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Redactioneel

Astrid Mols

Op een sombere, winderige vrijdagmiddag mijmer ik wat voor me uit. Het is weer tijd
om een stukje te schrijven voor het Redactioneel. De laatste keer voor mij. Na
drieënhalf jaar actief te zijn geweest in de redactie, het laatste jaar als hoofdredac
teur, stop ik ermee. In het jaar van het 30-jarig jubileum van HC, waarbij ik nog wel
betrokken zal zijn.
 
Al 30 jaar Haptonomisch Contact! Wat een tijd! En ik mocht even meelopen. Een
prachtige ervaring was het. In de tijd dat ik bij het team betrokken was zijn er wisse
lingen geweest. Eenieder bracht zijn eigen bijzonderheid in. Een kunstenares, een
relatiebeheerder, een spellingskoningin, een superregelaar, een mensenverbinder,
een bewaker van haptonomische zuiverheid, structuurpowervrouwen en ons tekst-
en taalgeweten – de eindredacteur. Dankzij al die verschillende en tegelijkertijd
aanvullende kwaliteiten maakten we in mijn beleving telkens weer mooie en inhou
delijk sterke uitgaves. Wat heb ik genoten van het uitwisselen van ideeën, ervarin
gen – zowel persoonlijk als werkgerelateerd. De warmte en betrokkenheid. Van de
ontvangst tot de laatste redactievergadering, een warm bad. Ik mocht er een paar
jaar van proeven. Mijn vermoeden is dat ook de redactieleden ver hiervoor al zo
betrokken waren bij het blad en bij elkaar.
 
Natuurlijk ook dank aan al die mensen, haptotherapeuten of professionals met een
warm hart voor haptonomie, die telkens weer de bereidheid tonen om te schrijven
over een onderwerp dat over haptonomie gaat of met haptonomie te maken heeft
en wat hen aan het hart gaat. En dat al 30 jaar lang! Bij deze ook een oproep; blijf dat
vooral doen! Haptonomisch Contact is een blad voor en door haptotherapeuten. Om
dit mooie blad te blijven uitgeven hebben we elkaar nodig.
 
In deze uitgave weer een verzameling bijzondere artikelen. Madelon Sinnige schrijft
over Clean Space, een manier om zo ‘clean’ mogelijk de cliënt te benaderen en zelf
tot inzicht te laten komen. Daarnaast een artikel van Trudie de Beijl over PsyCap, het
psychologisch kapitaal dat we allemaal in ons hebben. Zij licht toe hoe ze dat inzet
in haar haptonomiepraktijk. Jeannette Uyttenboogaart schrijft in ‘Wat doe jij?’ over
haar eigen praktijkervaring. Van Haptonomisch Centrum is er een boeiend artikel
over angst. Verder een In Memoriam naar aanleiding van het overlijden van Det
Mateman, oud-redactielid. Anneke Kempkes kende haar persoonlijk en herdenkt
haar hier. Ons nieuwe redactielid Ellen Kleingeld stelt zich voor en presenteert haar
eerste column plus een recensie over een boek dat haar geïnspireerd heeft. En verder
onze vaste rubriek vol inspiratiebronnen en de agenda. Een welgevuld Haptono
misch Contact met een prachtige cover van de Zwitserse kunstenaar Omar Delawar.
Zoek hem vooral op via Instagram, daar vind je nog veel meer moois van zijn hand.
 
Met deze Redactioneel is mijn laatste taak als hoofdredacteur volbracht. Veel lees
plezier met deze lente-uitgave en wie weet, tot een volgende keer, ergens in de
haptonomiewereld.
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Psychologisch Kapitaal

Trudie de Beijl
 
 

Door mijn master levenslooppsycholo
gie kwam ik in aanraking met psycholo
gisch kapitaal, een onderdeel van de
positieve psychologie. Mij trof het raak
vlak van psychologisch kapitaal en hap
totherapie: in mijn praktijk kom ik opti
misme, hoop, veerkracht en zelfvertrou
wen, de vier eigenschappen van psycho
logisch kapitaal (PsyCap), regelmatig
tegen. Uit de literatuur blijkt dat deze
eigenschappen elkaar versterken wan
neer zij tegelijkertijd voorkomen. Deze
eigenschappen, die ieder mens al een
beetje in zich heeft, stelt mensen in staat
om met problemen in het dagelijks leven
om te gaan. Door deze eigenschappen
aandacht te geven tijdens de therapie,
wordt de cliënt zich bewuster van zijn
eigen kracht, zijn eigen psychologisch
kapitaal. PsyCap kan daarom een waar
devolle toevoeging zijn in de haptothera
piepraktijk.
 
In dit artikel gaat het over wat in de lite
ratuur over PsyCap is geschreven. Hier
voor zijn twee (groepen) auteurs uitgeko
zen. Als eerste een groep wetenschap
pers onder leiding van Luthans, die Psy
Cap hebben ontwikkeld (Luthans et al.,
2003). Als tweede Matthijs Steeneveld,
psycholoog, auteur en trainer. Hij heeft
als eerste een boek (Steeneveld, 2017)
over dit onderwerp in het Nederlands
geschreven. Dan volgt een stukje over
PsyCap en haptotherapie, toegelicht
door middel van twee casussen. 
 
Wat is psychologisch kapitaal?
Psychologisch kapitaal is een verzame
ling van vier positieve eigenschappen:
optimisme, hoop, veerkracht en zelfver

trouwen. Het is de positieve inschatting
van de omstandigheden en de mogelijk
heid tot succes, gebaseerd op een gemo
tiveerde inspanning en volharding
(Luthans, Avolio, Avey, & Norman, 2007).
Deze eigenschappen kunnen datgene
wat al goed gaat nog sterker maken. De
vier eigenschappen zorgen ervoor dat
men het beste uit zichzelf haalt. Als de
vier eigenschappen tegelijk voorkomen
heeft hun effect nog meer impact dan
wanneer zij afzonderlijk van elkaar voor
komen.
 
PsyCap komt uit het bedrijfsleven. Fred
Luthans, hoogleraar management in
Nebraska (USA), en zijn collega’s hebben
de theorie van psychologisch kapitaal
ontwikkeld en beschreven in hun boek
‘Psychological capital and beyond’ (New
York: University Press). De vier eigen
schappen zeggen iets over de positief
psychologische staat van iemand (Luthans
et al.,2007). In tegenstelling tot een ‘trek’,
die stabiel over de tijd is, is een ‘staat’ iets
dat kan veranderen en open staat voor
ontwikkeling. PsyCap gaat over het ver
trouwen dat mensen erin hebben dat het
hen lukt om inspanningen te leveren en

uitdagende taken uit te voeren (zelfver
trouwen). Het gaat over het hebben van
een positieve attributie om nu en in de
toekomst succesvol te zijn (optimisme).
Over doorzetten om een doel te bereiken
en het eventueel veranderen van het pad
ernaar toe om daarin te slagen (hoop). En
tot slot, vaardigheid om bij tegenslag en
stress weer te herstellen en er door te
groeien (veerkracht).
 
Psychologisch kapitaal wordt niet uit
sluitend gebruikt in het bedrijfsleven.
Steeneveld (2017) laat met zijn boek
‘Optimisme, Hoop, Veerkracht, Zelfver
trouwen’ zien, dat PsyCap in therapie of
coaching toegepast kan worden maar
ook als zelfhulpmethode. Hij geeft in zijn
boek per eigenschap praktische oefenin
gen en tips om deze te vergroten. Hij laat
mensen inzien hoe belangrijk deze ei
genschappen zijn om effectief met
stress, tegenslagen en uitdagingen om te
gaan.

PsyCap is meetbaar, te ontwikkelen en
inzetbaar voor het creëren van effectie
vere werkprestaties maar ook voor de
momenten waarop je veel stress voelt,

Trudie de Beijl is haptotherapeut en levenslooppsycholoog. Zij heeft een praktijk voor
haptotherapie in Amstelveen
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“ Hoe groter het kapitaal, hoe makkelijker
men problemen het hoofd kan bieden. ”een tegenslag hebt of aan iets nieuws

gaat beginnen (Steeneveld, 2017). Meer
psychologisch kapitaal bezitten heeft
dus voordelen. Mensen die dit meer in
huis hebben, hebben minder last van
stress, zijn gelukkiger, leveren betere
prestaties en kennen een grotere werk-
tevredenheid. Het is aangetoond dat
wanneer de vier eigenschappen worden
gecombineerd, PsyCap een factor is die
prestaties en tevredenheid beter voor
spelt dan elk van de vier factoren waaruit
het bestaat (Luthans et al., 2007).

Haptotherapie en PsyCap
Haptotherapie spreekt mensen aan op
de eigen vermogens die al bij de geboor
te aanwezig zijn, maar door situaties of
omstandigheden (tijdelijk) niet volledig
beschikbaar zijn. De haptotherapeut
brengt de cliënt weer in contact met deze
innerlijke rijkdom waarvan hij zich niet
altijd bewust is dat hij die heeft.
 
