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Redactioneel
Geke Meessen

Halverwege deze zomer verliet ik het hol: de kleine, veilige wereld waarin ik sinds
eind februari - na de start van mijn zwangerschapsverlof - vertoefde. Ik moest weer
aan het werk en mijn wereld uitbreiden tot de buitenwereld die zo weinig veranderd
bleek. Het was vooral zomer geworden.
Tegen het einde van de winter had ik me teruggetrokken uit mijn gebruikelijke rollen
en levensvaart om me voor te bereiden op de komst van onze zoon. Geleidelijk aan
werd mijn wereld kleiner tot ons huis de nieuwe wereld werd en de baby het middel
punt hiervan. Bijna alle wetten werden opnieuw geschreven en alle clichés bleken
daarin waar: je doet alles voor zo’n klein mannetje, met slaapgebrek kun je nog best
aardig leven en je eigen kind is het knapste van allemaal!
We zochten en ploeterden met z’n drieën naar een manier die voor ons allemaal
werkt. Het waren de eerste maanden van een fascinerende en eindeloze ontdek
kingstocht met een veelheid aan rijke, nieuwe ervaringen, verscherpte en verbrede
voelsprieten en een andere beleving van ruimte en nabijheid. Haptonomie was na
tuurlijk overal. Contact maken, oprichten, in de wereld staan, fysieke beleving, erva
ren begrenzing; ik observeer en ervaar dat het een lieve lust is. Mijn leven is wezenlijk
veranderd door onze gezinsuitbreiding en ik kan er boeken vol over schrijven.
Over uitbreiding en schrijven gesproken: onze redactie breidt uit en versterkt! Vier
extra vrouwen sluiten aan, zij stellen zich in de komende edities voor. Met deze re
dactie-uitbreiding hopen wij op volle kracht voort te kunnen in dit jubileumjaar. We
zijn heel blij dat mensen uit het vak zich inzetten om haptonomie nog breder en
uitgebreider te verkondigen in ons tijdschrift!
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In deze nieuwe, divers gevulde editie van Haptonomisch Contact die nu voor je ligt
beschrijft Frans van Nieuwmegen in Wat doe jij? een mooie casus met een puberjon
gen in zijn praktijk. We ontvingen een boeiend ingezonden stuk van Wim Laumans
over de vierdeling van het lichaam in de haptonomie, als een vervolg op het vorige
artikel. Madelon Sinnige vertelt over traumatherapie en haptonomische EMDR en
Trudie de Beijl deelt haar bevindingen over haptotherapie en het twee-continua
model. Laatstgenoemde is één van de nieuwe redactieleden, zij stelt zich in deze
editie voor. De zomer nodigde ook uit tot het lezen van boeken: in deze editie be
spreken we er twee. We hopen dat ook deze HC veel leesplezier geeft.
Tot slot: naast deze reguliere uitgave werken wij hard aan onze jubileumeditie. In
december hopen we met een tastbare opbrengst te komen. We wensen je een mooie
nazomer!
PS. Om het contact met elkaar te versterken, proberen we onder de artikelen het
e-mailadres van de auteur te plaatsen om reacties geven makkelijker te maken.
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Holistisch bekeken: het twee-continua model
van geestelijke gezondheid en haptotherapie
Trudie de Beijl
Trudie de Beijl is haptotherapeut en levenslooppsycholoog. Zij heeft een praktijk voor
haptotherapie in Amstelveen.
Geestelijke gezondheid houdt de afwe
zigheid van psychopathologie in en de
aanwezigheid van welbevinden. Tot eind
jaren negentig van de vorige eeuw, werd
geestelijke gezondheid bepaald door
een psychische ziekte of stoornis die
behandeld moest worden waardoor
klachten zouden afnemen of in het gun
stigste geval verdwijnen. Seligman en
Csikszentmihaly, twee Amerikaanse psy
chologen, hielden in 2000 een pleidooi
voor een radicale verandering in de psy
chologie: onderzoek moest ‘zich meer
gaan richten op de mechanismen en
processen van optimaal functioneren
van individuen, relaties en samenlevin
gen in plaats van op mechanismen van
disfunctioneren (Bohlmeijer, Bolier, Wes
terhof, & Walburg, 2013)’. Dit was de
aanzet tot wat tegenwoordig de positie
ve psychologie heet. Volgens de positie
ve psychologie wordt geestelijke ge
zondheid door meer indicatoren be
paald dan de aan- of afwezigheid van een
psychische ziekte of stoornis; het gaat
ook om welbevinden en optimaal functi
oneren. De Wereldgezondheidsorgani
satie (WHO) voegde in 2005 welbevinden
toe aan de definitie van geestelijke ge
zondheid.

De holistische benadering van geestelij
ke gezondheid van dit model spreekt mij
aan. Net als het twee-continua model
heeft haptotherapie een holistische kijk
op geestelijke gezondheid. Het model
gebruik ik soms in de praktijk om aan te
geven dat zowel het werken aan iemands
welbevinden als het behandelen van
psychopathologie belangrijk is.
Hieronder volgt een uitleg over het
twee-continua model van Keyes daarna
volgt een gedeelte over haptotherapie
en ik sluit af met een conclusie.
Het twee-continua model
Keyes heeft het twee-continua model
(2005) beschreven in zijn artikel ‘Mentale
Ziekte en/of Mentale Gezondheid?’ Dit
twee-continua model definieert geeste
lijke gezondheid en mentale ziekte met
een as van welbevinden en een as van
psychopathologie. De welbevinden-as
loopt van aanwezigheid van welbevin
den - flourishing of floreren - naar afwe
zigheid van welbevinden – languishing of
kwijnen. De psychopathologie-as loopt

Corey Keyes, psycholoog en onderzoe
ker, ontwikkelde een model van geeste
lijke gezondheid op basis van een conti
nuüm van psychopathologie en een van
welbevinden: het twee-continua model
(2005). De twee continua zijn twee ver
schillende en elkaar aanvullende dimen
sies. Geestelijke gezondheid is volgens
dit model een complete staat.
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van aanwezigheid van psychopathologie
tot afwezigheid van psychopathologie.
Geestelijke gezondheid wordt in dit
model gezien als een complete staat
waarbij iemand vrij is van psychopatho
logie én floreert. Florerende mensen
hebben een hoog niveau van emotio
neel, psychologisch en sociaal welbevin
den.
Opvallend aan dit model is dat welbevin
den en psychopathologie niet twee zij
den van dezelfde munt zijn. Het model
bestaat uit twee assen die niet slechts
gerelateerd maar ook onderscheidend
zijn. Ze zijn gerelateerd omdat een hoge
re score op welbevinden vaak samen
gaat met minder psychische klachten. Ze
zijn ook onderscheidend omdat dit niet
altijd automatisch het geval is. Een hoge
score op de psychopathologie-as houdt
niet automatisch een lage score op de
welbevinden-as in en een lage score op
de psychopathologie-as houdt niet auto

“

Haptotherapie levert een mooie bijdrage aan deze zienswijze door
de aandacht voor zowel ziekte als kwaliteit van leven en welzijn.

