
Tenslotte onderzoeken ze een derde
manier, waarbij hun aandacht in het
contact is, in de handen die elkaar vast
houden, in de ruimte tussen hen. Het is
elke keer weer mooi om mee te maken
hoeveel inzicht deze oefening de zorg
verleners geeft. De eerste manier geeft
veel instabiliteit. Beiden weten niet meer
hoe ze moeten lopen. De begeleider is
afwachtend en de 'cliënt' die behoefte
heeft aan presentie en duidelijkheid,
voelt die niet. Het lopen wordt zwaar,
traag en al gauw struikelen ze beiden
over hun eigen voeten. Dit maakt heel
duidelijk dat méér aandacht, de aan
dacht met name bij de ander, niet prettig
én niet behulpzaam is. Dit is voor zorg
verleners een echte eye-opener. De
tweede manier wordt als dwingend erva
ren en is vooral voor de 'cliënt' die zo
begeleid wordt, niet prettig. De derde
manier is vaak heel onwennig, maar
geeft al snel gemak en plezier. Het ver
baast hen dat afstemming zo weinig
moeite kost, als je daarbij niet alleen de
ander, maar óók jezelf voelt. Je neemt
die ander dan moeiteloos mee, zonder
dat die druk ervaart. 'We doen allebei
geen moeite! Hoe is het toch mogelijk?'

Tot slot
'We doen allebei geen moeite en het doet
ons beiden goed', daarmee is de waarde
van Haptonomisch Verplaatsen voor
zorgverlener én zorgvrager in een noten
dop omschreven.
Als therapeut, trainer en coach verricht
je geen fysieke transfers. Toch ben je
dagelijks bezig om anderen uit te nodi
gen om in beweging te komen. Welke
elementen van 'samen bewegen' kun je
wellicht gebruiken in je eigen werksituatie?
Zelf volledig voelend aanwezig zijn in het
con-tact. De signalen van je eigen li
chaam benutten om informatie over de
ander te krijgen. Jezelf laten voelen in
een maat die ondersteunend voor de
ander is, om zijn eigen beweging te kun
nen maken.
Maatvoering, in afstemming op de ander,
kunnen doseren van interventies. Welke
mate van activiteit van jou is behulp
zaam? Wat heeft die ander nodig om zélf
in beweging te komen. 
Waar ga je kracht inzetten en neem je het
over? Waar doe je wellicht te weinig?
Waar stuit je op weerstand en wat in jouw
gedrag heeft die weerstand opgeroepen?
Oefenen met transfers als lopen of op
staan in je intervisiegroep. De feedback
is zo helder en onmiddellijk, dat je je
eigen onbewuste patronen snel ontdekt.
Je krijgt helder wat je zelf het meest neigt
in te zetten en je krijgt helder hoe je ge
wend bent te reageren op bepaalde ge
dragingen en re-acties van de ander. Je
kunt deze transfers ook bij cliënten inzet
ten om patronen te onderzoeken.
 
*De zorgverlener is in dit artikel een 'zij'
en de cliënt een 'hij'.
Contact Else Boerema:
www.bemoved-haptotherapie.nl
www.some-thing-else.nl

Bron:
1. Anne Goossensens, (februari 2017),
Zorgethiek Nu, 'Engrossment als sleutel
begrip voor kwaliteit zorgrelatie'.
2. Nel Noddings, N. (2005) 'Caring in edu
cation', the encyclopedia of informal
education.
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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

  

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!
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Lichaamsgerichte traumabehandeling brengt
rust

Anneke Vinke

Kinderen kunnen in hun eerste levens
jaren ernstige klappen oplopen, let
terlijk en figuurlijk. Juist voor deze
jonge kinderen is Sensorimotor 
Psychotherapie® een effectieve be
handelmethode. Dankzij de lichaams
gerichte aanpak ontstaat rust en con
trole, waardoor een kind kan ervaren
dat het trauma er niet altijd is. Dit geeft
openingen naar de toekomst toe.  
 
Casus
Livia van drie jaar woont nu twee maan
den in het pleeggezin, maar heeft nog
geen nacht doorgeslapen: ze woelt, praat
in haar slaap, is vaak wakker, huilt. Ze is
voortdurend alert en reageert heftig op
alles. Er is geen rust, geen ritme. Lichame
lijk is ze volkomen ontregeld. Voor de
pleegmoeder reden om contact met de
praktijk op te nemen.
 
Als we samen de eerste levensjaren nalo
pen, is het gedrag van Livia te herleiden
op alles wat ze heeft meegemaakt: onvei
ligheid, geweld, verwaarlozing. Haar li
chaam heeft alles opgeslagen: het herin
nert zich het trauma, de onveiligheid.
Hoewel de situatie nu veilig is, kan Livia
dat nog niet ervaren. Livia’s overactieve
afweerreacties worden onbewust ge
stuurd door het meegemaakte trauma,
dat nog geen woorden heeft, maar wel
voortdurend zichtbaar is in haar gedrag.
Ze heeft geleerd dat ze alleen zo kan
overleven. Haar gedrag wordt gestuurd
door de onderste regionen van haar
brein*1. Dit gaat niet vanzelf over.
 
Behandeling
Nu zijn er vele beproefde en onderzochte
mogelijkheden om pleegmoeder en Livia

te ondersteunen. Ritme en regelmaat in
het pleeggezin dragen bij aan herstel.
Daarnaast kunnen we EMDR inzetten of
pleegouders extra ondersteunen door ze
een cursus te laten volgen rond opvoe
den van getraumatiseerde kinderen. En
er zijn meer mogelijkheden, zoals een
ouder-kindspel doen, videointeractiebe
geleiding gebruiken of een gedragsmatig
programma afwerken. Al deze manieren
zorgen voor meer rust, ontspanning en
traumaverwerking. Soms is dit genoeg,
soms niet.
 
In mijn praktijk liep ik aan tegen de gren
zen van deze beproefde, vaak strak ge
protocolleerde methoden. Ik kwam te
recht bij een aanpak die meer pre-ver
baal is, die de taal op de tweede plaats
zet en allereerst het lichaam centraal
stelt. Een aanpak waarmee we het trau
ma dat geen woorden heeft gekend,
kunnen behandelen:
Sensorimotor Psychotherapie® (SP).
 