In de haptotherapeutische begeleiding
worden mensen onder andere gecoacht
om meer evenwicht te krijgen tussen
voelen en denken. Mensen worden zich
bewust van hun gevoelens, gedachten
en gedragingen. Zij ervaren aan den lijve
welke eigenschappen hen helpen in het
dagelijks leven en welke lastiger zijn om
mee om te gaan.
 
Zoals uit de genoemde artikelen blijkt,
heeft PsyCap als voordeel dat mensen
met behulp van de hierboven genoemde
eigenschappen problemen in het dage
lijks leven gemakkelijker kunnen oplos
sen. Hoe groter het kapitaal, hoe makke
lijker men problemen het hoofd kan
bieden. Bewust worden van het kapitaal
kan dus waardevol zijn. In tegenstelling
tot wat psychologen doen, houden hap
totherapeuten zich minder bezig met
specifieke oefeningen om een eigen
schap te vergroten. Bijvoorbeeld het
vergroten van dankbaarheid door het
doen van een dankbaarheidsoefening.

De kracht van haptotherapie is dat men
sen niet een trucje leren, maar door
contact te maken met zichzelf, hun na
tuurlijke vermogens en vitale kracht die
in de basis aanwezig zijn, opnieuw erva
ren. Hierdoor komen ze ook opnieuw in
contact met hun psychologisch kapitaal.

La Danse, Henri Matisse

Mijn ervaring is dat het noemen van psy
chologisch kapitaal, op een passend
moment, cliënten aanspreekt op hun
kracht en dat het ze blij maakt. Ze reali
seren zich dat ze iets belangrijks, waar ze
tot op dat moment niet bij stilstonden, al
in huis hebben.

In de praktijk hoor ik de vier genoemde
eigenschappen terug in wat de cliënt
zegt, of ik merk het in de manier waarop
hij contact maakt. Soms echter ‘kan de
client nog niet bij zijn kapitaal’, bijvoor
beeld omdat hij verdrietig of angstig is.
Dan is er eerst wat anders in de begelei
ding nodig alvorens hij met zijn psycho
logisch kapitaal aan de slag kan. Sommi
ge cliënten vinden het fijn om naast het
voelen en ervaren in de oefeningen ook
dingen te weten. Ik vertel dan meer over
psychologisch kapitaal. Anderen hebben
daar helemaal geen behoefte aan. Be
langrijk is de timing. Als therapeut is het
belangrijk niet te vroeg hiermee te
komen, omdat mensen het dan niet be
grijpen en zich ‘niet gezien’ kunnen voe
len. Afhankelijk van de behoefte van de
cliënt, of het iets voor de cliënt kan toe
voegen en of de cliënt er ruimte voor
heeft, vertel ik wel of niet en meer of
minder over psychologisch kapitaal.

 
Hieronder volgen twee casussen over
PsyCap in de praktijk. De eerste gaat over
hoop en zelfvertrouwen.
 
Casus 1
Een cliënte (42), verwezen door een POH,
is niet tevreden met haar leven: haar werk
vindt zij niet leuk, voor haar droom (een
eigen huis kopen) heeft zij niet de finan
ciële middelen en haar relatie loopt niet
goed. Zij heeft het gevoel dat zij vast zit, is
boos, gefrustreerd en verdrietig. Wij be
ginnen de therapie met gesprekken, aan
raking en positiebepaling. Een paar
maanden later: Cliënte vertelt dat er veel
is gebeurd. Haar vriend is verhuisd. Ze
heeft een nieuwe baan gevonden. Ze is
emotioneel, maar voelt dat deze verande
ringen nodig zijn. De verhuizing van haar
vriend geeft rust. Een verlangen dat zij al
een tijdje koestert, wordt mogelijk door
meer financiële armslag. Dit alles vindt ze
fijn, maar ook eng en verwarrend.

Ik raak haar aan op haar rug. Haar angst
en verdriet nemen af. De aanraking voelt
als toekomst, stevigheid en richting
(= hoop). Hierbij staan wij stil. Op mijn
vraag wat dit met haar doet, antwoordt
ze dat ze zich rustiger voelt worden en
meer ruimte krijgt. Haar angst voor de
dingen die gaan komen, schuift naar de
achtergrond. Haar zelfvertrouwen groeit,
ze krijgt het gevoel dat zij haar nieuwe
baan best aankan. Het idee van meer fi
nanciële armslag, waarmee een langge
koesterde wens in vervulling kan gaan, is
nog steeds spannend maar beangstigt
haar niet meer. De afstand in haar relatie
is nog pijnlijk maar zij voelt ook dat, als zij
verder wil met haar leven, dit voor dit
moment noodzakelijk is. Wij benoemen en
staan stil bij hoop en zelfvertrouwen. Zij
krijgt door het benoemen het gevoel dat
zij aan het groeien is en ervaart meer po
sitiviteit en kracht. Na de aanraking is zij
ontspannen, haar gezicht is zacht, haar
stem heeft meer kleur, zij is zich meer be
wust van haar eigen kracht.
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Uit dit voorbeeld spreken hoop en zelf
vertrouwen. Hoop over wat zij wil berei
ken en de manier waarop zij dit kan be
reiken. Als tweede, zelfvertrouwen dat
zij de nieuwe baan en de veranderingen
in haar relatie aan kan. Optimisme en
veerkracht zijn wel al zichtbaar en (in)
voelbaar, maar zij reageert hier minder
op wanneer ik deze benoem en ik laat het
daarom voorlopig rusten.
 
Casus 2
Deze casus gaat over veerkracht.
Een vrouw (45) werkt als laborante in een
ziekenhuis. Zij komt oorspronkelijk uit
Tsjechië, is getrouwd en heeft twee kinde
ren die naar de basisschool gaan. Zij is
onder behandeling geweest bij een psy
choloog voor angstklachten en komt bij
mij omdat zij moe en gespannen is en
weinig energie heeft. In de eerste gesprek
ken wordt duidelijk hoeveel deze vrouw al
heeft geleerd bij de psycholoog. Eveneens
valt op hoe weinig zij bij zichzelf stil staat.
De afgelopen jaren waren behoorlijk
stressvol. Tien jaar is zij in Nederland, zij
heeft hard gewerkt om Nederlands te
leren, een baan te zoeken en haar kinde
ren goed te begeleiden op school. Voelen
is lange tijd beladen geweest vanwege
haar angstklachten.
 
Naast onder andere ruimte geven aan
haar gevoelsleven en verwerking van een
stressvolle tijd, was het aangeven van
grenzen één van de doelen in de begelei
ding. Op haar werk vragen de artsen haar
vaak iets voor hen te doen, waardoor ze
niet aan haar gewone werkzaamheden
toekomt. Ze leert duidelijk grenzen aan te
geven, waardoor ze letterlijk en figuurlijk
meer ruimte krijgt. Ze voelt dat dit haar
energie geeft.
 
Tot haar verbazing krijgt ze weer zin om
nieuwe dingen op te pakken. Dit heeft ze

jaren niet gehad. Ze merkt ook dat ze
kleine tegenslagen, zoals een vrije dag die
verzet wordt en een interessant onder
zoek dat op het laatste moment niet
doorgaat, beter aan kan. Ik noem veer
kracht en vraag aan haar of dit haar ge
voel goed weergeeft. Ze knikt bevestigend
en wordt emotioneel. Enerzijds omdat ze
inziet hoe zwaar de achter haar liggende
tijd is geweest, anderzijds omdat ze merkt
hoe ver ze is gekomen en hoe krachtig ze
eigenlijk is.
 
In dit voorbeeld wordt duidelijk dat
cliënte autonomer wordt en meer haar
plek inneemt. Zij heeft het gevoel dat
haar verhuizing naar Nederland, die in
het begin echt heel moeilijk was, haar
kansen heeft gegeven die ze niet had
gehad wanneer zij in haar moederland
was blijven wonen. Zij begint zich letter
lijk veerkrachtiger te voelen. In dit
voorbeeld zijn de andere drie eigen
schappen van psychologisch kapitaal
nog niet aan bod gekomen. Hoop en
zelfvertrouwen beginnen te groeien en
kunnen later ook ingebracht worden.
Voor nu is dit echter genoeg.    

 
Tot slot
Psychologisch kapitaal maakt mensen
bewust van de rijkdom in de eigenschap
pen optimisme, hoop, veerkracht en
zelfvertrouwen. Het bewust worden van
dit kapitaal doet mensen op een positie
ve manier bij zichzelf stilstaan. Mijn erva
ring is dat mensen blij verrast zijn wan
neer ik psychologisch kapitaal noem,
omdat zij zich op dat moment hun reeds
aanwezige rijkdom realiseren. Het spon
tane (in)zicht in hun eigen rijkdom maakt
sterk en blij. Ze ervaren ruimte om te
groeien en mogelijkheden om wensen en
verlangens te realiseren.
 