matisch een hoge score op de welbevin
den-as in. Dit betekent dat iemand met
psychische klachten heel goed in staat is
om ook welbevinden te ervaren. En ie
mand met weinig psychische klachten
hoeft niet per se een hoog welbevinden
te hebben.
Alleen psychopathologie meten voor een
volledig beeld van iemands geestelijke
gezondheid is dan ook onvoldoende. In
dicatoren van welbevinden moeten
eveneens meegenomen worden.
Literatuur
Uit onderzoek blijkt het belang van de
brede benadering van geestelijke ge
zondheid met twee assen: verandering in
welbevinden was een significante voor
speller voor psychische klachten zes
maanden later (Keyes, Dhingra, & Si
moes, 2010). Welbevinden was een be
schermende factor voor psychopatholo
gie (Lamers, 2012). Dit betekent dat niet
alleen het behandelen van klachten
maar ook investeren in welbevinden
belangrijk is bij preventie van psychische
stoornissen. Deze brede benadering van
geestelijke gezondheid is ook te zien bij
haptotherapie. In de literatuurlijst staan
de aangehaalde artikelen en op internet
zijn meer artikelen te downloaden over
dit onderwerp.
Haptotherapie en twee-continua model
Uitgaan van één geheel van lichaam, ziel
en geest met of zonder klachten en ie
mand niet reduceren tot problemen is
het holistische uitgangspunt van hapto
therapie. In de begeleiding is ruimte voor
het leren omgaan met klachten en de
betekenis van psychopathologie en voor
het ontwikkelen van kracht en welbevin
den.
‘Mensen kunnen geholpen worden in het
leren accepteren en aanvaarden van
ziekzijn en ook om de zin van het ziekzijn
in te zien en te doorleven (Slikke, 2002)’.
‘Iemand krijgt een gevoelsmatig inzicht
in zijn problematiek; hij kan zicht krijgen

op de wijze waarop hij in het leven staat
en op zijn wijze van omgaan met moge
lijke klachten en problemen’ zegt Veld
man (2004). Het ITH schrijft in zijn reader
(november 2017) ‘Haptotherapie richt
zich op het vergroten van mogelijkheden
om verlangens en wensen te realiseren
en niet op het aanpassen van gedrag’.
‘Mensen worden begeleid om meer te
gaan leven vanuit een geïntegreerd voe
len, denken en doen’ (Plooij, 2005).
Op welke van de twee assen de hulp
vraag zich ook bevindt, de holistische
vraag die door de haptotherapeut ge
steld wordt is: hoe komt het dat deze
mens, op dit moment met deze hulp
vraag zit?
Conclusie
De bredere benadering van geestelijke
gezondheid zoals hierboven uiteenge
zet, is een visie die duidelijk in de hapto
therapie terug te vinden is. Enerzijds is
het verheugend dat haptotherapie een
mooie bijdrage kan leveren aan deze
zienswijze door de aandacht voor zowel
de betekenis van ziekte als kwaliteit van
leven en welzijn.
Anderzijds is het verheugend dat de bre
dere benadering politiek en beleidsma
kers kan inspireren tot een andere aan
pak van geestelijke gezondheid. Er zijn
landen die zich hiermee op beleidsni
veau bezighouden en zich meer en meer
richten op welbevinden. Zoals Nieuw-
Zeeland, dat zijn nationale begroting
anders wil gaan opstellen: niet met eco
nomische groei als uitgangspunt maar
een betere kwaliteit van leven: ‘well-
being’ (NRC, 31 mei 2019). Nog een voor
beeld is Bhutan: dit land heeft een minis
ter van Geluk.
Het belang van welbevinden is hoger op
de prioriteitenlijst komen te staan. Mijn
hoop is dat deze trend op macro- en mi
croniveau doorgaat en dat wij met ons
mooie beroep ons steentje blijven bijdra
gen aan een betere samenleving.

”

Reacties naar info@trudiedebeijl.nl
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Verwerken van negatieve ervaringen
Haptonomische EMDR?
Madelon Sinnige
Madelon is haptonomisch counselor en
volgde haar opleiding bij Synergos en het
ITH, aangevuld met Ambachterijen in
Doorn. Ze werkt als integraal therapeut/
natuurgeneeskundig therapeut (aangesloten bij VBAG/RBCZ) in Centrum NLD3
in Delft en in Oegstgeest.
Haptonomie biedt affectief contact.
Dit helpt mensen in hun kracht te
komen. Daarnaast geeft het hen ruim
te om negatieve ervaringen uit het
verleden - die levensgeluk en gezond
heid in de weg kunnen staan - te ver
werken. In dit artikel doe ik een voor
stel en oproep om dit verwerkingspro
ces te optimaliseren en middels onder
zoek evidentie op te bouwen. Hapto
nomie en haptotherapie kunnen hier
mee een verdiende plek innemen als
gewaardeerd behandelaanbod voor
het verwerken van negatieve ervarin
gen, naast interventies zoals EMDR.
Met als positieve bijwerkingen:
meer thuis in het eigen lijf én in relaties
met anderen.
EMDR (Eye Movement Desensitization
and Reprocessing)
EMDR is een bekende en gewaardeerde,
op evidentie gebaseerde therapie voor
mensen die last blijven houden van de
gevolgen van een schokkende ervaring.
Het heldere EMDR-protocol geeft struc
tuur bij het verwerken van zo’n negatieve
ervaring. Een verklaring voor de werk
zaamheid van EMDR is de werkgeheu
genhypothese: tijdens het terugdenken
aan een nare herinnering moeten tegelij
kertijd andere taken worden uitgevoerd,
zoals het maken van oogbewegingen (1).

Door deze dubbele belasting van het
werkgeheugen krijgt de negatieve erva
ring een andere betekenis voor de cliënt.
Met EMDR zijn goede resultaten te berei
ken bij eenmalig trauma op volwassen
leeftijd. Bij complex, vaak vroegkinder
lijk trauma werkt EMDR minder effectief
(2).
Ervaringen in de haptonomische
praktijk
In mijn eigen praktijk ervaar ik, samen
met mijn cliënten, de kracht van affectief
contact; thuis zijn in je basis en luisteren
naar lichaam en gevoel. In contact, vaak
via aanraking op de bank, komen men

sen bij zichzelf; bij zowel positieve als
negatieve ervaringen, bij zowel helpende
als hinderende gedachten. Mensen
delen graag wat er in hen omgaat en
vinden – vaak op een vanzelfsprekende,
laagdrempelige manier - nieuwe manie
ren om met oud zeer om te gaan. Hier
door ontstaat weer beweging in gestolde
herinneringen. Ik vind manieren om ze
daarbij te ondersteunen, ook als de ver
werking van negatieve ervaringen niet
helemaal vanzelf verloopt.
Verwerken: het proces
Het bieden van veilige nabijheid geeft
ruimte om ervaringen te exploreren,

Affectief contact geeft ruimte om negatieve ervaringen uit het verleden - die levensge
luk en gezondheid in de weg kunnen staan - te verwerken.
Monstruos Posibles, lino van Marco van Ooijen (7)
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De impact van negatieve ervaringen verspreid over langere tijd wordt
vaak pas gaandeweg duidelijk.