Lichaamsgerichte therapie
SP is ontwikkeld in de VS door Pat Ogden.
Zij gebruikte daarvoor bestaande thera
peutische client-centered, psychodyna
mische en cognitieve stromingen, affec
tieve neurowetenschappen, gehecht
heidstheorie en lichaamsgericht werk.
Het lichaam vormt het startpunt. Vanuit
wetenschappelijke inzichten dat de eer
ste ervaringen lichamelijk zijn en de
ontwikkeling van het brein van lagere
naar hogere, complexe functies gaat,
werkt ze in haar behandelmethode ‘
bottom up’.

 
De therapie start bij wat het lichaam laat
zien, dit is het aanknopingspunt om in
een later stadium van de behandeling
emoties en cognities te betrekken. De
therapeut brengt allereerst de volle ge
zamenlijke aandacht (mindful) naar het
lichaam, naar de manier waarop iemand
staat, naar de adem, naar gebaren, naar
de houding en naar de lichaamssensa
ties. De therapeut is altijd volgend, nooit
intrusief. Het principe is follow-lead-fol
low, wat betekent dat de therapeut op
merkt wat er is, dit volgt en dat stuurt
naar een dieper niveau, emoties en cog
nities inschakelt, om vervolgens weer te
volgen wat er komt.
 
Voor Livia betekent dit dat (pleeg)moe
der en therapeut samen kijken naar bij
voorbeeld de gespannen spieren die ze
heeft. We kunnen zeggen ‘wow je rug
voelt hard, hè’ - waarna (pleeg)moeder
daar een hand op kan leggen. Of ‘voel de
hand maar eens’ - misschien wordt het
wel wat zachter. Van daaruit gaan we
verder en voegen een kwalificatie toe: de
hand voelt warm en zacht. De hand zal je
geen pijn doen. De hand is veilig. We
vertragen. Doen dit langzaam en zien zo
ontspanning komen.
 
Het zichtbare verhaal in het lichaam van
het kind is het startpunt voor therapie:
waar zit de spanning, de onrust of de
beweging die nooit afgemaakt is? Via
nauwkeurig observeren (‘tracking’) wordt
de aandacht naar het lichaam gebracht
en gezocht naar een woord, een gedach
te, een beweging. Samen met de

“ ‘Wat het lichaam geleerd heeft, vergeet
het niet zomaar…’

  ”
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(pleeg)ouder zoeken we naar manieren
om daar mee aan de slag te gaan - in
optimale onderlinge afstemming. In SP
noemen we dat ‘embedded relational
mindfulness’. Vroegkinderlijk trauma
heeft altijd een element van relationeel
trauma in zich. Om die reden proberen
we in de therapie de relatie met de
(pleeg)ouder als helend element in te
zetten: in de dyade tussen (pleeg)ouder
en kind vindt herstel plaats *2,*3,*4.
 
Co-therapeut
Bij jonge kinderen is de (pleeg)ouder
aanwezig. Deze keuze is ingegeven door
het dyadisch werken zoals Hughes be
schrijft en dat consistent is met de ge
hechtheidstheorie *2. Samen met de
therapeut creëren we zo een veilige the
rapeutische omgeving waarin kinderen
zoals Livia een nieuwe lichamelijke erva
ring op kunnen doen die vervolgens
emotioneel en cognitief wordt geïnte
greerd. De ervaring die als het ware de
‘antidosis’ vormt voor de jarenlange on
veiligheid: ‘it takes an experience to an
tidote an experience’ zegt men dan.
 
Elk kind heeft zijn levensgeschiedenis op
een unieke manier georganiseerd. Het
kind heeft geleerd om te overleven in
barre situaties. Voor de opmerkzame,
sensorimotor getrainde therapeut is
deze organisatie zichtbaar via de manier
waarop het kind zijn of haar lichaam in
neemt: in de houding, de wijze van oog
contact, de ademhaling, de spierspan
ning, beweging. Het lichaam vertelt het
verhaal van dit kind in deze wereld. Als
kinderen in mijn praktijk komen, zoals
Livia, is dit een verhaal vol onrust, trau
ma, angst, verdriet. Livia kan niet ont
spannen, zich niet overgeven aan een
veilige situatie. Er is nog nooit echt op
fysiek niveau veiligheid ervaren.
 

Behandeling
Samen met de (pleeg) ouder zoeken we
naar een manier om juist die nieuwe er
varing in de therapie naar voren te bren
gen. Daarmee leggen we op neurobiolo
gisch niveau een nieuwe verbinding, die
de nare ervaring tot rust te brengt. Dat
doen we via een lichamelijke aanpak, via
senso-motoriek, beweging, houding,
gebaar en sensatie. Goed kijken (‘trac
king’) levert aanknopingspunten op wat
bij dit kind past. De gevonden beweging,
het gebaar of de houding stellen we
centraal, we vertragen, herhalen, maken
er een klein eenvoudig en langzaam
spelletje van, gaan zacht zingen, praten
op een toon en tempo als of je tegen een
baby praat. De inhoud is vaak iets in de
trant van ‘jij bent hier veilig - bij mij ben
jij veilig’ of ‘jij bent welkom zoals je bent’.
Cruciaal is het contact en de ervaren
veiligheid in de therapieruimte. De the
rapeutische container moet optimaal
zijn: er is een intense afstemming op el
kaar. In SP termen spreken we van ‘em
bedded relational mindfulness®’.
 
Herhaling en vertraging zijn belangrijke
elementen in de behandeling - herhaling
tot je als therapeut merkt dat de span
ning zakt of een beweging spontaan
wordt afgemaakt. Er wordt herhaald tot
er een daadwerkelijk moment van veran
dering lichamelijk zichtbaar wordt. Dan
gaan we nog even door om de nieuwe

ervaring te verankeren en naar een be
wustzijnsniveau te tillen, zodat het kind
er mee om kan gaan in plaats van dat het
hem/haar overkomt. Zo pellen we keer
op keer in elke sessie een klein stukje van
het trauma af en helpen kind en (pleeg)
ouder om samen te kunnen zijn in rust en
veiligheid. Het mindful op elkaar afge
stemd zijn is wezenlijk om dit proces te
faciliteren.
 