 

“ Psychologisch kapitaal maakt mensen bewust van de rijkdom in de
eigenschappen optimisme, hoop, veerkracht en zelfvertrouwen.  ”
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Angst...vriend en vijand

Arina Winkelman en Peter Zwiers

“ Bij haptotherapeuten kloppen regelmatig
cliënten aan met een hulpvraag

gerelateerd aan angst.  ”
Angst speelt continu een rol in ons leven.
De toekomst is onzeker. We weten niet
hoe onze wereld er over vijf minuten
uitziet, of over een jaar. We weten niet
hoe een ander gaat reageren op wat we
doen. Om enig houvast te hebben,
maken we inschattingen op basis van
eerdere ervaringen. Maar ‘resultaten uit
het verleden bieden geen garantie voor
de toekomst’. Relationeel speelt angst
ook altijd mee. Bijvoorbeeld de angst om
nergens bij te horen of angst dat we op
gaan in de groep en we onze individuali
teit verliezen.
 
Enerzijds lijken we niet blij te zijn met
angstige gevoelens en gedachtes; we
ervaren ze als ‘lastig’. Anderzijds zijn we
er soms naar op zoek: een ritje in de
achtbaan of een spannende film kijken
zijn bezigheden die doen vermoeden dat
angst voelen ook in een behoefte voor
ziet. Bij haptotherapeuten kloppen re
gelmatig cliënten aan met een hulpvraag
die gerelateerd is aan angst. Dit artikel
beschrijft onze visie hierop en geeft een
inkijkje in hoe wij cliënten begeleiden.
 

De componenten van een emotie
Wanneer we spreken over een emotie,
dan bedoelen we het samenspel van
gedachtes, gevoelens en bewegingen.
Dit samenspel wordt geactiveerd door
waarnemingen: extern in onze omgeving
of intern door bijvoorbeeld een gedachte
die opkomt. Waarnemen leidt tot emotie
en emoties leiden tot expressie en daar
mee tot gedrag. We concluderen dat we
bang, verdrietig, boos of blij zijn op basis
van:
- Fysieke bewegingen die we voelen. In
tern zijn dat bewegingen als hartkloppin
gen, duizelig worden en bibberen. Extern
zijn dat de bewegingen in reactie op de
buitenwereld: bijvoorbeeld een bewe
ging naar achteren of naar beneden (in
zakken).
- Onze beleving. De waarneming kan (on)
lustgevoelens of (on)behagen oproepen.
- Interpretaties en associaties. We leggen
bijvoorbeeld causale verbanden tussen
hetgeen we bij ons zelf ervaren en het
geen er in de omgeving gebeurt.
 
Emoties en hun kwaliteiten
Een emotie heeft een herkenbaar bewe
gingspatroon en kenmerkt een bepaalde
manier van denken en een specifieke
manier van voelen. We denken, voelen en
bewegen anders wanneer we bang zijn,
dan wanneer we blij zijn. Elke emotie
brengt kwaliteiten met zich mee die we
nodig hebben in het leven. Kwaadheid
leidt tot actie, is de motor voor onze
daadkracht. Verdriet maakt dat we even
stilstaan, iets binnen laten komen, waar
de toekennen aan. Blijheid biedt kansen
om te genieten, te spelen met mogelijk

heden, te vieren. Angst maakt dat we
zorgvuldig blijven, behoedzaam zijn,
onszelf niet beschadigen. Emoties bren
gen energie en gerichtheid mee die ons
helpt in de opgaven waar we voor staan.
 
Angst als remmer van andere emoties
Emoties komen qua intensiteit in diverse
gradaties voor. Ze kunnen minimaal
aanwezig zijn of ze kunnen heftig zijn,
ons overspoelen. Angst kan zich uiten in
voorzichtigheid, oplettendheid maar
ook in bevriezen, rücksichtslos gedrag,
fobieën en dwangneuroses. Wanneer
een reële angst groter wordt, kan de
kwalitatieve functie omslaan in een na
deel en kan zich een stoornis ontwikke
len. Angst scoort hoog als emotie waar
van mensen nadelen ervaren. Niet alleen
als emotie op zich, maar ook als remmer
van andere emoties. Bijvoorbeeld angst
om kwaad te worden, angst om lief te
hebben of angst voor verdriet. En ook is
er nog de angst voor de angst. Angst om
zo bang te worden dat ons functioneren
eronder leidt; bang om in paniek te raken
of een black-out te krijgen.
 
Laveren tussen vriend en vijand
Ofwel: hoe komen we (niet) in de scha
duwkant van angst terecht? Op enig
moment doet er zich een situatie voor
waarin ons een gevoel van angst over
komt. Dat gaat gepaard met vegetatieve
reacties, zoals zweten, trillen, duizelig
heid. Er kan een paniekaanval volgen,
flauwvallen of een black-out. Deze erva
ring kan meer of minder wegebben, maar
is wel in ons systeem opgeslagen; moge
lijk samen met angst voor deze angstre
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actie. Een volgende keer is het dan niet
de nieuwe situatie die angst oproept; het
‘nieuwe’ wordt gekoppeld aan de angsti
ge belevenis van destijds. Allerlei triggers
kunnen die angst van dat ene moment
weer levendig maken.
De ‘oude’ ervaring is er en die blijft. Het
goede nieuws is dat deze ‘overschreven’
kan worden door nieuwe, positievere
ervaringen. Het aangaan van datgene
wat eerder de angst veroorzaakte is
daarom een belangrijk element in het
helingsproces. Het vermijden van trig
gers leidt eerder tot het vergroten van de
kans dat de angst ontspoort. Bijvoor
beeld: een kind dat een monster onder
het bed vermoedt, kun je beter helpen
door samen op zoek naar het monster,
dan door te verhuizen naar een andere
kamer. Nieuwsgierigheid, de tegenhan
ger van angst, kan hierbij helpen. Angst
genereert in eerste instantie een belem
mering; we gaan remmen, vermijden,
bevriezen. Maar juist omdat we belem
meringen en beperkingen tegenkomen
in het leven, worden levensdrift en ont
wikkeldrang aangewakkerd. Leren vindt
plaats in een spanningsveld tussen angst
en nieuwsgierigheid.
 
Angst kent verschillende uitingsvormen
We gaan ervan uit dat een emotie niet
geïsoleerd voorkomt. Wanneer er sprake
is van angst, spelen ook andere emoties
een rol. Deze bepalen mede hoe angst
wordt ervaren. Angst kun je zien als de
hoofdmotor, de overige emoties zijn
stuurraketten die richting en intensiteit
vormgeven. Dit is dan ook een van de
redenen waarom angst er bij iedereen
anders uitziet. Boos en angst samen
maken een vechter. De hogere grond
spanning van boos en gevoelens van
‘machtig’ zijn, zorgen ervoor dat iemand
over de angst heenstapt en uithaalt.
Verdriet en angst samen maken een
vluchter. De lagere grondspanning en
onmachtige gevoelens leiden eerder tot
een ontwijktactiek. De freeze-variant zit
daartussenin. Hier wordt er voortdurend
afgewogen: vechten of vluchten?
We beschrijven hieronder summier de

gedragspatronen met een aantal ken
merkende expressies in denken, voelen
en bewegen. Het zijn algemene beelden;
er bestaan veel variaties, nuanceringen
en tussenvormen. We maken een onder
scheid tussen angst binnen het grondpa
troon en angst als momentane emotie.
We schetsen hier een beeld van cliënten
die in de grond angstig zijn en die een
angstprofiel hebben verworven in het
leven (deels aangeboren, deels aange
leerd). In alle patronen waarin angst de
dominante emotie is, zien we in de hou
ding ten opzichte van de buitenwereld
overwegend een achterbalans. Er is een
beweging af van datgene wat in de om
geving wordt waargenomen. Ook is er
een convergentie (smalle gerichtheid) in
het voelen. De voelsprieten zijn gericht
op gevaar en risico’s.
 
Angst die zich uit als ‘freeze’:
Er is weinig beweging te zien. Iemand
verstijft, als een konijntje dat wordt ge
vangen in de lichtstraal van een auto: de
beweging is er wel, maar uiterst klein. De
spanning in antagonisten* en agonisten*
is dermate groot, dat bewegingen kleine
trillingen zijn geworden. De adembewe
ging stokt en is nauwelijks zichtbaar. De
stem klinkt zacht en monotoon.
Ook het denken is verstijfd; de denkbe
wegingen zijn klein. Een kleine 'ja' wordt
een snelle 'nee' of andersom. Er wordt

voortdurend afgewogen, van de ene naar
de andere gedachte gehopt. De beleving
wordt gekenmerkt door gespannenheid,
angst en alertheid. Allemaal nodig om,
wanneer het gevaar groter wordt, ra
zendsnel een richting te kunnen kiezen:
vechten of vluchten.
 
Angst die zich uit als ‘fight’:
Er is een hoge grondspanning. Het bo
venlijf wordt breed gemaakt en er zijn
vaste punten: armen of benen worden
bijvoorbeeld over elkaar geslagen. Van
uit de achterbalans kan razendsnel een
strakke, rechte beweging naar voren
komen. Er is een dominantie van de
borstademhaling met nadruk op de ina
deming. De stem klinkt staccato, met
nadrukken en er zijn stellende uitspra
ken. Kaken en nek worden strak en stil
gehouden.
Het denken is standvastig en vasthou
dend aan een eigen idee of mening. Er
worden standpunten ingenomen en ge
discussieerd. Er is een gerichtheid op wat
er niet klopt aan wat een ander zegt of
doet. De beleving wordt gekenmerkt
door alertheid en een zich sterk en krach
tig voelen.
 