verwerken en integreren. Een aantal
processtappen is hierbij belangrijk.
1. Verwerkingsbehoefte herkennen
Er is verschil tussen de presentatie van
een cliënt die een eenmalige negatieve
ervaring heeft opgedaan, zoals een on
geval, en een cliënt die over een langere
periode negatieve ervaringen heeft
gehad, vaak als kind in relatie tot een
ouder. Bij een eenmalige negatieve erva
ring noemt de cliënt het voorval meestal
meteen al bij aanmelding en wil er graag
mee werken. De impact van negatieve
ervaringen verspreid over langere tijd
wordt vaak pas gaandeweg duidelijk. Als
steeds weer de negatieve aspecten van
een relatie genoemd worden en hier
weinig tot geen beweging in is, is dat voor
mij reden specifiek aandacht te geven
aan deze relatie.
Overigens blijkt het onderscheid in de
praktijk iets genuanceerder te zijn: een
eenmalige negatieve ervaring staat ook
in een bepaalde context die verwerking
ervan kan helpen of hinderen.
2. Voorwaarden verwerkingssessie
De belangrijkste voorwaarde voor ver
werking is dat de cliënt zich veilig kan
voelen in de eigen basis en hierbij steun
kan ontvangen van mij, liefst zowel ver
baal als tactiel. Vanuit die veilige basis
kunnen we werken. Een voordeel van
deze voorwaarde is dat tijdens het wer
ken aan het (eigen) vermogen om thuis
te zijn in de lichaamsbasis, de last van
negatieve ervaringen in het verleden af
neemt en een aparte sessie om deze
diepgaander te onderzoeken en verwer
ken soms niet meer nodig is.
Ook als specifieke verwerking wel ge
wenst is, zal de aandacht slechts korte
tijd gericht zijn op negatieve ervaringen
uit het verleden. De werkfocus blijft ge
richt op het versterken van de eigen basis
en het eigen vermogen in de huidige
leefsituatie.

3. Uitleg vooraf en toestemming
Het aanbod om specifiek aandacht te
geven aan negatieve ervaringen die
steeds weer terugkeren, benoem ik vaak
als ‘haptonomische EMDR’. Ik leg uit dat
we in de sessie eerst zorgen voor een
veilig, prettig contact, bijvoorbeeld op de
bank, met aanraking. Aanraking helpt de
cliënt in het veilige hier en nu te blijven
en geeft tijdens het ophalen van de ne
gatieve herinnering een dubbele belas
ting van het werkgeheugen, zoals dat bij
EMDR ook gebeurt. De herinnering wordt
op een nieuwe manier opgeslagen, lich
ter en gemakkelijker. Dat het werken met
de negatieve ervaring mogelijk een paar
dagen wat extra last kan geven, vertel ik
er altijd bij. Als ik dan vraag of ze het
proces willen aangaan, vinden ze het
meestal spannend, maar willen het toch
graag doen.
4. Verwerken
De verwerkingssessie begin ik met het
herhalen van de wens van de cliënt om
te werken met de besproken negatieve
ervaring(en), gevolgd door de vraag of
het nu de goede tijd daarvoor is. Als het
antwoord ‘ja’ is, creëren we samen een
veilige, prettige ruimte. Vervolgens
noem ik het onderwerp waarover de
cliënt het wil hebben en vraag: 'En waar
wil je beginnen?'
Tijdens het verwerken gebruik ik Clean
Language, waarover ik schreef in de uit
gave van maart 2019 van Haptonomisch
Contact (3, 4, 5). Daarmee kom ik snel tot
de kern zonder met eigen oordelen of
ideeën de beleving van de cliënt te ver
storen. Voor een aantal cliënten volstaat
het om, als ze stilvallen, in tempo en dy
namiek van de cliënt kort een aantal

“
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woorden van de cliënt te herhalen. In een
daaropvolgende stilte pakt de cliënt dan
zelf het eigen verhaal verder op. Bij een
eenmalige negatieve ervaring vraag ik
door op de precieze sequentie van de
gebeurtenissen. Vaak blijkt een toevalli
ge bijkomstigheid tijdens een negatieve
ervaring grote betekenis te hebben ge
kregen. Teruggeplaatst in de sequentie
van gebeurtenissen kan het belang ervan
weer tot normale proporties terugkeren.
Als ik merk dat de cliënt zo opgaat in het
verhaal dat de veilige context van de
behandelkamer verloren dreigt te gaan,
nodig ik de cliënt uit het contact met de
bank en mijn handen weer even expliciet
te voelen, om in het hier en nu te blijven.
Tijdens de sessie komt er een punt waar
op de negatieve ervaring helder is en in
een breder perspectief ervaren wordt.
Dit uit zich in ontspanning bij de cliënt. Ik
check bij de cliënt of er nog iets nodig is
of dat het een goed moment is om af te
ronden.
Onderzoek
Bovenstaand proces kan een eerste stap
zijn naar een goed beschreven procedure
als basis voor wetenschappelijk onder
zoek naar de waarde van haptonomie bij
het verwerken van negatieve ervaringen.
Zo’n procedure kan de herhaalbaarheid
garanderen die nodig is voor onderzoek.
Tegelijkertijd behouden we de vrijheid
om de cliënt afgestemd aan te bieden
wat nodig en gewenst is.
Herhaalbaarheid en vrijheid, het kan. Zo
is er onderzoek naar het gebruik van het
psycholyticum mdma bij traumabehan
deling van veteranen (6). Mdma bevor
dert – net als haptonomisch, affectief
contact - empathie en een gevoel van
veiligheid en helpt om dichter bij een

Vaak blijkt een toevallige bijkomstigheid
tijdens een negatieve ervaring grote
betekenis te hebben gekregen.

”
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innerlijke beleving te komen. Na toedie
ning van mdma wordt de exposure aan
de negatieve ervaring psychotherapeu
tisch begeleid, zonder dat hierbij een
vaste structuur wordt gevolgd. Wellicht
kunnen we van deze studie-opzet leren
om de evidentie van haptonomisch aan
bod bij het verwerken van (complexe)
negatieve ervaringen op te bouwen.
Feedback cliënten
Totdat we meer onderzoek hebben, ba
seer ik mijn aanpak op de feedback die ik
van cliënten krijg:
“Ik ben nog wel boos op mijn moeder en
ik voel ook begrip voor haar.” (tijdens
verwerkingssessie)
“Raar, het speelt helemaal niet meer, de
relatie zoals die is geweest met mijn
vader.” (vervolgsessie)
“Ik voel me blijer, lichter. Het is alsof er
een last van mijn schouders af is.”
“Ik ben weer uit eten geweest met

vrienden - na meer dan tien jaar dat niet
gedurfd te hebben."
“Ik kan weer door met mijn leven.”
En soms is het wat ik níet terug hoor, dat
belangrijk is. Geen verhalen meer over
negatieve ervaringen in het verleden. Bij
uitdagingen in het huidige leven komen
moeilijke momenten in het verleden niet
meer naar voren. En als ik dan tijdens een
evaluatiemoment nog even bij oud zeer
stilsta, hoor ik: “Oh ja, nee, dat speelt
niet meer.”
Oproep
Graag werk ik, samen met andere hapto
nomen en haptotherapeuten, verder aan
de opbouw van evidentie voor ons vak.
Deel je die interesse en wil je ook hieraan
werken? Neem contact op via
sinnige@praktijksinnige.nl

Verwijzingen en verder lezen:
(1) R. Beer et al., ‘EMDR: Oogbewegingen
of een andere duale taak?’ 2011, 16 april.
(2) B. van der Kolk et al., ‘A Randomized
Clinical Trial of Eye Movement Desensiti
zation and Reprocessing (EMDR), Fluoxe
tine, and Pill Placebo in the Treatment of
Posttraumatic Stress Disorder: Treatment
Effects and Long-Term Maintenance’, J
Clin Psychiatry 68:0, Month 2007
(3) M. Sinnige, ‘Bijgewoond: Clean Space’,
Haptonomisch Contact 2019/1, p. 12-13.
(4) L-A. Kroon, ‘Zuiver Communiceren.
Sneller en met minder ruis bij de kern’,
VNIG 2019/1, p. 54-55.
(5) www.cleanlanguage.nl
(6) N. van Sambeek, ‘Trippen op mdma bij
de psycholoog. Traumaverwerking-nieu
we stijl?’ 2018, juni.
(7) Marco van Ooijen, ‘Monstruos Posibles.
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1993, 1/18.
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Electro Medico Haptonomiebank
Vraag
vrijblijvend
offerte aan!
w w w.electromed

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 behandelbankenfabrikant 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.