Belangrijk is dat het kind samen met de
(pleeg)ouder ervaart dat hij of zij niet
alleen is, dat het in het hier en nu mag
voelen en er mag zijn. Ook de grote emo
ties. Ze mogen er zijn. Via contact en in
teractie met de therapeut blijven kind en
(pleeg)ouder zelf gereguleerd en worden
niet overspoeld door emotie of onrust.
Therapie moet veilig zijn, maar niet te
veilig. We werken in ‘the Window of Tole
rance’ (zie kader) - telkens net tegen de
bovenrand aan - zodat er verandering
plaats kan vinden. De nieuwe ervaring
zorgt voor verandering, die vervolgens
verankerd wordt in het lichaam *5, in de
cognitie en in de emotie. Daar komt taal
bij, soms door het herhalen van een be
weging, een gebaar. Dit alles ontvouwt
zich tijdens de therapie: er ontstaat rust
en controle. Het kind heeft de weg gevon
den, ervaren dat het trauma er niet altijd
is. Dit geeft een opening naar de toe
komst toe. Het gedrag dat zo lastig was
en het kind in de weg zat, is niet meer

“ ‘Het kind heeft ervaren dat het trauma er
niet altijd is’ ”

Windows of Tolerance
Als je met iets wordt geconfronteerd dat heftig is, raak je geëmotioneerd. Meestal
kan je dat zelf hanteren en dan blijf je dus binnen je window of tolerance (Minton
& Pain, 2006) - je zou het  voor kinderen/jongeren ‘je raampje’ kunnen noemen.
Als er echter dingen gebeuren waardoor je overspoeld raakt - dan schiet je eruit
of naar boven of naar onder. Naar boven: hyperalert gedrag, boosheid, emotio
nele uitbarstingen; naar onder: hypo-alert gedrag, apathie, dissociatie - het con
tact stopt en het lijkt alsof het kind niet meer aanwezig is. Dat kan kort of langer
duren.
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nodig of is te hanteren voor het kind en
omgeving. Het lichaam is wijs en zal deze
weg onthouden. Op niveau van het brein
is een nieuwe verbinding gemaakt. Er is
plaats gemaakt voor een nieuw even
wicht dat ook buiten de therapiekamer
zich voort zal zetten.
 
Verandering
Voor Livia en haar pleegmoeder konden
in de therapie kleine, korte ritueeltjes
ontstaan. Langzaam maar zeker hebben
deze tot rust geleid, rust en overgave
zodat er ruimte kon komen om te groeien
en te ontwikkelen. Ruimte die er de eer
ste drie levensjaren niet was. Zij beiden
kunnen deze rituelen inzetten bij moei
lijke situaties als de traumatische reactie
de kop op steekt.
 
Kijk voor meer informatie op
‘www.sensorimotorpsychotherapy.org’.

Met dank aan drs. Fieke Klein Wassink
voor het meedenken. 
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Bijgewoond:

Congres Trauma en gehechtheid
Een perspectief vanuit Sensorimotor Psychotherapy
door Pat Ogden en Janina Fischer 
 

Astrid Mols

Sensorimotore psychotherapie
Sensorimotore psychotherapie is, zoals
al blijkt uit de naam, een stroming die
ontstaan is vanuit de psychotherapie,
ontwikkeld door Pat Ogden. Bij deze
vorm van therapie gaat men uit van ge
voel en de taal van het lichaam. Wat laat
het lichaam van de cliënt zien in bewe
ging, houding, (non-verbale) signalen en
hoe beleeft de cliënt (hij of zij) wat er in
zijn lichaam gebeurt? Dit lijkt in de om
schrijving heel erg op haptonomie. Bo
vendien wordt er in de titel van het con
gres gesproken over gehechtheid. Nog
zo’n belangrijk aspect waarin haptono
mie/haptotherapie veel te bieden heeft.
In de aanloop naar het congres ben ik al
nieuwsgierig hoe dit vertaald wordt in de
sensorimotore psychotherapie.
 
Op 26 september loop ik een beetje ge
haast naar binnen op de locatie. Ik had
meer file dan verwacht en ben wat aan
de late kant. In de zaal waar de ontvangst
is, moet ik me even oriënteren. Wat een
enorme veelheid aan mensen. Er zijn
collega’s uit allerlei beroepsgroepen
aanwezig; psychologen, orthopedago
gen, craniosacraal therapeuten en hap
totherapeuten. Mensen die al lichaams
gericht werken of het belang inzien van
luisteren naar de taal van het lichaam.
 
Janina Fisher
Eenmaal in de zaal wordt duidelijk dat
het zelfs drukker is dan de organisatie
kennelijk had verwacht. Na aanvang van
het congres druppelen nog steeds men

sen binnen die zelfs geen plekje meer
vinden. De aftrap heeft  al plaatsgevon
den. Na een korte introductie begint Ja
nina Fisher te vertellen. In eerste instan
tie over de werking van het lichaam en de
verwerking van gebeurtenissen.
 
Stilstaan
Een stukje dat mij aansprak ging over het
bewust maken van mooie herinnerin
gen. ‘Weet je nog toen we op vakantie
waren in Italië en dat je zo lekker aan het
plonzen was in het water?’ en daarbij de
herinnering van de warmte op de huid en
hoe het rook. Zo hielp zij haar jonge
kleinkinderen herinneringen maken die
goed doen, een fijn gevoel geven, ont
spannen. Elke keer als ze  daarbij stil
staan komt dat gevoel terug.

 
Beweging
Andersom werkt het ook. Als je ooit hebt
geleerd je telkens in te houden op het
moment dat je eigenlijk voor jezelf wilde
opkomen, verdwijnt de impuls om nog
voor jezelf op te komen naar de achter
grond. Waardoor je in het heden niet
goed in staat bent om je te weren, van
jezelf te laten horen. Janina laat een
filmpje zien van een consult met een
vrouw (laten we haar Anny noemen) bij
wie dat gebeurd is. Ze gaat in op de
non-verbale signalen die Anny laat zien
als ze het heeft over de gebeurtenis in het
heden waarin ze zich aangepast heeft. De
indruk die de vrouw maakt is gespannen,
met weinig energie. De impuls om te
vechten (met gebalde vuisten voor haar
lichaam) wordt ook zichtbaar. Dan komt
er meteen ook wat meer energie. Anny
vertelt dat dit er vroeger niet mocht zijn.
 
Janina spiegelt al die tijd haar bewegin
gen. Ze gaat met haar staan en vraagt
welke beweging ze wil maken, die volgt
op het vechten voor meer ruimte. De
vrouw komt als vanzelf tot een houding
met één hand recht voor haar borst (ik
sta stevig, ik sta ergens voor) en een hand
die haar grens aangeeft. Als ze dat doet
wordt ze blij en zie je steeds meer ont
spanning komen in haar lichaam en haar
gezicht.
 