Angst die zich uit als ‘flight’:
De schouders hangen wat af, de romp is
ingezakt onder het borstbeen. In de
houding is vaak een draai in het lichaam

*spieren die een tegengestelde functie hebben.
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te zien, wat ‘snel wegwezen’ mogelijk
maakt. Aan de buitenkant lijkt de grond
spanning laag, maar intern is de span
ning hoog; er is alertheid en oplettend
heid. De ogen bewegen snel heen en
weer, de nek wordt strak en stilgehou
den. De stem klinkt zacht en kan vragend
of een beetje klagend klinken. De woor
den 'moeten', 'schuld' en 'moeilijk'
komen vaak langs. In de beleving spelen
schuldgevoel, onmacht en wantrouwen
een rol.
 
Therapeutische interventiemogelijkheden
In de omgang met angst blijkt dat men
sen meestal één route kennen en nemen:
naar het angstopwekkende toe bewegen
(fight), niet of nauwelijks bewegen (free
ze) of ervan af bewegen (flight). Dit biedt
kansen voor therapeutische interven
ties, we kunnen dan alternatieven aan
bieden.
 
Volgorde van interventies
Wij richten onze interventies in eerste
instantie op bewustwording, tenzij er
sprake is van een crisissituatie: dan zor
gen we eerst voor rust, zodat er een
leerklimaat kan ontstaan. We maken de
cliënt bewust van zijn manier van den
ken, voelen en bewegen. Daartoe voeren
we gesprekken, doen we beweegvormen
en raken we aan. Na bewustwording
trainen we in het nemen van een andere
route dan het pad dat de cliënt zelf kiest.
Het automatische verloop van het angst
patroon wordt hiermee doorbroken. Dat
lijkt simpel, ware het niet dat veranderen
van gewoontepatronen veel inzet, her
haling en oefening vraagt. Wanneer de
cliënt dit onder de knie heeft, maken we
het een beetje moeilijker, omdat onder
druk het oude patroon vaak weer tevoor
schijn komt. Tot slot past de cliënt het
geleerde toe in het dagelijks leven.
 
Interventies gericht op denken
Angstige mensen zijn vaak bang voor hun

onmacht. Daarom gaan we met hen op
zoek naar gereedschap wat helpt om
weer macht over een situatie te krijgen.
Angstige mensen praten en denken veel
in abstracties. Op abstracties is moeilijk
grip te krijgen en ze zijn moeilijk te oefe
nen, waardoor veranderen lastig wordt.
Concretiseren helpt: waar is iemand
bang voor? Hoe verloopt het proces? Wat
zijn de triggers? Hoe concreter de ele
menten, hoe meer grip wordt ervaren.
Wij vogelen samen met de cliënt uit
welke aanpak helpt. We onderzoeken
hoe de cliënt zelf een actieve rol kan
nemen in het betrekken van de omgeving
bij deze aanpak. Het belichten van de
kwalitatieve kanten van angst is ook een
belangrijke stap. Kan iemand de ‘vriend
kant’ van angst weer zien en ervaren?
Daarnaast is weten dat je niet de enige
bent met angst, dat je niet raar bent, ook
helpend. Er is alleen iets gebeurd waar
door angst met je op de loop is gegaan.
 
Interventies gericht op voelen
Het toelaten en uiten van angstgevoe
lens blijkt te helpen. Niet bang willen of
mogen zijn, is de meest veelbelovende
route om wél bang te worden. Juist het
toelaten van angstgevoelens biedt kan
sen om de positieve kant ook (weer) te
ervaren. Vaak heeft de dominantie van
angst te maken met het minder kunnen
tappen uit de vaatjes van andere emo
ties. Het ervaren en mobiliseren van an
dere emoties kan de balans herstellen en
angstgevoelens relativeren. Gevoelens
van kwaadheid meer ruimte geven kan
gevoelens van onmacht nivelleren. Ge
voelens van verdriet (h)erkennen, kan de
ervaren spanning verminderen. Aan
dacht geven aan blije gevoelens, kan de
motoriek van de angst beïnvloeden.
Het fenomeen van het eerste deel van het
drieluik biedt cliënten met angstgevoe
lens houvast. Angst heeft in eerste in
stantie een isolerend effect op het con
tact met anderen. Hen leren om mét

angstgevoelens verbinding te houden
met de wereld om zich heen, geeft bewe
gingsvrijheid en ruimte. Ook de beleving
van het lichaam (deel twee) en de inter
actie (deel drie), zijn waardevolle inter
venties.
 
Interventies gericht op bewegen
Wanneer we weten welke voorkeursbe
weging een cliënt heeft, leert hij om meer
te variëren in de reactie op dat wat de
angst oproept. Cliënt raakt dan minder
gevangen in angst. We kijken naar hoe de
cliënt feitelijk beweegt. Zien we bijvoor
beeld dat een cliënt stelselmatig achter
uit beweegt, vragen we hem eens naar
voren te bewegen. Zien we veel neuroti
sche beweginkjes? Dan vragen we hem
de handen en voeten eens stil te houden;
wat gebeurt er dan met de angstgevoe
lens? Het principe is dat we cliënten
vragen iets anders te doen dan ze ge
wend zijn. Ook het inzetten van de moto
riek die kenmerkend is voor een andere
emotie, beïnvloedt de angst. Bijvoor
beeld bij het lopen: een ander tempo of
ritme van bewegen en een andere pas
lengte beïnvloedt de beleving van angst.
 
Concreet, simpel en kleine stappen
Samenvattend onze uitgangspunten in
de begeleiding van cliënten met hulpvra
gen rondom angst:
*In plaats van de angst te willen vermin
deren, richten we ons op het optimalise
ren  van de omgang met angst.
*We maken concreet wat de angst trig
gert en hoe het proces verloopt.
*We creëren concrete (oefen)mogelijk
heden met daarin simpele, kleine stap
pen. Die zijn minder beangstigend en
bieden meer kans op succeservaringen.
*We bieden handvatten die leiden tot
herstel van machtig zijn.
*We laten cliënten veel ervaringen op
doen met de fenomenen van het drieluik
(al dan niet onder druk).
 

“ In de omgang met angst blijkt dat mensen meestal één route kennen
en nemen: naar het angstopwekkende toe bewegen (fight), niet of

nauwelijks bewegen (freeze) of ervan af bewegen (flight).  ”
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In Memoriam: Det Materman

Anneke Kempkes-Verweij
 
 

Det Materman. 1947 – 2018.
Een oud-redactielid en een mooi, menslievend
persoon, is overleden.                   
 
Van 2009 tot 2013 zat Det in de redactie van Haptonomisch Contact.
Met engelengeduld werkte ze aan de archivering van de oude nummers van het
tijdschrift (de eerste twintig jaargangen, vrijwel geheel uit het pre-digitale tijdperk)
voor de website. Een enorme klus die ze samen met de webbeheerder Esse Jonker
op zich had genomen. In de redactie voelde ze zich steeds meer op haar plek en haar
mening en inbreng werden als waardevol ervaren. Ze kon met teksten omgaan,
beheerste een goede stijl en had inzicht in een logische en spannende opbouw van
een verhaal. Uiteindelijk stuurde ik mijn teksten al van tevoren naar haar omdat ik
haar inzicht in wat goed en minder goed was respecteerde en hier graag gebruik van
maakte voor mijn artikelen. Dit deed ik zelfs nadat ze al uit de redactie vertrokken
was. Hierdoor ontstond er een soort vertrouwensrelatie, die nog sterker werd
doordat we elkaar ook tegen kwamen op de cursus ‘Haptonomie in water’ bij Truus
Scharstuhl. Daarna zijn we een soort vriendinnen op afstand geworden, via e-mail
en telefoon.
 
Zij is haar leven met een ongelooflijke moed aangegaan. Vanaf haar vroege jeugd
ontwikkelde zich een huidziekte, ichtyosis, waardoor haar hele huid extreem gerim
peld was, schilferde en enorm jeukte. Ze wist dat ieder die haar ontmoette ervan
schrok hoe ze er uitzag. Elke keer moest ze daar ook zelf weer doorheen. Wat de
haptonomie in water daarin voor haar betekend heeft, beschrijft ze prachtig in
HC2010-4.
 
De laatste jaren vielen haar zwaar. Ze werd snel ouder, en nog rimpeliger. Af en toe
werd ze een paar weken opgenomen in een ziekenhuis om verzorgd en behandeld
te worden.
 
Wat door alles heen bleef, was haar prachtige stem. Ze zong in twee verschillende
koren en kreeg ook nog privéles. Hierdoor werd haar stem dieper, meer van binnen
uit. Een ware schat, die ze veel heeft mogen laten klinken in koren en solozang.
 
Haar twee eigen koren waren aanwezig bij haar afscheid in het crematorium in
Zutphen, en hun zingen was ‘alles-omringend’. Van Robert Long werd op haar eigen
verzoek 'Als ik er niet meer ben' gezongen.
 
We danken Det voor al haar inbreng en dragen haar verder in ons hart. 