(0172) 47 50 41 | info@electromedico.nl | www.electromedico.nl
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Even voorstellen
Trudie de Beijl

Een tijdje geleden viel mijn oog op de
oproep voor redactieleden voor HC.
Samen werken in een fijn team en iets
moois neerzetten leek mij inspirerend.
Dat was voor mij de aanleiding om de
redactie te benaderen met de vraag of ik
mee mag doen. Zij reageerden enthou
siast en nodigden mij uit voor de verga
dering ter voorbereiding op de septem
beruitgave. De eerste vergadering voel
de meteen goed en vertrouwd.
Mijn opleiding volgde ik aan het ITH. Na
het behalen van mijn diploma begon ik
met een praktijk in Amstelveen. In de
afgelopen jaren mocht ik heel wat men
sen begeleiden. Al twintig jaar heb ik een

mooie behandelruimte op een fijne plek
met uitzicht op een grasveld met een
enorme boom. Het is heerlijk om na een
sessie in het groen te kijken, mijn gedach
ten de vrije loop te laten gaan en mij voor
te bereiden op de volgende cliënt.
Een aantal jaren geleden begon het weer
te kriebelen; ik had zin in een vervolgop
leiding. Ik begon met een studie psycho
logie en in 2017 rondde ik mijn master
levenslooppsychologie af. Deze master
vormt een mooie aanvulling op mijn
werk als haptotherapeut. Een praktijk als
psycholoog heb ik nooit geambieerd
maar ik vind het wel leuk om te schrijven
over psychologie in de haptotherapie

praktijk. Een paar maal mocht ik al een
artikel voor Haptonomisch Contact
schrijven.
Mijn leven lang heb ik veel gelezen. Voor
mijn gevoel komen door de redactie een
aantal dingen bij elkaar; mijn werk als
haptotherapeut, mijn master levens
looppsychologie en mijn passie voor
lezen en schrijven. Ik kijk uit naar de sa
menwerking met de redactieleden en
naar het schrijven over ons mooie vak.

Basisopleiding Systemisch Werk
10 en 11 januari 2020 t/m 26 en 27 juni 2020
Je leert onder andere
Systemisch diagnosticeren
Omgaan met overdracht van jezelf en van de ander
Individuele Systemische opstellingen begeleiden

SAVE THE DATE: Op zaterdag 23 november 2019 organiseren
we een Open Academie waar je kunt kennismaken met onze
opleidingen en onze docenten. Op deze dag kun je van elke
opleiding een ‘proefcollege’ volgen. Meer informatie vind je
op onze website: www.systemischmensenwerk.nl

HC

“Ontwikkelen gaat in deze
opleiding over het nietweten. Het is nogal een
paradigma shift voor mij
geweest als technisch
ingenieur. Ik heb vertrouwen
gekregen dat alle informatie
er al is. Voor mij een goede
aanvulling op mijn haptonomie- en coaching methoden.
Nu in de praktijk brengen
en integreren.
De begeleiding door Mincka
en Johan is altijd met liefde
gedaan, met een heerlijke
mix van humor, confrontatie,
duidelijkheid en zachtheid.
Ik raad deze opleiding aan
voor coaches en teambegeleiders.”
Angelique Schrama,
Mission Matters BV

De opleiding is VVH, SKB en
NOBCO PE geaccrediteerd

Wat doe jij?
Frans van Nieuwmegen
In deze rubriek is ruimte voor praktijkverhalen van mooie of leuke momenten die ons
zijn bijgebleven. Ervaringen waarbij we gebruik maken van materialen, maar natuur
lijk ook de ervaringen in de ruimte of aan de behandeltafel. Dit keer is het woord aan
Frans van Nieuwmegen. Hij heeft zijn haptotherapiepraktijk in Warmond.
Soms gebeurt het me dat bij het binnen
stappen van een cliënt in de praktijk ik
even diep ademhaal.
R. is een jongen van dertien jaar die vanaf
oktober thuis zit. Eén van de vele jonge
ren die definitief en volledig van school
gestuurd zijn: de zogenaamde thuiszit
ters. Niet vanwege hun gebrek aan intel
ligentie, in tegendeel, maar vanwege
herhaaldelijk storend en onaangepast
gedrag binnen school, naar leerkrach
ten, in de groep en vooral tijdens de les
sen.
Toen R. anderhalve maand geleden met
zijn moeder bij mij binnenstapte, was het
probleem al snel duidelijk. R. loopt ver op
moeder vooruit, komt de trap op, geeft
me nog wel een hand maar loopt gelijk
door naar binnen, de praktijkruimte in.
R. stapt op alles af, ratelt aan één stuk
door en brengt een enorme onrust met
zich mee. Even dacht ik: "Ho! Wat krijg ik
nou op mijn dak?" Moeder is ten einde
raad en ook gespecialiseerde jeugdzorg
kon hem niet helpen.
In zo’n situatie kan je besluiten: "Dit gaat
me mijn pet te boven" of "Ik zie hier wel
mogelijkheden en kan een poging wagen
met een heel duidelijke vinger aan mijn
eigen pols".
Mijn eerste opzet was: hem ergens berei
ken of 'stil' zetten.
'R. zie je die grote rode bal (doorsnede
90cm)? Pak hem eens. Kan je daar op
zitten met je voeten van de vloer?' Dat
ging hij wel even doen, maar dat pakte
anders uit. Het lukte hem niet. Ik laat hem

even aanmodderen. ‘Zal ik je helpen?’ Hij
stemt toe. ‘Doe je schoenen eens uit.’ Op
mijn knieën ging ik voor hem zitten. ‘Zet
je voeten eens op mijn bovenbenen.’ Dat
voelde voor hem al minder stabiel dan
met zijn voeten op de grond. Ik leg mijn
handen op zijn bovenbenen en neem het
roer van hem over.

Ik vraag hem na een tijdje: ‘Ga nog eens
op de grote bal zitten.’ Nu vindt hij de rust
en lukt het hem wel.