Pat Ogden
Pat Ogden is aanwezig via Skype. Ze
heeft onlangs een TIA gehad en mocht
nog niet reizen, vandaar deze oplossing.
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“ Als je ooit hebt geleerd je telkens in te houden op het moment dat je
eigenlijk voor jezelf wilde opkomen, verdwijnt de impuls om nog

voor jezelf op te komen naar de achtergrond. ”

Ze vertelt hoe ze werkt vanuit de Senso
rimotore psychotherapie en laat een
aantal filmpjes zien waarin ze werkt met
ernstig getraumatiseerde mensen. Ze
laat daarbij onder andere zien hoe ze
mensen hun handen op hun hart laat
leggen om daarnaar toe te voelen. Ieder
een doet dat op zijn eigen manier.

 
Hart
Ze laat ons eerst voelen hoe we dat zelf
doen, door ons te vragen allemaal te
gaan staan en onze handen op ons hart
te leggen en ernaar toe te voelen. Ik doe
dat en krijg een blij gevoel. Ook voel ik
duidelijk het samen zijn met zijn allen in
de zaal. Bij cliënten met een zwaar trau
ma is er heel wat anders te zien en te
voelen, zoals Pat laat zien aan de hand
van een paar filmpjes.
Een man die gevlucht is uit een onveilig
land en daarbij een groot deel van zijn
familie is verloren, slaat zijn handen op
zijn hart en drukt er stevig op. Als Pat
doorvraagt zegt hij dat zijn hart zo’n
grote wonden heeft en zo hevig bloedt
dat hij wel heel hard moet drukken
omdat hij het anders niet overleeft. Je
ziet zijn verslagenheid maar ook dat hij
voorzichtig weer in contact met zichzelf
komt.

 
Overeenkomst
Het zijn slechts een paar voorbeelden
van de aangrijpende sessies die we zien
tijdens de bijeenkomst. Indrukwekkend
en voor een deel herkenbaar. De manier
waarop Pat en Janina werken heeft veel
overeenkomsten met hoe we dat doen in
onze haptotherapiepraktijk. Werken
vanuit het lichaam, vanuit wat dat aan
geeft, de beleving van de cliënt daarbij,
stilstaan bij het gevoel, er aandacht aan
geven. De link met het verleden en het
kind in de volwassene komt daarbij aan
bod; het lichaam is het uitgangspunt.
 
Verschil
Het grote verschil tussen sensorimotore
psychotherapie en haptotherapie is dat
Pat en Janina niet  werken met aanra
king en de cliënt - zelfs met oefeningen

waarbij ze dichtbij komen - niet fysiek
aanraken. Pat vraagt op zeker moment
een cliënt om terug te duwen als ant
woord op anderen die (te) dichtbij
komen. Ze gebruikt daar een kussen
voor, tussen haar en zijn handen. Deze
oefening is natuurlijk ook mogelijk zon
der kussen, handen tegen elkaar. Duw
maar terug. Beiden geven ze aan dat ze
graag vanuit het lichamelijke werken,
maar zich niet helemaal comfortabel
voelen bij aanraking. Hun oorsprong
komt dan ook vanuit de psychotherapie,
terwijl haptonomie zijn oorsprong heeft
in de fysiotherapie. Een heel ander uit
gangspunt.

Pat Ogden en Janina Fischer
Pat Ogden, PhD (VS)
Is een pionier op het gebied van somatische psychologie en de oprichter/onder
wijsdirecteur van Sensorimotor Psychotherapy Institute: een internationaal er
kend opleidingsinstituut dat gespecialiseerd is in behandeling van trauma.
 
Janina Fischer, PhD (VS)
Is bevoegd klinisch psycholoog, adjunct onderwijsdirecteur van het Sensorimotor
Psychotherapy Institute, docent aan het Trauma Center en voormalig docent aan
de medische faculteit van Harvard Medical School.

 
Een waardevolle dag. Veel herkenning,
inspiratie en enthousiasme voor mijn vak
van haptotherapeut. Wat een fijne ma
nier van de ander benaderen, vanuit ge
voel en de taal van het lichaam.
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“ Het valt niet te ontkennen, hij bedoelt mij.
Duidelijk en uitnodigend vraagt hij me

- zonder woorden - om te komen. ”

Bijgewoond: 

Event 'Okee, nu even over jou'
 

Gerda Ponte

Op 13 november 2017 woonde ik op
uitnodiging van de Academie voor
Haptonomie het event ‘Okee, nu even
over jou’ bij. Een dag, speciaal voor
professionals, vrijwilligers, verwan
ten en ieder ander in de verstandelijk
gehandicaptenzorg.
 

Na het openingswoord van directeur Jo
Rutten leidt Yvonne Harbers, docente
aan de Academie voor Haptonomie en
haptotherapeut bij Sherpa (een organi
satie die mensen met een beperking
ondersteunt), het evenement in. Yvonne
vertelt over haar passie om met verstan
delijk gehandicapten te werken. Ted
Troost en Eric Elbers nemen het stokje
over. Eric benoemt hoe mooi het zou zijn
als je ’s middags fit uit je werk komt en
kunt zeggen ‘wat ben ik lekker opge
knapt vandaag’. Al 17 jaar lang werken
Ted en Eric daar binnen bedrijven aan.

Na een praatje van allebei komt Ted met
de eerste ervaring: ga eens bij je buur
man of buurvrouw op schoot zitten. Hi
lariteit alom. Toch doet bijna iedereen
het. Uiteraard met veel gelach en ge
praat. Ik zit in een rijtje van 3 en blijf over.
Als de oefening afgerond is zie ik Ted naar
me kijken, zijn hand uitsteken en ik denk
‘Oh nee, heb IK dat?’ Het valt niet te
ontkennen, hij bedoelt mij. Duidelijk en
uitnodigend vraagt hij me - zonder woor
den - om te komen. Iets later zit ik bij hem
op schoot, me heel bewust van 85 paar
ogen op mij gericht. Op ons, maakt Ted
duidelijk als ik er iets over zeg. Die opmer
king voelt geruststellend, ik zit daar niet
alleen. Langzaam zak ik verder in mijn lijf,
ontstaat het ‘samen’ en begin ik me veilig

te voelen daar bij hem op schoot. On
danks alle ogen zitten we daar goed met
zijn tweetjes. Hij laat nog even zien dat je
zonder woorden kunt laten voelen dat
het ‘klaar’ is, maar dat het lijntje blijft en
dat je iemand opnieuw kunt uitnodigen
om te gaan zitten. Zonder woorden - heel
voelbaar. Ik reageer als vanzelf.
 