N.B: Mooie, persoonlijke bijdragen van Det vind je in HC 2009-2 (p.22) en HC 2010-4
(p.7) in het archief op de website.                        
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Bijgewoond: Clean Space

Workshop begeleid door James Lawley en Michael Oskam
  

Madelon Sinnige

Madelon is haptonomisch counselor en heeft haar opleiding gevolgd bij Synergos en
ITH, aangevuld met Ambachterijen in Doorn. Ze werkt als integraal therapeut/natuur
geneeskundig therapeut (aangesloten bij VBAG/RBCZ) in Centrum NLD3 in Delft.
 

“ Cliënt krijgt alle ruimte om, mét de steun
van de begeleider, maar zónder inbreng

van diens belevingswereld, de eigen
belevingswereld te onderzoeken. ”

Afstand, nabijheid, beweging, posities
innemen. Als haptonomen kennen we
het belang ervan en onderzoeken we het
middels positiebepalingen en nade
ringsoefeningen. Zo helpen we cliënten
deze interactie-aspecten concreet te er
varen.
 
Clean Space werkt ook met het vinden
van posities. Deze posities representeren
aspecten van de belevingswereld van de
cliënt. Zo wordt de belevingswereld naar
buiten gebracht en wordt een netwerk
van mogelijkheden gecreëerd om pro
blemen op te lossen of nieuwe ideeën te
genereren.

Wat is Clean Space precies? Wat doet het
in de begeleiding van cliënten? En biedt
het mij meerwaarde als haptonoom?

Kennismaking
In 2012 maak ik kennis met Clean Langu
age - een vriend bevraagt me middels
deze methode. Wat een verademing, zo
zonder oordeel uitgenodigd te worden
mijn eigen belevingswereld te verken
nen! Hier wil ik meer van. Ik bestudeer
boeken en volg een Clean Language
training. En vandaag ben ik bij deze
workshop.
James Lawley, een autoriteit binnen
Clean Language, begeleidt deze dag
samen met Michael Oskam. Michael
werkt als organisatiepsycholoog en geeft
Clean Language trainingen in Nederland.
James kwam als psychotherapeut in

1995 in contact met David Grove, die
Clean Language en Clean Space ontwik
kelde om trauma te helen. Samen met
zijn partner Penny Tompkins heeft
James de werkwijze van David bestu
deerd en er een model van gemaakt. Met
dit model – teruggebracht tot de essentie
om het simpel te kunnen overdragen –
gaan wij vandaag aan het werk.
 
Clean Language en Clean Space
Vooraf hebben we informatie toege
stuurd gekregen; delen uit het boek In
sights in Space (James Lawley en Marian
Way, 2017). Clean Space is onderdeel van
de methodiek van Clean Language.
Clean Language is het eerst ontwikkeld
en daarom naamgever van de metho
diek. Clean Language is erop gericht de
belevingswereld van de ander te onder
zoeken zonder als begeleider eigen
ideeën en overtuigingen in te brengen.
Clean Language biedt hiervoor stan
daard vragen, waarin de exacte woorden
van de cliënt verweven worden. Dit biedt
erkenning voor de belevingswereld van
de cliënt en de mogelijkheid deze wereld
verder te onderzoeken. Zo kom je snel en
met minimale ruis bij de kern van de
problematiek én bij de oplossingswens
van de cliënt.

Het ‘clean’ aspect is ook de kern van
Clean Space: de cliënt krijgt alle ruimte
om, mét de steun van de begeleider,
maar zónder inbreng van diens bele
vingswereld, de eigen belevingswereld
te onderzoeken.
 
In de praktijk
Na een korte demonstratie van een Clean
Space begeleiding krijgen we de metho
de op papier. Inderdaad, teruggebracht
tot de essentie: alle processtappen, met
standaardinstructies en -vragen zijn nog
geen A4-tje tekst. In tweetallen gaan we
aan de slag. Ik werk met iemand die
‘rugpijn’ inbrengt als onderwerp van
onderzoek. Op een vel papier tekent ze
een poppetje met krullende lijn op de
rug. Ik wijs naar het vel en zeg:  ‘En plaats
dit waar het hoort te zijn.’ Ze hangt het
op de muur, op rughoogte. Ik vervolg: ‘En
plaats jezelf waar jij nu bent, ten opzich
te van dat.’ Ze zoekt een plek en als ze die
gevonden heeft, vraag ik: ‘En wat weet je
hier?’ Ze neemt de tijd alvorens ant
woord te geven. Ik herhaal kernwoorden
van haar antwoord en vraag daarna,
wijzend op haar tekening: ‘En is er nog
iets dat je hier weet, over dat?’ Als ze ook
dat heeft verwoord, vraag ik haar: ‘En
hoe zou deze plek kunnen heten?’ Ik geef
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haar pen en post-its om de naam op te
schrijven en deze plek te markeren.
We gaan verder: ‘En vind een andere
plek.’ Op deze plek stel ik dezelfde vragen
over de plek en over wat de cliënt hier
weet over haar onderwerp. Op deze ma
nier begeleid ik haar bij het vinden van
zes plekken in de ruimte, waar ze leert
over haar onderwerp.

In de ruimte is nu één onderwerp van
onderzoek en er zijn zes plekken met in
formatie. Vervolgens begeleid ik mijn
cliënt terug naar elke plek. Hier kan ze de
informatie van die plek ‘updaten’. Ook
nodig ik haar uit relaties tussen plekken
te onderzoeken. Voor haar blijkt er een
belangrijke relatie te zijn tussen de plek
ken ‘ontspanning’ en ‘werken’. In de
eerste ronde, als ze de plek ‘ontspan
ning’ vindt, zie ik haar lichaam afwisselen
tussen wat ingezakt zitten en zichzelf
rechtop houden. Haar gezicht toont
spanning. Nu, terug op deze plek, weet
ze dat ontspanning ook werken is. Haar
romp is ontspannen opgericht, haar ge
zicht is ook ontspannen. Ze vertelt dat ze
voelt dat haar rugpijn wegtrekt. De hele
begeleiding heeft nog geen half uur ge

duurd. Mooi om de verandering in haar
zo duidelijk te zien en van haar terug te
horen. Ze ruimt haar papiertjes op. Wat
overblijft is de ruimte waarin we samen
zijn en die we samen delen.
 
Clean Language, Clean Space en
haptonomie
Ik ben onder de indruk van wat Clean
Space een cliënt kan brengen en vind het
een heldere methodiek om een cliënt te
begeleiden een specifiek onderwerp te
onderzoeken. De cliënt gaat de interactie
aan met de ruimte en spiegelt de eigen
binnenwereld aan de werkruimte in de
buitenwereld. Deze ervaring leidt tot
veranderingen in lichaam en belevings
wereld van de cliënt.
Maar als haptonoom is het wennen om
in de begeleiding zo op afstand te blijven.
En juist daar zit voor mij ook de meer
waarde. Sinds ik werk met Clean Langu
age ben ik me heel bewust geworden van
eigen aannames en ideeën, juist omdat
die bij Clean Language niet in de begelei
ding ingebracht mogen worden. Dat
helpt mij om ze los te laten, waardoor ik
meer open en onbevooroordeeld ben.
Dat maakt mij een betere haptonoom en

“ De cliënt gaat de interactie aan met de
ruimte en spiegelt de eigen binnenwereld

aan de werkruimte in de buitenwereld.  ”

werkt positief bij het aangaan van weder
zijdse, elkaar bevestigende contacten.
Tegelijkertijd is ‘contactname’ ook bin
nen Clean Language en Clean Space be
langrijk. Een rustige presentie op de
grens van de werkruimte en afstemming
op tempo en dynamiek van de ander
helpen de cliënt. Hierbij geven mijn hap
tonomische vaardigheden me een dui
delijke meerwaarde.
 
Na afloop spreek ik met James en Mi
chael over haptonomie en Clean Langu
age/Clean Space. Er is ruime interesse
om een mogelijke kruisbestuiving verder
te onderzoeken. Input vanuit het hapto
nomische veld is zeer welkom!
 
Meer informatie:
www.cleanlanguage.nl
www.cleanlanguage.co.uk
www.praktijksinnige.nl/werkwijze (Clean
Language in de haptonomische praktijk)
 
Reacties graag via
sinnige@praktijksinnige.nl
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Tot op zekere hoogte zijn deze persoon
lijkheidskenmerken wel herkenbaar, in
onszelf of in de mensen om ons heen. Het
is een onderdeel van de vijf karakter
structuren van Reich. In ‘Destructieve
relaties op de schop’ wordt vooral het
psychopathische karakter als stoornis
belicht, met name als het slechtste in
hem of haar naar boven komt. Je leert
het karakter kennen, je krijgt technieken
om je ertegen te beschermen en je leert
hoe je kunt herstellen bij schade. Als
hulpverlener is het belangrijk dit (psy
chopathie) in je cliënt te herkennen of het
te kunnen signaleren als je cliënt perso
nen met psychopathische kenmerken in
zijn omgeving heeft.
 