‘Probeer mij nou eens te volgen.’ Ik laat
hem de veilige bewegingsruimte voelen
op de bal; de ruimte waarbinnen je je
eigen beweging nog in de hand hebt. R.
volgt me; hij gaat meer aftasten, meer
luisteren en stemt af. Ik laat hem even
alleen en hij blijft onderzoekend ontdek
ken; bij zichzelf en gecentreerd. Ik besluit
dat dit voldoende is voor een eerste keer.
‘Kom je nog een keer?’ Een duidelijk ‘Ja’
is zijn antwoord. We maken een nieuwe
afspraak.

Reacties via
fransvannieuwmegen@hotmail.com

De volgende keer pakt hij direct de grote
bal. En opnieuw lukt het hem niet om met
zijn voeten tien tellen los van de grond te
komen. Hij is telkens op iets anders ge
richt en ratelt maar door.
'Kom eens op de behandeltafel liggen op
je buik.' R. klimt met veel ongemak op de
behandeltafel en gaat op zijn buik liggen
met zijn hoofd en bovenlijf opgericht. ‘Je
mag je hoofd ook neerleggen.’ Dat duurt
twee tellen.Dan schiet hij weer omhoog
en ratelt maar door. Zijn benen voelen
strak en gespannen. Ik raak zijn benen
aan en laat hem zijn benen in zijn totali
teit en volheid voelen. Onder mijn han
den verandert de spanning in zijn benen.
Maar ook zijn hoofd kan hij nu wat meer
neerleggen. Hij wordt stiller en de onrust
verdwijnt uit de ruimte.

Deze eerste consulten laten een door
slaggevende verandering zien waarop
we, moeder en ik, besluiten de ingesla
gen weg voort te zetten.

Frans van Nieuwmegen heeft Sjoerd van
Daalen bereid gevonden de volgende
ervaring te schrijven. Wil je niet wachten
op een uitnodiging? Stuur jouw ervaring
naar: redactie@haptonomischcontact.nl
Vind je schrijven lastig maar wil je wel
jouw ervaring delen, vraag dan onder
steuning van de redactie.
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Gelezen: Omgaan met druk
Debby van Schuppen
In mijn vakantiekoffer ging dit jaar het
boek ‘Omgaan met druk’, geschreven
door Roel Klaassen, Bob Boot en Robien
Roet-Klaassen. Een vlot leesbaar boek
dat sinds eind juni in de winkel ligt en dat
gaat over het gegeven dat druk hoe dan
ook onderdeel is van ons leven en heel
verschillende emoties en gevoelens op
roept bij mensen. Het toont hoe verschil
lend veertien toppresteerders met druk
omgaan. Op een mooie plek in Umbrië,
vijftienhonderd kilometer verwijderd
van mijn alledaagse druk, was dit een
mooi boek om te lezen. Vervolgens een
recensie schrijven voor Haptonomisch
Contact bracht wel een behoorlijke druk
met zich mee bij mij. Interessant om dit
te voelen, te onderzoeken en te herken
nen na het lezen.
Anno 2019 is ‘druk’ een actueel thema
voor velen. Zelfhulpboeken zoals ‘Nooit
meer te druk’ vliegen de winkel uit en
burn-out zijn is bedrijfsziekte nummer 1
in Nederland. Ook in mijn prille praktijk
als haptotherapeut i.o. gaan de meeste
hulpvragen van mijn cliënten over druk
en (over)spanning. De auteurs van Om
gaan met druk hebben niet het wegma
ken en oplossen van problemen centraal
gezet maar juist het accepteren ervan.
Het doel van het boek is de lezer aan te
zetten tot zelfreflectie en inzicht te geven
in de rol die emoties en gevoelens spelen
in het ervaren en omgaan met druk. Dit
doen de auteurs stapsgewijs door erva
ringen, kennis en inzichten te delen met
de haptonomie als basis. In ons leven is
er soms sprake van verdriet en pijn en
komen problemen op ons pad. Druk
heeft ook positieve aspecten die we door
het vechten ertegen soms niet meer
voelen.

Het boek bestaat uit drie delen. In het
eerste deel lees je een toegankelijke uit
eenzetting over de haptonomie, over
druk en over het doel van het boek. Een
duidelijke uitleg verbindt emoties aan
ons lichaam en beschrijft hoe we via ge
voelens onszelf gewaar kunnen worden
van deze (vaak) onbewuste emoties. Het
benadrukt dat een balans tussen den
ken, voelen en doen belangrijk is om
onszelf te ontwikkelen, om te kunnen
genieten van het leven, keuzes te maken
en onze grenzen te bewaken.
In deel twee van het boek komen veer
tien toppresteerders aan het woord
waarna de auteurs een toelichting geven
vanuit haptonomisch perspectief. Het
zijn toppresteerders die allemaal druk en
spanning hebben ervaren en niet toeval
lig zijn het veertien bekende Nederlan
ders. Sommige namen op de kaft wakke
ren mijn interesse direct aan, zoals Peter
R. de Vries. Met de veroordeling van Hol
leeder tot levenslang en zijn getuigenis
sen, ben ik benieuwd hoe hij druk ervaart
en ermee omgaat. Deel drie geeft inzich
ten in hoe de lezer zelf met druk kan
omgaan.
De haptonomie komt in het boek ruim
schoots aan bod en fenomenen worden
op een heldere manier uitgelegd: openen
en sluiten, basiszekerheid, veerkracht,
verbinding, autonomie, de rol van het
denken, emoties en gevoelens: telkens in
relatie tot het ervaren van druk. Ga je je
bij druk aanpassen of inpassen? En waar
blijf je zelf als je je aanpast? Durf je druk
er te laten zijn of vecht je ertegen?
Iedereen heeft in de ogen van de auteurs
momenten in het leven die lastig zijn of
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waarbij je minder comfortabel bent. Bij
de ene persoon uit zich dit heel promi
nent lichamelijk of geestelijk terwijl het
bij anderen meer onder de oppervlakte
blijft of zelfs geen enkele ruimte krijgt.
Bewust worden van druk, lichamelijke
signalen en nog breder van emoties en
gevoelens die er wel degelijk zijn, voor
komt dat ze na jarenlange onderdruk
king alsnog de kop opsteken.
In de praktijk denk ik dat dit boek voor
haptotherapeuten mooi inzoomt op de
rol van haptonomie bij druk en spanning.
De persoonlijke verhalen van de veertien
toppresteerders illustreren dit mooi. Het
bevat herkenbare praktijkvoorbeelden
die voor zowel cliënten als haptothera
peuten ondersteunend kunnen zijn in
het proces van (zelf)reflectie. Want druk
ervaren we allemaal. Hoe we daarmee
omgaan is - en blijft - van mens tot mens
persoonlijk.