Er volgt nog een ervaring in tweetallen.
Nadat één van de twee op een stoel is
gaan zitten zegt Ted: ‘Ga er eens achter
staan, met jouw handen op de schouders
van degene die zit. Kun je nu gaan sprin
gen en in je aanraking laten voelen dat je
de ander echt bedoelt?’ Ik voel het ver
schil als Eric Elbers zijn handen op mijn
schouders legt en zich expres niet laat
voelen bij het springen. Bah, naar is dat.
Mijn voorkeur gaat uit naar het contact
en het samen. Ik zie veel deelnemers in
de gaten krijgen waar het over gaat, de
ruimte vult zich met een vitale energie.
 
Na de huishoudelijke mededelingen
splitsen we op en voegen we ons bij de
workshops. Het is een rijk gevuld pro
gramma. Er zijn 3 rondes, kiezen is dus
nodig. Ik besluit bij te wonen:  ‘Waarom
kiezen voor haptotherapie’ door Bea
Cornelissen en John Korsman, ‘De in
vloed van hechtingsproblemen’ door
Yvonne Harbers en Sasja Geurtse, en
‘Handelen naar wat je voelt’ door René
Steenbeek. De andere workshops zijn:
‘Professionele ongehoorzaamheid’ door
Ted Troost en Eric Elbers, Else Boerema
geeft ‘Lichter werken door samen bewe
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“ Maar bijna allemaal staan ze daar met de
spanning ‘wanneer ben ik aan de beurt?’ ”

gen’, Moniek Jansen en Dieuwke Talma
begeleiden een workshop over ‘Draag
kracht en veerkracht’, Ad Peelen geeft de
workshops ‘Ontwarren maar!’ en ‘Wees
nou eens duidelijk!’, Tejo Hylkema bege
leidt ‘Een verschil van dag en nacht’ en
Sylvia Loos gaat in op ‘Zichtbaar zeer’, de
(mogelijke) pijnsignalen bij mensen met
uitingsmoeilijkheden. Over al deze work
shops hoor ik deelnemers tijdens de
pauzes enthousiast in gesprek.
 
De eerste ronde loopt tot aan de lunch.
Het gesprek gaat bij ‘Waarom kiezen
voor haptotherapie?’ eerst over contact.
Echt contact maakt dat het werken je
minder energie kost. Een deelnemer
zegt: ‘Ik begin te begrijpen dat haptono
mie niet iets is wat je doet, maar wie je
bent’. Bij een oefening waarbij we naar
links moeten voelen, wordt gelijk duide
lijk dat we zo’n oefening verschillend
kunnen beleven. De een voelt de warmte
aan de linkerkant, de ander valt juist de
koude en niet fijn voelende rechterkant
op. Een oefening die de één als fijn be
leeft, beleeft de ander als naar. Er komt
een vraag hoe je als begeleider je eigen
spanning weg kunt krijgen in spannende
situaties. In de uitleg wordt duidelijk dat
het erom gaat je eigen spanning te voe
len en te weten wat jij nodig hebt om die
te reguleren. Als je dat kunt, wordt het
contact met je cliënt anders en escaleert
het minder snel. Aan het eind van de
workshop zegt iemand: ‘En nu aan de
slag, hier of ergens anders’. De toege
voegde waarde van haptonomie wordt
gezien.
 
Na de lunch  voeg ik me bij Yvonne en
Sasja, voor de workshop ‘De invloed van
hechtingsproblemen’. Ze beginnen met
uitleg over hechtingsgedrag en dat we
allemaal hechtingsgedrag vertonen als
we ons minder veilig voelen. Al snel gaan
we met oefeningen aan de slag. Iedereen
krijgt een eigen citroen. Wil je die eens
verkennen? Voelen, ruiken? En wil je hem
daarna doorgeven naar links? Sommige
deelnemers hebben daar moeite mee,
MIJN citroen weggeven? Anderen zijn de

oude citroen al vergeten als ze de nieuwe
in handen krijgen. Dat is belangrijk om
van jezelf te weten, laat je een cliënt
makkelijk of moeilijk los? Ook de tweede
citroen wordt weer doorgegeven en na
het verkennen van de derde mogen alle
citroenen in het midden op de grond
worden gelegd. Er rollen citroenen ach
teloos over de vloer en er worden citroe
nen zorgvuldig en zachtjes neergelegd.
Kan iedereen zijn eigen citroen nu weer
zoeken? Op een uitzondering na, wordt
de eerste citroen weer snel teruggevon

den. Ik hoor hier en daar wat reacties hoe
raar het is dat je blijkbaar al aan een ci
troen hecht.
 
Een oefening die indruk op mij maakt is
de volgende: Er staan een paar niet be
staande lange woorden op het bord, of
we die willen onthouden. Daarna krijgt
iedereen een ballon. Blaas maar op en ga
er mee in de kring staan, met je ogen
dicht. Ik kijk toe. Als de deelnemers wat
gevoel voor hun ballon hebben gekre
gen, zie ik dat Yvonne een speld heeft en
ik begrijp direct wat ze van plan is. Ze
prikt bij een deelnemer onverwachts de
ballon stuk. Grote schrik, ik voel de
groepsdynamiek veranderen. Een paar
laten hun ballon los of gaan aan de kant
zitten met de overtuiging ‘Dat doe je niet
bij mij!’. Anderen blijven staan met hun
ballon en de ogen open, sommigen hou
den hun ogen gesloten. Maar bijna alle
maal staan ze daar met de spanning
‘Wanneer ben ik aan de beurt?’. Yvonne
heeft het onveilig gemaakt en iedereen
reguleert zijn spanning op eigen wijze.
Wij hebben daar meerdere mogelijkhe
den voor; een cliënt heeft vaak maar één
manier, leggen de begeleiders uit. Yvon
ne vertelt in de nabespreking dat zij en
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“ Hoe nodig je iemand uit om op te staan? ”Sasja zich ook even moesten verzamelen
om het zo onveilig te kunnen maken. Ze
vinden dat zelf moeilijk om te doen, en
moeten daar ook even van herstellen. Ik
begrijp het, in mijn praktijk vind ik het
ook lastig om iets te doen wat niet afge
stemd is op de cliënt. Het zou soms nodig
kunnen zijn, maar ik vind het niet leuk. Ik
spreek na de workshop meer haptothe
rapeuten die dat herkennen, we stem
men nou eenmaal liever af.
Oh, en de niet bestaande woorden?
Die blijken bedoeld om aan te tonen dat
je ze met die stress niet onthoudt.
 