Gelezen: 

Destructieve relaties op de schop
Ellen Kleingeld

 
Er zijn veel goede boeken geschreven en
in mijn kast staat een kleine collectie.
Over het algemeen raad ik mijn cliënten
niet aan om veel boeken te lezen. Ervaren
en zelf ontdekken vind ik een beter ad
vies. Toch zijn er wel eens situaties in de
levens van mijn cliënten waarbij ik wat
kennis en inzicht opdoen belangrijk vind.
Mensen kunnen soms erg verstrikt raken
in een relatie met een dierbare of iemand
die dichtbij staat. Soms is het een raadsel
waarom er zo’n strijd of ‘vechtscheiding’
kan ontstaan. Wat is er dan toch aan de
hand?
 
‘Destructieve relaties op de schop’ van
Jan Storms met als ondertitel ‘psychopa
thie herkennen en hanteren’ staat al
jaren in mijn kast. Ik heb het al drie keer
gelezen.
 
Het mooie en goede aan dit boek is dat
Jan Storms het in zijn boek heeft over de
ziel als bewuste kern. Hij geeft aan dat er
mensen zijn die deze kern in zichzelf niet
herkennen, niet voelen of sterker nog; dit
ten diepste afwijzen en hier een groot gat
in ervaren. Deze diepe onveiligheid erva
ren zij als zeer beangstigend en omdat
deze angst zo letterlijk doodeng is, ver
bloemen deze mensen op alle niveaus
hun angst door een ‘act’ op te voeren in
de vorm van verleidingen, manipulaties
en dramatische oninvoelbare emoties.
Vaak is er sprake van een groot charisma;
je herkent het wel bij grote wereldleiders.
Ze hebben geen reflectievermogen, kun
nen geen voelbare beweging van affectie
tonen en er is geen ‘geweten’.  In een
groep (of gezin) willen zij het centrale
punt zijn en moet alles om hen draaien.
 

Over de auteur
Jan Storms is bewustzijnsdeskundige. Hij begeleidt mensen
bij het herstellen van de schade die zij oplopen in destruc
tieve relaties en traint beroepsmensen in het herkennen en
hanteren van psychopathie. Tevens begeleidt hij mensen bij
de ontplooiing van het bewustzijn, het verdiepen van hun
innerlijk comfort en het genieten van levensvreugde.
 
Uitgeverij Ankh Hermes | ISBN 9789020211061 | 264 pagina's

 
 
 
 
 
 
 
 
                Jan Storms
                Fotograaf: Petra van Vliet

Dit boek heb ik meerdere malen geadvi
seerd aan cliënten die te maken hebben
(gehad) met dergelijke personen. Als ik
vertel waar het boek over gaat, waarom
hun relatie met deze personen zo vast
loopt en welke positie zij zelf in kunnen
nemen, vallen er veel kwartjes en valt er
veel last van hun schouders. Het geeft
een instant verlossing als men zich reali
seert dat het geen zin heeft te investeren
in deze personen en dat afstand nemen
en houden ze beter beschermt.
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Even voorstellen

Ellen Kleingeld

Graag stel ik mij voor als nieuw redactie
lid bij het Haptonomisch Contact. Sinds
2009 ben ik werkzaam als haptothera
peut in Eindhoven. Eerst heb ik een aan
tal jaren een praktijk gehuurd in een ge
zondheidscentrum. Vorig jaar was het
tijd voor verandering en hebben wij de
oude schuur in onze tuin gerenoveerd tot
praktijkruimte. Deze ruimte is iets kleiner
maar ik merk dat ik het prettig vind om
in een persoonlijke en intieme sfeer te
werken. Dat past veel beter bij mij.

Soms werk ik ook buiten. Dan maak ik
met een cliënt een stevige wandeling in

de natuur en ondanks dat er geen behan
delbank ter beschikking is, gebeuren er
altijd heel bijzondere en indrukwekken
de dingen. Ik schrijf graag. Als kind
schreef ik al in dagboeken die zorgvuldig
met een slotje werden dichtgehouden. Ik
schreef over mijn dagelijkse belevingen
en doordat ik alles opschreef, zijn deze
herinneringen mij altijd bijgebleven.
 
Zo blijft ook de herinnering aan hoe ik
vroeger mijn hooggevoeligheid beleef
de. Die eigenschap is in mijn leven met
mij mee gegroeid. Schrijven heeft mij
altijd geholpen om de soms overweldi

gende emoties te ordenen. Nu heb ik
meer rust in mijn leven en is mijn hoog
gevoeligheid mijn kracht.
 
Naast het behandelen van cliënten in
mijn praktijk, beleef ik veel plezier aan
schrijven over mijn werk als haptothera
peut en geïnspireerd schrijven. Dat laat
ste houdt in dat ik mijn hoofd leeg maak
en – als vanzelf – teksten op mijn scherm
laat ontstaan. Wat er dan achteraf te
lezen is, is vaak ontroerend en inspire
rend. Ik hoop deze teksten, ook via deze
weg in het HC in de toekomst steeds meer
met anderen te delen.

HC 30 jaar. Hoera!
In 2019 bestaat ons tijdschrift dertig jaar! Jubilea nodigen uit om terug te blikken maar het is ook een moment om te vieren.
Daarom verschijnt er in 2019 een extra bewaarnummer met daarin een collage aan waardevolle interviews en artikelen uit
die afgelopen 30 jaar. De redactie roept lezers op om het mooiste, ontroerendste, opzienbarendste of meest memorabele
artikel dat je hebt gelezen in Haptonomisch Contact naar de redactie te mailen.
 
Maar ook als je iets bijzonders te melden hebt of hebt meegemaakt met Haptonomisch Contact dat te maken heeft met het
30-jarig jubileum. Bijvoorbeeld iets hebt geschreven in één van de eerste edities of een eigen jubileum viert dat gelijk op gaat
met dat van HC.
 
Stuur je bijdrage, met foto’s en motivatie, vóór 1 augustus 2019 naar redactie@haptonomischcontact.nl.
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'Ik ben zo in de war, ik lijk alleen maar 'hart' te zijn
en mijn lichaam niet meer te voelen.'

We maakten een vervolgafspraak en ik
zag een totaal andere vrouw mijn prak
tijk binnenlopen. Sterk, helder in haar
communicatie en ze was authentiek
verbolgen over hoe er met haar, en wel
licht met vele andere hartpatiënten,
wordt omgegaan. 'Op mijn controle-af
spraak bij de cardioloog heb ik hem laten
weten hoe het voor mij heeft gevoeld dat
alle nadruk en aandacht alleen op mijn
hart lag en niet op mij als persoon en dat
ik daardoor het contact met mijn li
chaam kwijtraakte, wat erg beangsti
gend heeft gevoeld. Ik heb aangegeven
dat ik bij een haptotherapeut ben ge
weest en dat ik door één behandeling
mijn lichaam weer kon voelen. Ik hoop
dat u mijn ervaring meeneemt in het
begeleiden van andere patiënten met
hartproblemen. Ze zijn meer dan alleen
‘hart’.'
 
Wat een krachtige vrouw om dit zo helder
te kunnen en durven verwoorden, zon
der oordeel of verwijt, en tevens de car
dioloog te vragen hier anders mee om te
gaan. We hebben geen vervolgafspraak
meer gemaakt. Onze eerste afspraak,
waarbij ze op mijn bank lag, was wat zij
nodig had en waardoor zij haar lichaam
weer kon voelen en bewonen. Haar ster
ke karakter kwam weer naar voren,
waarmee ze zelf verder kon.
 

Een vrouw van 63 meldt zich bij mij aan
met bovenstaande hulpvraag. Een paar
maanden geleden werd ze onverwachts
opgenomen in het ziekenhuis met hart
klachten. 'Eenmaal in het ziekenhuis zat
ik in een sneltrein en overkwam het me
allemaal. Ik kreeg allerlei onderzoeken,
er werden stents geplaatst en ik ging met
een grote zak medicatie naar huis. Een
maal thuis raakte ik in de war. Ik voelde
me compleet ontworteld. Wat is me ei
genlijk overkomen?'
 
Terwijl ze mij dit vertelt is voor mij ook
voelbaar dat ze een feitelijk verhaal ver
telt, maar niet in verbinding is met zich
zelf. Ik vraag haar op de behandelbank te
komen liggen en ik doe vooral 'deel 2' bij
haar. Ik laat haar haar lijf weer voelen en
vraag haar hardop dat deel van haar li
chaam te benoemen waar ik mijn han
den heb. Gaandeweg toen we haar
benen hadden gehad, begon ze haar
bekkenbodem te voelen en te bewonen.
Er volgt een heel diepe zucht en het voelt
alsof ze, met één klap, weer in haar lijf is.
Toen begon ze te huilen. Er kwamen veel,
heel veel stille tranen. Vervolgens heb ik
haar weer gevraagd nog eens het verhaal
te vertellen van wat haar was overko
men. En toen kon ze het met gevoel ver
tellen, in verbinding met zichzelf. Ze was
er zelf weer bij, en niet alleen maar ‘hart’.
 

Wat doe jij?

Jeannette Uyttenboogaart
 
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 Jeannette Uyttenboogaart. Zij heeft haar Praktijk voor
Haptotherapie in Nunspeet. 