Gelezen: Moeiteloos jeZelf zijn
Ellen Kleingeld
Bij de inspiratiebronnen in de juni-uitga
ve van Haptonomisch Contact stond het
boek ‘De emotie encyclopedie’ van Vera
Hellaman. Naast ‘De emotie encyclope
die’ had ik ook haar andere boek in mijn
bezit gekregen met als titel ‘Moeiteloos
jeZelf zijn’. Dit ben ik ook gaan lezen. Het
boek raakte me enorm door het eenvou
dige en heldere taalgebruik dat meteen
naar de basis terugwijst.
In de titel van het boek zit niet voor niks
het woord ‘moeiteloos’. Ik ben erg dank
baar voor dit woord want in het oerwoud
van therapieën lijkt het soms zo te zijn
dat - als we iets willen bereiken - we
vooral hard aan het werk moeten. We
moeten iets dóen om resultaat te krijgen.
‘Zolang mensen nog bezig zijn met zoe
ken naar meer, naar beter, naar anders,
hebben ze het kennelijk nog niet gevon
den. Ze hebben hun innerlijke vrede nog
niet gevonden’, zo schrijft Vera in haar
inleiding.
Misschien ken je deze cliënten wel: ze
hebben alle vormen van therapie ge
volgd, kennen alle zelfhulpboeken en
zijn aan het shoppen in workshopland.
Nog steeds hebben ze niet gevonden
waar ze naar op zoek zijn en nu zitten ze
bij jou in de haptotherapie-praktijk.
Wanneer je de verwachtingen gaat on
derzoeken, merk je dat ze nog steeds
hopen dat jij dit keer echt degene bent
die ze geluk gaat geven, ze fijne gevoe
lens laat voelen, verlossing geeft en pre
cies de juiste oefeningetjes laat doen. Ze
hebben soms vele boeken gelezen en in
hun hoofd hebben ze de oplossing be
dacht. Ze hebben het plan in gedachten
al helemaal uitgewerkt.

Hoe komt het dan dat al deze boeken,
cursussen, consulten en therapieën toch
niet hebben gebracht waar ze onbewust
naar zoeken? Vera zegt in haar boek: ‘Dat
komt omdat we over het hoofd zien dat
juist in dit zoeken de kiem ligt van ons
ongeluk’.
Zo zegt ze ook: ‘De mens staat voor een
(r)evolutionaire overgang naar een vol
gende bewustzijnslaag. We ontwaken uit
de droom waarin we gevangen zaten,
komen vrij uit illusies die we najoegen en
raken afgestemd op en in lijn met de
diepere lagen van onsZelf.’
Het boek is geschreven voor hen die aan
het eind zijn gekomen van hun zoektocht
en voor hen die hebben ontdekt dat niets
van wat ze in de buitenwereld vonden
werkelijk bevrediging gaf. Dit boek is
ondersteunend voor alle cliënten die in
deze overgangsfase zitten.

die ons voortstuwt. Maar echt blijvend
geluk vind je niet in die buitenwereld,
echt blijvend geluk vind je door te kijken
vanuit geluk. Dus vanuit jeZelf’.
Het boek biedt de mogelijkheid om van
uit zelfonderzoek ons te richten op wie of
wat we werkelijk zijn en wat ons belem
mert om te zijn ‘wie we werkelijk zijn’. In
mijn beleving een perfecte aanvulling op
de haptotherapie.
Als het voor mensen maar bij mooie
woorden blijft, biedt het voelen, het leren
om te voelen wie je werkelijk bent en niet
wie je denkt te zijn, precies de sleutel om
bij jeZelf uit te komen.

In dit gedachtegoed herken ik op veel
vlakken de visie van de haptotherapie,
ook al is dit weer een zelfhulpboek en ook
al is haptotherapie weer een therapie.
Waarom dan wel dit boek en waarom dan
wel haptotherapie?
Dit boek bespreekt dat zoeken naar
geluk niet gevonden kan worden als we
door de ogen van de menselijke geest
blijven kijken. We blijven maar zoeken
naar geluk binnen dit verhaal. ‘Dat is niet
voor niets', stelt Vera, 'het is de wereld

“

Maar echt blijvend geluk vind je niet in die
buitenwereld, echt blijvend geluk vind je
door te kijken vanuit geluk.
Dus vanuit jeZelf.

”
HC
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30 jaar Haptonomisch Contact
en dat we dan niks
zeiden

In augustus kwam de speciale - voor dit
jaar samengestelde - jubileumredactie
bij elkaar om te bespreken hoe het feest
nummer - ter ere van 30 jaar Haptono
misch Contact - er uit komt te zien. Het
plezier straalt van de gezichten af. Het is
ook een hele tijd; 30 jaar lang Haptono
misch Contact. En hoe doe je recht aan
30 jaar verbinding? Aan 30 jaar vakkennis
delen, inspireren en reflecteren?

zullen we onze handen
even tegen elkaar
en dat we dan niks zeiden
een paar seconden maar
zullen we nu kijken

In het jubileumnummer lees je onder
andere over een intervisie groep die in
2019 ook een dertigjarig jubileum met
elkaar vierden. Maar ook geven we aan
dacht aan het vak: toen en nu.

heel echt en dan nog meer
en dat we dan niks zeiden
zo eventjes
een keer

Het decembernummer van Haptono
misch Contact is dus een extra dikke en
feestelijke uitgave. Mocht je op de val
reep nog een verzoek hebben? Wil je een
artikel teruglezen of in de sfeer van 30
jaar een leuke inzending opsturen? Wees
er dan snel bij want vol = vol. De uiterste
inzenddatum is 1 oktober aanstaande.

zullen we onze hoofden
een tijdje niet erbij
en dat we dan niks zeiden
ik durf het
durf jij?

Merel Morre
Uit: Met mijn ogen dicht ik alles heel
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Column door Ellen
Ellen Kleingeld is haptotherapeut, afgestudeerd in 2009 aan het ITH in Nijmegen. Zij
heeft in Eindhoven een haptotherapiepraktijk aan huis. 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 hooggevoeligheid. In
haar column schrijft ze over haar ervaringen als haptotherapeut in de praktijk, maar
ze schrijft ook graag over haptonomie buiten deze vier muren.
Als ik bij de kapper zit en ze vraagt of ik
vrij heb vandaag, moet ik daar even over
nadenken. In principe heb ik altijd vrij. Ik
zie alleen regelmatig mensen waarmee
ik met nét iets meer aandacht contact
maak en daar ontvang ik geld voor. ‘Ja,
ik heb vrij’, besluit ik haar mee te delen.
Deze vraag wordt me altijd gesteld dus ik
denk dan dat er in de klapper van de
kappersopleiding onder het tabje ‘con
tact maken’ een aantal voorstellen staat:
‘Vraag of de klant vrij heeft vandaag’.
Maar goed, met de klemmen in mijn haar
zit ik tenslotte bij haar in de stoel dus ja,
dan ben ik vrij.
Haar tweede vraag doet me wederom
nadenken; ‘Wat doe je voor werk?’ Ik
twijfel. Dat deze dame waarschijnlijk niet
zal weten waar ik het over heb als ik
eenmaal begin te vertellen, is mijn aan
genomen vermoeden. ’Ik ben haptothe
rapeut’, zeg ik maar. ‘Oh, wat leuk!!’,
roept ze me iets te enthousiast toe. ‘Ik
heb een vriendinnetje die dat heeft ge
daan. Dat is toch zoiets met handopleg
ging? Maar wat is dat dan precies, hap
NOtherapie? Wat doe je dan?’
Ik moet even omschakelen van een ge
zellig keuveltje over het weer en de storm
van afgelopen nacht naar het uitleggen
van mijn vak aan een kapster. In mijn
hoofd heb ik vele varianten klaar voor
gebruik. De ene keer een eenvoudige
versie, een andere keer de uitgebreide
versie met alle complete vakterminolo
gie erop en eraan. Vandaag kies ik voor
de eenvoudige versie. ‘Ik begeleid men
sen die zijn vastgelopen in hun gevoel’.