Mijn laatste workshop is ‘Handelen naar
wat je voelt’. René laat de deelnemers
vooral oefenen en ervaren. Ga eens ach
ter elkaar staan, kun je degene voor je
optillen? Stamp eens allebei op de
grond, hoe voelt het nu als je degene voor
je optilt? En als je doet alsof je omhoog
wilt, als een raket, voelt het daarna dan
wéér anders? Zo ontdekken we dat het
na ‘boom’ spelen niet meer lukt om de
ander in beweging te krijgen en na de
‘raket’ wat makkelijker. René legt uit dat
bijna iedereen wel een voorkeur heeft
voor laag of hoog in zijn lijf zitten, en dat
het handig is om van jezelf te weten,
omdat je er zelf ook iets in kunt verande
ren. Dat toont hij aan door te zitten op
een ballon. Eerst houdt hij zichzelf om
hoog met gespannen benen en blijft
hoog in zijn lijf, maar verandert dat
waardoor hij echt kan zitten. Hij laat er
varen wat afstand en nabijheid doet, laat
zien en voelen wanneer die spanning

begint als je een ander nadert. De deel
nemers zijn enthousiast, er wordt veel
gevoeld. Steeds weer benadrukt René
dat het belangrijk is in de gaten te hou
den hoe het met jouzelf is. Ben jij zelf
bezet of aanwezig? Heb je door hoe uit
nodigend jij bent voor de ander? 
 
Met een deelnemer laat hij zien wat je
positie ten opzichte van de ander doet.
Hoe is het contact als je links staat en
loopt, en hoe is het rechts? Het verschil
is voelbaar en zichtbaar, aan de ene kant
oogt René een stuk kleiner dan aan de
andere kant. De vertaling van deze work
shop naar de praktijk van de deelnemers
is duidelijk: Ga experimenteren met je
cliënten. Aan welke kant benader je en
loop je? Doe dat eens aan de andere kant.
Probeer uit, voel het verschil en kijk waar
het contact optimaal is. Als een cliënt in
bed ligt, benader je dan sluipend? Of

meld je jezelf en laat je weten dat je eraan
komt?
 
René heeft het ook even over de training
‘Zelfbewustwording’ die vanuit de Aca
demie voor Haptonomie in samenwer
king met Sherpa ontwikkeld is. In deze
training draait het om de eigenheid van
de begeleider; zij leren meer preventief
te werken en tekenen van spanning in
een vroeg stadium om te buigen naar de-
escalatie. Het belangrijkste doel van de
training is het zelfbewust maken van de
begeleiders, zodat ze meer bewust be
kwaam worden in het toepassen van hun
lichaamstaal en daarmee goede zorg
bevorderen.
 
We eindigen de workshop in tweetallen:
hoe nodig je iemand uit om op te staan
en met je mee te komen? Als je een hand
‘grijpt’, maakt dat de ander passief. Zorg
ook dat je de ander ruimte geeft om op
te staan. De deelnemers zijn enthousiast
en de tijd vliegt.
 
Als afsluiting van de dag is er improvisa
tie theater door Stantepé, met daarna
een borrel. Stantepé speelt en zingt over
de dag en over het vak van haptothera
peut, met input van de deelnemers. Leuk
om te zien en uit alle opmerkingen van
het publiek blijkt de dag goed ontvangen
te zijn. We kunnen zeker spreken van een
geslaagd evenement. Mooi om erbij te
zijn.   
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Wat doe jij?

Het moet er normaal uitzien
 
Rens van der Hout

 

In deze rubriek is ruimte voor praktijkverhalen van mooie of leuke momenten die ons
zijn bijgebleven. Het kunnen ervaringen zijn waar we gebruik maken van materialen,
maar natuurlijk horen hierbij ook de ervaringen in de ruimte of aan de behandeltafel.
Dit keer is het woord aan Rens van der Hout, haptotherapeut in Assen.

Gerard komt binnen via relatietherapie.
Wat opvalt, is zijn strakke manier van
bewegen, bijna alsof hij over iedere stap
nadenkt. Als hij zit doet hij me aan een
etalagepop denken, zo strak ziet alles er
uit. Wanneer ik hem vraag naar de span
ning die ik zie, geeft hij aan dat hij veel
aan fitness doet. Hij is trots op zijn lijf en
traint 5 dagen per week.
 
Om iets van zijn interactiedynamiek
duidelijk te maken vraag ik hem op de
bank, waarbij ik hem deel I, de 1e hapto
nomische werkvorm, aanbied en zijn
vrouw toekijkt.
 
Hij voelt dat ik hem aanraak. Als ik de
flankentoets doe (aanraakvorm in zij/
flank), voelt zijn lichaam zo hard als
beton. Hij geeft opnieuw aan trots te zijn
op zijn spiercontrole, maar ook dat het
‘wel een beetje gevoelig was’.
 
Wanneer ik mijn hand op zijn rug leg
vraag ik hem zijn gevoel specifiek op mijn
hand te richten, ‘je gevoel uitbreiden
voorbij je grens/huid’ (net zoals gevoel
ontwikkelen voor een tennisracket bij
voorbeeld). De uitleg die ik hem heb ge
geven over uitbreiden heeft te maken
met zijn werk. Hij werkt in de bouw. Hij
heeft veel gevoel voor gereedschap en
voor hoeveel kracht er nodig is. Doorvoe
len met materiaal is gesneden koek voor
hem.
 
Zijn vrouw ziet wat er gebeurt wanneer

hij zijn gevoel uitbreidt. Hij wordt niet
alleen zichtbaar maar ook voelbaar soe
peler. ‘Jij zou een eigen afspraak moeten
maken voor de pijn in je been’, zegt ze.
 