Jeannette Uyttenboogaart heeft Janny
Brienen bereid gevonden om de volgende
ervaring te schrijven. Wil je niet wachten
totdat je uitgenodigd wordt? Stuur dan
jouw ervaring zelf in via
redactie@haptonomischcontact.nl
 
Vind je schrijven lastig maar wil je wel een
ervaring delen, vraag dan ondersteuning
van de redactie.
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Column door Ellen

Daar sta ik dan
 
Haptotherapeuten zeggen wel: de hap
tonomie ligt op straat. Maar de haptono
mie kan ook op de snelweg liggen, en
hoe.
 
Vanmiddag reed ik met mijn Saab van
Bunnik naar Eindhoven. Ik keek bezorgd
naar het dashboard en precies op dat
moment zie ik het lampje van de accu
onder mijn ogen oplichten, samen met
het lampje van de olie. Ik trap op het gas,
maar er gebeurt niks meer. Ik voel hoe
mijn stuur van de stuurbekrachtiging
afslaat en ik raak lichtelijk in paniek. Met
de vaart die ik nog heb, kan ik mijn auto
op de vluchtstrook zetten en met trillen
de vingers het nummer van de ANWB
zoeken. Er zit nog 5% batterij in mijn te
lefoon, die laadt nu ook niet meer op. Ik
meld mijn locatie en dan slaat de tele
foon ook dood.
 
Daar sta ik dan.
Alleen.
Afgesneden, elk contact verbroken.
De auto’s razen voorbij.
Het enige dat ik kan doen, is mij overge
ven aan de situatie.
Ik kan nu niks meer doen.
 
Het ‘Haptonomisch Contact’ ligt naast
mij op de bijrijdersstoel en ik besluit een
stukje te lezen. ‘Onder stress neemt je
primitieve brein veel sneller de regie over
dan je zou willen.' Ik concentreer mij op
mijn primitieve brein. Ik voel vooral mijn
hart stevig kloppen in mijn borstkas. Mijn

ogen worden wat vaag en mijn lichaam
wordt vreemder voor mij. Ik raak wat van
mijn gevoel vandaan en dat geeft on
macht. Ik weet niet wat ik moet doen en
ik kan ook niks meer doen.
 
‘Hoe meer stress je in je leven gekend
hebt, hoe meer moeite je soms hebt om
grip te houden’, lees ik verder.
Ik voel de stress in mijn lijf, maar ik merk
ook dat er iets in mij lijkt te ‘weten’ wat
het moet doen. Ik besluit niet met de
stress mee te gaan, maar blijf voelen wat
er in mijn lichaam gebeurt. Ik hoef het
van mezelf niet groter te maken. Dat
betekent dat het mij niet hoeft te over
weldigen in paniek of in een angstaanval.
Dat geeft onmiddellijk acceptatie.
Ik voel dat ik een ‘kans’ krijg om te voelen
wat veel mensen die mijn praktijk bezoe
ken misschien wel vaker voelen, maar
waar ze soms de grip niet op lijken te
vinden. Ik leer en aanschouw wat mijn
lichaam nodig heeft om te voelen wat het
nodig heeft en ik laat dat.
 
Wat een geschenk om dit zo te ervaren.
Goed om daar eens stil bij te staan.
Dan besluit ik te handelen. Genoeg ge
voeld. Ik weet weer wat ik moet doen.
Iedereen die voorbij raast vindt vast iets
van mij en iedereen ziet mij. Ja, dit is nu

Ellen Kleingeld is haptotherapeut, afgestudeerd in 2009 aan het ITH in Nijmegen. Zij
heeft een haptotherapiepraktijk aan huis in Eindhoven. Ze heeft een partner en dochter.
Haar achtergrond ligt in de sociaal pedagogische hulpverlening en zij heeft gewerkt in
de psychiatrie als woonbegeleidster. Haar hart ligt bij het schrijven over haar werk.
Daarbij zoekt ze de grenzen op van bewustzijn, spiritualiteit en hoog gevoeligheid. In
haar column schrijft ze over haar ervaringen als haptotherapeut in de praktijk, maar
ze schrijft ook graag over haptonomie buiten deze vier muren.

“ Maar de haptonomie kan ook op de snel
weg liggen, en hoe. ”

mijn lot, zie mij maar in mijn lijden.
Uiteindelijk komt gelukkig de ANWB. Ik
kom veilig en wel met een leenautootje
thuis. Ik voel mij moe, maar wel krachtig
en dankbaar. Ik voel hoe sterk het voelt
om grip te hebben op stress, het hoeft me
niet de baas te zijn. Er is altijd iets krach
tigers of ‘hogers’ in mij dat de weg kent,
zolang ik mij maar aan de situatie, aan
dat wat is, durf over te geven.
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Congres
met prof. dr.
Bessel van der Kolk
over traumasporen
in lichaam, brein
en geest
14 juni 2019

Beatrix Theater / Utrecht
Meer informatie en inschrijven:

uitgeverijmens.nl/congres

Tijdens dit congres zullen de 

meest recente bevindingen worden 

gepresenteerd over traumatische 

stress, de werking van het geheugen

en de aard van herinneringen bij 

getraumatiseerde mensen.

Prof. dr. Bessel van der Kolk

– baanbrekend onderzoeker en 

vooraanstaand traumadeskundige –

zal uitleggen welke ingrijpende 

gevolgen trauma heeft op affect-

regulatie, cognitie, de ontwikkeling 

van het ‘zelf’ en onze interacties 

met anderen. Hij zal de klinische 

implicaties van deze bevindingen 

bespreken en uitvoerig ingaan op 

de wegen die kunnen leiden tot 

herstel.

Accreditatie is aangevraagd 

bij de VVH

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
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Inspiratiebronnen

Samenstelling: redactie 

Boek:
Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na trauma 
Het onderscheiden en verenigen van persoonlijkheidsdelen
Door Janina Fisher Uitgeverij Mens ISBN 978 94 6316 037 7

Sue Johnson, auteur van ‘Houd me vast’, noemt het verplichte kost voor mensen die
met trauma werken. Het nieuwe boek ‘Innerlijke zelfvervreemding overwinnen na
trauma’ door Janina Fisher. Janina Fisher heeft een schat aan ervaring met trauma
therapie. Ze was docent aan het Trauma Center, een kliniek en onderzoekscentrum
opgericht door Bessel van der Kolk en is tegenwoordig adjunct-onderwijsdirecteur
van Sensorimotor Psychotherapy Institute.
 
Ze schrijft (en vertelt) op een warme, empathische manier over mensen en het
trauma dat ze overkomen is. Hoe we de cliënt kunnen helpen hun zelven te zien die
ze als verdedigingsmechanisme hebben gecreëerd en hoe we vervolgens met hen
kunnen werken om deze zelven te omarmen en de verbinding met ‘de jonge zelven’
te herstellen en verdiepen zodat er een verworven veilige gehechtheid kan ontstaan.
Ervaringen in de praktijk geplaatst in een helder theoretisch kader.

Al eerder schreven we in de inspiratiebronnen over Dirk De Wachter, Vlaams psychi
ater die zichzelf vaak aanduidt als ‘verdrietdokter’. In het boek ‘Liefde: een onmoge
lijk verlangen?’ verkent hij wat liefde in de tegenwoordige tijd is. Hij citeert kunst en
literatuur om zijn mening te verduidelijken en zijn zoektocht te verhelderen. Hoe
kunnen we anno nu een relatie duurzaam houden? Hoe verhouden we ons in deze
snelle maatschappij tot het romantisch ideaal van de liefde dat vaak zo utopisch lijkt?
 
Het boek is een lange beschouwing waarin geen eenduidig antwoord komt op de
vraag of liefde inderdaad een onmogelijk verlangen is. Het kabbelt echter prettig
voort over de liefde en relaties en inspireert om na te denken over verbinding en
liefde in onze moderne samenleving. De Wachter zet aan tot nadenken en poneert
soms een stelling om deze vervolgens te ontkrachten met voorbeelden van mensen
die andere keuzes maken en daar toch ook gelukkig mee zijn. Zijn eigen verlangen
is wel helder:
 
“Ook in de liefde bestaat dat oppervlakkige consumptieverlangen, naar steeds weer
schoonheid, jeugd en glamour. Maar ook dat wordt saai en gewoon, zodra de ver
liefdheid over is. Je zou eeuwigdurend een beetje verliefd en verlangend moeten
kunnen zijn.”

Boek:
Liefde: een onmogelijk verlangen? 
Dirk de Wachter
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Op dinsdag 14 mei 2019 gaat filosoof Jan Keij in op de vraag:
Wat zijn de voorwaarden voor ethisch handelen?
 