“

Ik masseer niet, ik druk niet op een
speciaal punt, ik bén gewoon en breng
mensen daarmee dichter bij hun gevoel.
Het is het meest simpele maar juist ook zo
moeilijk herkenbaar voor
de meeste mensen.

Dat klinkt serieus. Het blijft stil.
‘Ik raak ze dan aan op hun rug’. Misschien
kan ze daar iets mee. Ja, dat plaatst een
beeld in haar hoofd. ‘Oh, is dat dan zoiets
als drukpuntmassage?’ Haar aandacht is
vooral bij mijn haar en of de puntjes van
de ene kant precies gelijk uitkomen met
de puntjes aan de andere kant. Zal ze nog
interesse hebben in het antwoord? Zal ze
echt willen weten waarom ik niet aan
drukpuntmassage doe? ‘Ja, daar is het
mee te vergelijken.’ Het maakt haar ge
loof ik niet zo veel uit. We praten verder
over het weer en de storm.

”

Beleefd toon ik interesse in haar voorge
stelde mogelijkheden maar ik weet wat
er door mijn hoofd gaat. Ik ben niet ge
richt op bindweefsel of op wat voor
weefsel dan ook. Ik ben gericht op het
wezen, het Zijn van de mens. Ik masseer
niet, ik druk niet op een speciaal punt, ik
bén gewoon en breng mensen daarmee
dichter bij hun gevoel. Het is het meest
simpele maar juist ook zo moeilijk her
kenbaar voor de meeste mensen.
Misschien moet ik het op deze manier, in
zijn volle eenvoud en waar het echt over
gaat ook maar aan de kapster uitleggen.
info@eindhovenhaptotherapie.nl

Soms gaat het ook anders.
Vorige week sprak ik de euritmiedocent
van mijn dochter. Een bewegingsleer
vanuit de vrije school met veel raakvlak
ken met de haptonomie. Toen ze hoorde
wat ik deed werd ze enthousiast en ver
telde me dat ze ook interesse heeft in de
haptotherapie. Zo kende ze ook nog de
Valdenkraustherapie en de smurrledehassenbenadering (ik weet het niet meer, het
klonk erg Duits) die ik vast ook erg inte
ressant zou vinden. ‘Dat raakt namelijk
in het bindweefsel en je komt daarmee
erg diep’, vertelt ze me.
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De praktijk van de vierdeling van
het lichaam in de haptonomie
Wim Laumans
In de Griekse filosofie is de driedeling van
het lichaam gebaseerd op de driedeling
van de ziel: het bovenste zielsdeel in het
hoofd (het denken), het middelste ziels
deel in de borst (het willen), en het on
derste zielsdeel in de buik (het voelen).
Dat betekent dat aan de fysieke vermo
gens van het lichaam in deze filosofie
geen aandacht wordt besteed. Toch is
het fysieke lichaam het concrete vertrek
punt in het leven. Door ons lichaam zijn
we immers georiënteerd in het hier en nu,
in ruimte en tijd. Mijn lichaam is het punt
van waaruit ik leef, beleef, waarneem.
Door het lichaam ervaren we lust en on
lust en ontwikkelen zo een ik-ervaring.
Omdat de haptonomie ook uitgaat van
de ervaring van het lichaam is de over
gang naar een vierdeling een gewenste
stap. De basis is het symbool van het li
chamelijk bestaan. Presentie (er zijn) is
een stellingname van de persoon. Dat is
te zien aan zijn fysieke houding; niet al
leen afleesbaar aan de houding van de
basis, maar uit de hele lichaamshouding.

De vierdeling
De vierdeling van het lichaam in de hap
tonomie betreft dan:
1. Het hoofd (met de hersenen)
2. De borst (met hart en longen)
3. De buik (met spijsverteringsorganen)
4. De basis (met de geslachtsorganen)
Deze indeling gaat uit van de organen in
de verschillende lichaamsdelen, terwijl
eigenlijk de indeling naar de orgaansys
temen zou moeten zijn, zoals bij Rudolf
Steiner, grondlegger van de antroposo
fie.
Het orgaansysteem dat gekoppeld is aan
het hoofd bestaat uit hersenen, ruggen
merg en zenuwen. De orgaansystemen
die gekoppeld zijn aan de borst zijn het
hart met het bloedvatstelsel en de lon
gen. Het orgaansysteem dat gekoppeld
is aan de buik omvat het spijsverterings
stelsel en de uitscheidingsorganen. Het
orgaansysteem dat gekoppeld is aan de
basis zijn de geslachtsorganen, en het
bekken als het fundament van de hou
ding. (Zie afbeelding 1 met schema 1)

Het denken, willen en voelen zijn de
geestelijke vermogens, die zich ontwik
kelen uit de verschillende zielsdelen,
waarmee het handelen, de actie, door
het lichaam tot uitdrukking wordt ge
bracht. Het denken is nodig voor de
rechtvaardigheid. We hebben niet alleen
te maken met ons eigen belang maar ook
met het belang van anderen. Het willen
is in het belang van de moed om zich te
tonen en open te staan voor anderen en
het voelen bepaalt ons empathisch ver
mogen. Door ons spreken en handelen
wordt dit tot uitdrukking gebracht.
De houding als positie en de houding
als stellingname
We maken onderscheid tussen de hou
ding als lichaamshouding en de houding
als gedrag. De houding als lichaamshou
ding gaat over standen en posities van
lichaamsdelen. Bij de houding als gedrag
gaat het over hetgeen met de houding tot
uitdrukking wordt gebracht. Van stand
puntbepaling tot aan een stellingname.

lichaamsdeel

orgaansysteem

vermogens

hoofd

drager van de zintuigen
hersenen en ruggenmerg

denken
geest

borst

hart en longen

willen
geest

buik

spijsvertering en uitscheiding voelen
geest

basis

voortplanting
fundament van de houding

afbeelding 1 en schema 1

HC

Septemberuitgave_2019

16

handelen
lichaam

“

Omdat de haptonomie ook uitgaat van de ervaring van het lichaam
is de overgang naar een vierdeling een gewenste stap.

De houding als lichaamshouding be
schrijft de positie van:
1. De lichaamsdelen ten opzichte van
elkaar
2. Het lichaam ten opzichte van de grond,
de horizontaal
3. Het lichaam ten opzichte van de
zwaartekracht, de verticaal.
Uit de houding als positie kan de houding
als stellingname worden afgelezen.

De tweede lijn (een schuine lijn) is de
raaklijn. Omdat de diameter van de tho
rax groter is dan de diameter van het
bekken (afbeelding 3) staat de verbin
dingslijn tussen het borstbeen en het
schaambeen schuin. We kunnen die lijn
doortrekken naar het balanspunt van het
lichaam. Hij verbindt dan het borstbeen
met het schaambeen en het balanspunt.
(Zie afbeelding 4)

Achtergrond en lijnen
De eerste lijn om de houding te bepalen
is de zwaartelijn, de verticale lijn voor de
rechtopstaande houding. De zwaartelijn
gaat van boven naar beneden door de
uitwendige gehoorgang, de deelzwaar
tepunten van de borst en de buik, achter
de knieschijf langs en eindigt in het ba
lanspunt van het lichaam dat tussen de
voeten ligt, juist voor de enkels. (Zie af
beelding 2)

De derde lijn is de basislijn of lichaams
lijn. Door het naar achter brengen van het
bekken wordt het basispunt op de medi
aanlijn geplaatst en staat de schaal van
het bekken horizontaal. Deze lijn geeft de
optimale lichamelijke positionering weer.