Die afspraak komt er en hij vertelt hoe de
pijn in zijn been is gebleven na een reva
lidatietraject:
‘Ik ben onder een steiger terecht geko
men, heb voor een gedeelte mijn zoon
beschermd; het was mijn fout dat hij viel.
Bijna kon hij niet afstuderen en ik niet bij
zijn afstuderen aanwezig zijn. Ik zou 12
maanden moeten revalideren met mijn
verbrijzelde been en ik heb het in 8 ge
daan. Ik kon alweer lopen bij de diplo
ma-uitreiking van mijn zoon.’
 
Samen doen we een verdiepingsslag met
het 1e deel, nog meer beleving en niet
alleen de feiten. Hierbij komt hij opnieuw
tot de ontdekking dat hij soepeler en
zachter kan worden. En dan komt het
verhaal er uit, dat hij zo keihard gewerkt
heeft om weer ‘normaal’ te kunnen
lopen. Het doet altijd vreselijk zeer dat
been, maar je moet er wat voor over
hebben.
 
In de vervolgsessie gebruik ik meestal de
werkvorm waarbij de benen aangeraakt
worden. Wanneer ik die zie, snap ik bijna
niet dat hij het voor elkaar kan krijgen om
hier ‘normaal’ op te lopen. Ze zijn zo
verschillend.
Zijn linkerbeen is gespierder en heeft hij
lange tijd als compensatie gebruikt voor

rechts. Hij is duidelijk ‘netjes gaan staan’
maar deze stand wordt anders als ik hem
vraag om te voelen hoe hij staat, zonder
aansturing ‘hoe het eruit moet zien’.
Wanneer ik zijn benen aanraak voel ik
een totaal verschillende spanning en
reactie. Hij geeft aan dat hij alleen mijn
handen voelt, niet zijn been. Hij heeft een
hekel aan zijn been. Het is dwars, lelijk,
misvormd.
 
Langzaam hebben we samen de opbouw
gemaakt naar: mijn been, dit is wat er is
en hier moet en wil ik mee leren leven.
Van het geforceerde lopen-op-kracht om
er ‘normaal’ uit te zien, naar lopen op
gevoel en wat er kan met dit been. Luis
teren naar je lijf werd zijn mantra. We
hebben gewerkt aan acceptatie en de
pijn verminderde, letterlijk stap voor
stap.
 
Doordat hij weer gevoel voor zichzelf
ontwikkelde, kon hij dat ook weer voor
zijn vrouw. Gerard is misschien een beet
je een ‘vreemde loper’, maar wel met
gevoel (en nog bij zijn vrouw). 

Rens heeft Roos Bits gevraagd en bereid
gevonden om de volgende ervaring te
schrijven. Wil je niet wachten totdat je
uitgenodigd wordt, dan mag je jouw erva
ring ook insturen! Vind je schrijven lastig
maar wil je wel een ervaring delen, vraag
dan ondersteuning van de redactie via
redactie@haptonomischcontact.nl.
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Inspiratiebronnen

Onderwerpen die je raken
 samenstelling redactie

 
Leander Tijdhof | De Raadgever Uitgeverij de Wilg
 
De studies van de filosoof Emmanuel Levinas vormen de rode draad in dit boek van
Leander Tijdhof, waarin hij zoekt naar de betekenis hiervan voor de haptonomie. 
Deze ideeën zijn het fundament van de haptonomie en gaan over de relatie tot de
ander, het andere.
 
De titel van het boek maakt nieuwsgierig en doet de hoop rijzen dat deze pittige
materie verduidelijkt wordt. Maar dat blijkt anders: ondanks de overzichtelijke op
bouw, is de taal die gebruikt wordt niet toegankelijk. Het is, om goed te begrijpen,
nodig het boek in kleine gedeeltes tot je te nemen.
 
Omdat het gedachtegoed van Levinas  zoveel waarde heeft voor de haptonomie, en
dit boek daar uitvoerig over schrijft, is het lezen en overdenken ervan zeker de
moeite waard.
 
Drs. Leander P. Tijdhof (1965) is werkzaam als docent aan de School voor Vrije
Haptonomie en voorzitter van Stichting Kenniscentrum Haptonomie Hapsis Utrecht.
Hij is werkzaam als haptotherapeut in Utrecht .
Internet: http://leandertijdhof.net

 

Tijd om te sterven; documentaire
Terug te kijken via npo.nl
 
“Je komt hier niet voor zweetvoeten”, aldus een 91-jarige gast van Hospice De Winde
waar de documentaire ‘Tijd om te sterven’ over gaat. De documentaire geeft een
inkijk in de dagelijkse praktijk van een hospice. Verschillende gasten worden gedu
rende een langere periode gevolgd. Je ziet ze achteruit gaan. Je ziet ze vechten en
loslaten. Een intiem beeld van hoe het leven naar het einde toe beleefd en geleefd
wordt op een plek waar mensen een waardig einde krijgen.
 
Eén van de nabestaanden zegt: “Wat deze plek zo fijn maakt, is dat alles hier gericht
is op leven”. Het lijkt een tegenstelling, maar in het hospice draait het om het comfort
van hun gasten.  Zo proeft één van de gasten, die sondevoeding krijgt omdat hij niet
meer kan slikken, een kroketje om de smaaksensatie nog eens te ervaren. Zijn genot
is zichtbaar.
 
Deze documentaire toont een mensgericht hospice. In contact met de gasten wordt
afgestemd wat zij nodig hebben om de oversteek te kunnen maken. Om comfortabel
te zijn, om los te kunnen laten en vervolgens waardig te kunnen sterven.
 

Emmanuel Levinas; Betekenis voor de haptonomie
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Humans of New York | Brandon Stanton
 
Humans of New York begon in 2010 als een fotoproject waarin Brandon Stanton het
gevoel van New York zou vastleggen. Onderweg werden foto’s vergezeld door uit
spraken, anekdotes en uiteindelijk verhalen.
 
Fascinerend is het om te zien hoe we allemaal hetzelfde zijn en tegelijk zo ontzettend
verschillend. Proef de sfeer van de stad, kijk in de ogen van de mensen. Wat is hun
verhaal? Wat is jouw verhaal? Wat zie je? Wat hoor je? Wat voel je?
 
Humans of New York is in boekvorm terug te vinden op social media of neem een
kijkje op de website www.humansofnewyork.com. Hier zie je ook series uit andere
landen en verhalen van mensen rondom specifieke thema’s.