Afgelopen jaren hebben Wim Laumans en Jan Keij geregeld nascholingen gegeven
aan haptotherapeuten welke enthousiast werden ontvangen en gevolgd. Jan Keij
studeerde tijdens zijn werk als onderwijzer filosofie aan de Universiteit van Amster
dam. Na zijn afstuderen (cum laude) promoveerde hij op de filosofie van de Franse
filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995). Hij ging aan de slag als zelfstandig onder
nemer in de filosofie ('handelaar' in denkbeelden) en geeft sindsdien cursussen aan
gezondheidswerkers waaronder haptotherapeuten. Voorinschrijving voor het filo
sofisch café is mogelijk. (zie ook agenda verderop in deze Haptonomisch Contact)

Filosofisch café met Jan Keij in Baarn

Hoe haptotherapie kan bijdragen
aan het herstelproces bij burn-out 
Ineke Rijsselberg

Burn-out komt steeds vaker voor. Er zijn verschillende therapieën voor handen.
Daarbij kregen de mogelijkheden van de haptotherapie nog weinig aandacht. In dit
artikel beschrijven we het herstelproces van een cliente met burnout. Beschreven
wordt het haptonomisch begeleidingsproces, zowel in de acute fase als in de fase
van de terugkeer naar het werk.
 
Het artikel leert dat haptotherapie kan leiden tot nieuwe inzichten, persoonlijke groei
en zingeving. Dit kan leiden tot minder klachten, meer vitaliteit en een bevredigende
balans tussen werk en privé.
Ineke van Rijsselberg, Haptotherapy and burn-out. International Journal of Hapto
nomy and Haptotherapy, 2017, nr. 2.

Film: Werk ohne autor
Florian Henckel von Donnersmarck - Duitsland - 2017 - 188 minuten

‘Werk ohne Autor’ is een indrukwekkend drie uur durend historisch epos over een
jonge kunstenaar Kurt (Tom Schilling) die opgroeit tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Als hij op de kunstacademie Elisabeth (Paula Beer) ontmoet, worden ze op slag
verliefd. Elisabeths vader, Professor Seeband (Sebastian Koch), is niet onder de in
druk van Kurt en is hem liever kwijt dan rijk.
 
Deze film raakt aan de kern van de haptonomie op alle vlakken; kunst, ingewikkelde
familierelaties, drama, liefde, spiritualieit, het vinden van je eigen essentie en het
uitdrukken daarvan. Prachtig acteerwerk met goed uitgediepte personages waaron
der de rol van Seeband, die een dubieuze rol speelt in de Tweede Wereldoorlog als
vrouwenarts welke hem zijn hele leven overschaduwt. 
 

Inspiratie uit IJHH
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Haptonomie bij autisme
Frans van Nieuwmegen

Haptotherapie en Wetenschap 
Prof. dr. Han Kemper
 

Haptotherapie is een relatief nieuwe therapie, waarvan de wetenschappelijke
waarde tot dusver nog weinig is onderzocht. In het artikel 'Haptotherapy and scien
ce' worden vijf onderwerpen besproken om dergelijk evaluatie onderzoek tot een
succes te maken:
 
- Methoden om de gezondheidseffecten van haptotherapie te kunnen vaststellen.
- Mogelijke onderzoeksopzetten die gebruikt kunnen worden om effecten van
   haptotherapie te kunnen bewijzen.
- Vaststellen van de wetenschappelijke kwaliteit van het tot dusver
   uitgevoerde onderzoek naar  haptotherapie.
- Misbruik van statistische analyses bij het verzamelen en toetsen
   haptotherapeutische gegevens.
- Combineren van gegevens verzameld door verschillende onderzoeken naar
   haptotherapie in zgn. meta-analyses.
 
Het uiteindelijk doel is om het wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van
hapthotherapie in de toekomst te verbeteren. Het artikel is te vinden en te lezen via
het International Journal of Haptonomy and Haptotherapy.
Han CG Kemper, Haptotherapy and science – Revealing the secret of good research
designs and valid measurement methods.
 

In de afgelopen jaren heb ik als haptonomisch begeleider en gz-haptotherapeut veel
ervaring opgedaan met de begeleiding van zowel kinderen als volwassenen binnen
het autismespectrum. In die tijd schreef ik bij tijd en wijle korte teksten over wat er
gebeurde binnen de begeleidingen en behandelingen zowel binnen als buiten de
praktijk. Mijn hoop was om daar in de toekomt ooit iets mee te doen. Het IJHH bood
mij de mogelijkheid om deel te nemen aan een bestaande schrijfgroep en mijn erva
ringen uit te werken tot een artikel. Binnen anderhalf jaar tijd van uitwisseling en
coaching is het artikel uit de bus gekomen.
 
Dit artikel is een pleidooi voor een meer haptische benadering en begeleiding van
mensen met de diagnose autisme. Aan de hand van veel voorbeelden laat ik zien dat
een appel op de ontplooiing van het voelende vermogen, juist ook bij mensen binnen
het spectrum van autisme, een verrijking betekent van hun mogelijkheden tot inter
actie, contact en persoonlijke ontplooiing.
 
Het artikel is begin 2019 gepubliceerd op de site van International Journal of Hapto
nomy and Haptotherapy onder de titel: 'When touch is not common practice: The
haptonomic approach and therapy for higher-functioning children and adults dia
gnosed with autism spectrum disorder (ASD).'
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Agenda

Maart t/m juni 2019
Op 'www.haptonomischcontact.nl/agenda' tref je de agenda voor zover op dit mo
ment bekend.
Meer informatie over een scholing vind je op de website van het betreffende oplei
dingsinstituut.  

9 april 2019    Haptonomie en Coachen

6 april 2019    Open Dag

9 april 2019    Mentaliseren en reguleren in relatie tot hechting

20 mei 2019    Lezing 'In touch with attachment'

3 juni 2019    Trauma en haptotherapie

 22 maart 2019    Start 2-daagse 'Omgaan met kanker'

 23 maart 2019    Training 'Opstarten eigen Praktijk’

 25 maart 2019    OWS 1 Ontwikkelingsschema als ontmoetingsruimte

 26 maart 2019     Start 2-daagse ‘Waarnemen’ 

 28 maart 2019     Start 3 dagdelen Training 'Wat je zegt ben je zelf’

 6 april 2019    Informatieochtend (gratis)

 11 april 2019     OWS 2 Oefendag Positiebepaling

Instituut voor Toegepaste Haptonomie

Academie voor Haptonomie

 1 april 2019     Nascholing Burn-out bij jongeren

 25 mei 2019 (start)    Haptonomisch Basiskennis

 28 juni 2019 (start)     Haptonomie binnen je eigen vakgebied

 28 juni 2019 (start)    Haptonomisch Hulp- en Zorgverlener

 25 juni 2019 (start)    Persoonlijke Coaching

 25 juni 2019 (start)    Haptonomie in het onderwijs 

 25 juni 2019 (start)    Haptonomie bij stervensbegeleiding 

Synergos
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Colofon
REDACTIE
Astrid Mols, Geke Meessen, Ellen Kleingeld
Debby van Schuppen, Michelle Ouendag
 
EINDREDACTIE
Petra Steffens, Petra tekst&taal
eindredacteur@haptonomischcontact.nl
 
ABONNEMENTEN
secretaris@haptonomischcontact.nl
HC verschijnt ieder kwartaal
Jaarabonnement: 28,54 euro (excl. BTW)
Studentenkorting mogelijk
Opzeggingen vóór 1 november
 
ADVERTENTIES | SPONSORING
hoofdredacteur@haptonomischcontact.nl
 
SLUITINGSDATA KOPIJ
1 april, uitgave juni
1 juli, uitgave september
1 oktober, uitgave december
1 januari, uitgave maart
 
AANLEVEREN KOPIJ
redactie@haptonomischcontact.nl
De redactie besluit of een literatuurlijst
geplaatst kan worden. Bij gebrek aan ruimte
treft u deze online aan.
 
Opmaak
Petra Steffens
 
Omslagafbeelding
Omar Delaware
 
Omslagontwerp
Nicky Duin, Ontwerpbureau Nikitis
 
Drukker:
Editoo B.V. te Arnhem
 
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).
ISSN 0929-7723

HCN

 5 april 2019    Non-verbale communicatie met behulp van paarden

 8 april 2019 (start)    Angst...vriend en vijand ( 2 dagen)

 11 april 2019    Van weerstand naar commitment ( 2 dagen)

 8 mei 2019    Casuistiekdag: begeleiden van kinderen met autisme
 of AD(H)D

 18 mei 2019     Vakmanschap in aanraken

 27 mei 2019    Non-verbale communicatie met behulp van paarden
 (vervolg)

 28 mei 2019 (start)    Over Zelfvertrouwen (2 dagen)

Agenda overig

 14 mei 2019   Filosofisch Café met Jan Keij, filosoof

 Onderwerp  Wat zijn de voorwaarden voor ethisch handelen?

 Tijdstip  20:00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

 Locatie  Odd Fellowhuis in Baarn

 Meer informatie  https://baarn.oddfellows.nl/het-filosofisch-cafe-baarn/

STH - Water

 21 september 2019 (start)    Autonomie in verbinding, module 4 

 5 oktober 2019 (start)    Water Kennismaking, module 1 

 Op aanvraag (zaterdag)    Workshops haptonomische verkenningen in het water
 voor intervisiegroepen

Congres Traumasporen

14 juni 2019        Congres Traumasporen in het lichaam, brein en geest met
 Prof.dr. Bessel van   der Kolk

   Meer informatie: www.uitgeverijmens.nl/congres

Filosofisch Café

Haptonomisch Centrum Nederland 
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