Maestro
Terug te kijken via npo.nl
 
Hoe zorg je ervoor dat zestig mensen op hetzelfde moment een beweging inzetten
als je je stem niet kunt gebruiken? In den beginne een raadsel voor deelnemers van
het programma Maestro waarin bekende Nederlanders het dirigentenvak leren. Een
feest om naar te kijken als je een ‘haptonomische blik’ hebt ontwikkeld waardoor je
zoveel méér ziet. Probeert de dirigent in spe vooral aan te sturen middels zijn hoofd?
Of laat hij/zij het lichaam spreken waardoor de musici voelen waar het heen gaat?
Ontstaat er zo’n harmonie dat een blik op de dirigent overbodig is omdat de orkest
leden verbonden raken met elkaar en hun instrumenten?
 
Niet alleen vanwege de ontroerende muziek, ook door de ongeoefende dirigent die
plots geraakt wordt door het contact dat hij tot stand brengt of de jury die een traan
wegpinkt door de groei van een deelnemer, is Maestro het kijken waard. In het najaar
vaste prik op zondagavond.

To the bone
Te zien op www.netflix.com.
 
Deze film vertelt het verhaal van Ellen. Een twintigjarig meisje met anorexia. Ondanks
enige voorspelbaarheid een aangrijpend reëel verhaal. De film onderscheidt zich
doordat het zowel de gevolgen laat zien van nauwelijks eten, als de dieper liggende
oorzaak zoals angst of schuldgevoelens. Tevens is er oog voor de familiedynamiek;
een lesbische moeder, een vader die steevast afwezig is, een stiefmoeder die blijft
ratelen en een zus die haar zus mist.
 
Het zijn de subtiele, doch aanwezige details, die de film de moeite waard maken en
een inkijkje geven in het leven van een anorexiapatiënte. Geleidelijk ontdek je wat
haar drijft, hoe de omgeving haar beïnvloedt. Hoe ze zelf van invloed is op haar
omgeving en hoe deze ziekte zich ontwikkelt.
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Academie voor Haptonomie

Agenda

December 2017 t/m april 2018
Op 'www.haptonomischcontact.nl/agenda' tref je de agenda t/m augustus 2018,
voor zover op dit moment bekend.

29 en 30 januari 2018   Cursus Coachen en Haptonomie

1 februari 2018   Nascholing HZB: Zwangerschapsalert

5 februari 2018   Terugkomdag Haptonomisch Verplaatsen

19 februari 2018   Cursus Eigenheid in de Zorg

6 maart 2018 (start)   Cursus Haptonomisch Verplaatsen

22 maart en 19 april 2018   Reguleren en mentaliseren

5 april 2018 (start)   Opleiding: Zwangerschap in contact

14 april 2018   Open dag

16 en 17 april 2018   Nascholing: PTSS en de taal van het lichaam: voelen in
veiligheid

18 januari 2018   OWS-3 Aanraking Oefendag

19 januari 2018   Lezing 'PTSS'

19 januari 2018   Themadag 'PTSS'

27 januari 2018   Opstarten van eigen praktijk voor ITH studenten 

10 maart 2018   Alumnibijeenkomst

14 maart 2018 (start)   2-daagse nascholing 'Waarnemen'

15 maart 2018   Lezing 'Suïcide'

15 maart 2018   Themadag 'Suïcide'

23 maart 2018 (start)   2-daagse 'Haptotherapie in de palliatieve fase'

24 maart 2018   Informatiebijeenkomst ITH

11 april 2018   OWS-4 Casuïstiek en supervisie

23 april 2018   OWS-1 Ontwikkelingsschema als ontmoetingsruimte

24 april 2018   Informatiebijeenkomst ITH

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

13 januari 2018 (start)   Water verdieping module 2 (13-1/17-2/14-4)

24 februari 2018 (start)   Themacursus Autonomie in verbinding module 4
(24-2/21-4)

Op aanvraag   Aanbod voor workshops haptonomische verkenningen
in het water

17 januari 2018 (start)   Opleiding Kinderhaptotherapeut Akte 1

5 en 6 februari 2018   Nascholing Depressief en Haptonomie

20 en 21 maart 2018   Nascholing Trauma en Herstel

23 en 24 april 2018   Nascholing Pijn en Blokkades

8 en 9 mei 2018   Nascholing Haptonomische Diagnostiek 

10 februari 2018   De Vereniging van Haptotherapeuten organiseert
het Congres 'Kunst van Contact',
i.v.m. het 25 jarig bestaan van de VVH.
Locatie DeLaMar Theater in Amsterdam.
Meer informatie bij de VVH.

21 februari 2018   Vroegsignalering bij baby's, 4e editie.
Meer informatie: info@congresburo.com
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Haptonomisch Contact zoekt redactieleden! 
 
Haptonomisch Contact is hét tijdschrift over haptonomie en haptotherapie. Met ons 
redactieteam verzamelen we interessante artikelen om de abonnees een kwalitatief 
goed en mooi tijdschrift te bieden. Eens per kwartaal vergaderen we centraal in het 
land. Het is vrijwilligerswerk, maar reis- en onkosten worden vergoed.  
 
Een aantal van ons gaat volgend jaar de redactiewerkzaamheden verminderen of zelfs 
stoppen. Daarom deze oproep:  

 

Wie komt ons fijne redactieteam versterken? 
 

 
 
Waar voldoe jij aan?  
 
 

- Je hebt de 2-jarige opleiding tot Haptonomisch Professional, of de eerste 2 
jaar van de vakopleiding tot haptotherapeut met succes afgerond. Ben je al 
verder in de opleiding, of afgestudeerd als haptotherapeut, dan nodigen we je 
natuurlijk ook uit om te reageren!  

- Ben je minder ver in je opleiding en wil je heel graag, reageer dan toch, laat 
ons weten wat jouw ervaring met haptonomie/haptotherapie is en waarom 
jij toch in aanmerking zou moeten komen.  

- Je bent enthousiast over haptonomie en wilt het verder uitdragen  
- Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal (lezen en schrijven)  
- I.v.m. onze wens alle opleidingen in de redactie vertegenwoordigd te hebben 

en houden is het een pré als je opgeleid wordt/bent aan de Academie voor 
Haptonomie, Synergos of het W.I.H. En zoals je op de foto ziet: mannen zijn 
extra welkom!  

 

Voel je je aangesproken? Mail dan snel naar 
redactie@haptonomischcontact.nl 
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