”

afbeelding 4

afbeelding 3

afbeelding 2

De vierde lijn noemen we de thoraxlijn of
ziellijn. De positie van de thorax bepaalt
de stand van de thoraxapertuur. De tho
raxapertuur is maximaal geopend als
deze lijn horizontaal staat. Aan de positie
van de ziellijn kun je aflezen hoe de per
soon zijn bezieling beleeft; hoe hij zijn
vitaliteit, zijn levenslust, zijn enthousias
me uitstraalt. (Enthousiasme betekent
oorspronkelijk Goddelijke bezieling.)

Praktijk
In de praktijk valt het me op hoeveel
jonge mensen aangeslagen door het
leven gaan. Ze verliezen de moed omdat
ze geen bestaan op kunnen bouwen.
Vaste dienstverbanden zijn moeilijk te
krijgen, studieschulden hoog en betaal
bare woningen zijn schaars. Ze ervaren
het leven als een last. Uit hun houding
blijkt een gebrek aan vreugde, eigen
waarde en levenslust. Ze maken een
neerslachtige indruk en staan niet in hun
kracht. Het is de erfenis van een politiek
systeem waar we in zitten, die de jeugd
de druk van de prestatiemaatschappij
oplegt. De raaklijn bracht mij op het idee
om een stok te gebruiken als hulpmiddel
om deze jonge mensen te laten ervaren
hoe het is om echt rechtop te staan. Hoe
dat je kan bevrijden uit neerslachtigheid,
om uiteindelijk weer trots te kunnen zijn.
De stok is dan de lijn om de lichaamsde
len op de juiste wijze boven elkaar te
brengen.
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De stok – de ‘raaklijn’ – wordt neergezet
in het balanspunt van het lichaam tussen
de voeten. Wanneer je dan het bekken
recht boven de voeten brengt, met de
symfyse tegen de stok, zie je hoe groot de
afstand tussen stok en borstbeen is.
Vervolgens laat je de thorax - door op te
strekken - naar de stok toe bewegen,
zodat de stok de symfyse met het borst
been verbindt. Op deze wijze wordt de
thorax in de goede positie boven het
bekken geplaatst.

je zichtbaar maken door een vinger aan
de voorkant van het lichaam, aan de
onderkant van het borstbeen te plaat
sen, en een vinger op de top van de kyfo
se. Vervolgens vraag je om op te strekken
tot deze lijn horizontaal staat. Het hoofd
komt dan vanzelf recht boven de romp
en toont een persoon die in zijn kracht
staat en trots is op zichzelf.
(zie afbeelding 5)

Het basispunt op de mediaanlijn plaat
sen is slechts de fysieke voorwaarde voor
de basispresentie, het ‘in de basis staan’.
Het fundament is dan aanwezig en er kan
aan de geestelijke en mentale voorwaar
den gewerkt worden, zoals de zin in het
leven, die stukje bij beetje steeds meer
beleefd kan worden.
Het horizontaal stellen van de basislijn is
de voorwaarde om de ziellijn horizontaal
uit te kunnen lijnen. De ziellijn is de sleu
tel tot de presentie van de persoon. Hij
staat voor de moed om zichzelf te zijn,
het open staan, en het naar buiten ge
richt en ontvankelijk zijn voor de ander.
Als de ziellijn horizontaal staat, is de
thoraxapertuur maximaal geopend, staat
het diafragma laag dan hebben hart en
longen de meeste ruimte. De ziellijn kun

afbeelding 5 (alle richtlijnen)

Onderstaand schema geeft aan wat we
uit de houding als positie, en de houding
als stellingname kunnen aflezen.
lichaamshouding als positie
deel

resultaat van de houding als positie

resultaat van de houding als
stellingname

hoofd

het hoofd wordt zo hoog mogelijk gedragen zichtbaarheid

zelfbewustheid en oprechtheid

borst

thoraxapertuur is maximaal geopend
ruimte voor hart en longen

spankracht
veerkracht
tegenwoordigheid van geest

openheid en ontvankelijkheid

buik

deelzwaartepunten boven elkaar
diafragma laag

vitaliteit
'je goed voelen'
evenwichtigheid

gevoeligheid

basis

basispunt en balanspunt boven elkaar op de stevigheid geaard zijn
mediaanlijn
met twee benen op de grond staan

schema 2
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standvastigheid

De lichamelijke actie
Het schema van de acties uit het artikel ‘de Thymos als intermediair’ heb ik in het volgende schema uitgebreid met de actie
‘oprichten’. We komen dus ook hier bij een vierdeling uit (schema 3). Dit schema geeft de volgorde van de lichamelijke acties aan:

actie

betekenis

houding als positie

houding als stellingname

gronden

gewicht boven het
steunvlak brengen en
tegendruk ervaren

steun vinden om zich af te
kunnen zetten

zelfzekerheid
vorm geven aan eigen leven

oprichten

de kracht mobiliseren om
omhoog te komen

zijn eigen gewicht gaan dragen

verantwoording nemen voor
eigen leven

balanceren

in evenwicht brengen

het gewicht verdelen basispunt opevenwichtig zijn
de zwaartelijn basis horizontaal

rechten,
positioneren
uitlijnen

de lichaamsdelen op
ziellijn horizontaal
de juiste wijze boven elkaar plaatsen

de moed hebben zich te tonen
zelfbewustheid

schema 3

Verantwoording nemen voor het eigen leven is een voorwaarde om verantwoordelijk te kunnen zijn voor anderen.
Conclusie
Dit artikel is een uitwerking van de artikelen ‘De Thymos als intermediair’ (HC 2015-3) en ‘Het belang van de oprichting’
(HC 2017-2). Het laat zien dat de vier lijnen uiteindelijk één geheel vormen.
Bovenstaande analyse van de houding kan een hulpmiddel zijn om de fysieke voorwaarden te creëren voor het ervaren van een
bezielde en bezielende houding.
Literatuur
Artikelen:
Laumans, Wim, ‘De Thymos als intermediair’ in HC 2015-3
Laumans, Wim, ‘Het belang van de oprichting’ in HC 2017-2
Boeken:
Kendall, F.P. en Mc-Creary E.K. Spierfunctie in relatie tot de houding, Uitgeverij Bohn, Scheltema & Holkema, Utrecht 1985
Sobotta/Becher: Atlas of Human Anatomy, vol 1, Urban & Schwarzenberg, Berlin 1975
Veldman, Frans, Levenslust en Levenskunst, uitgeverij Van der Veer, Blaricum 2007
Correspondentie:
wim.laumans@freeler.nl
De artikelen van Wim Laumans kunt u nalezen op www.wimlaumans.nl
Met dank aan Paulien Pinksterboer voor haar inspirerende wijze van redigeren en aan Esse Jonker voor het verzorgen van de
afbeeldingen en de schema’s.
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Inspiratiebronnen
Samenstelling: redactie

Boek: Verlamd van angst
Agnes van Minnen | ISBN 9789024408979
Agnes van Minnen heeft dit boek geschreven voor slachtoffers van seksueel misbruik,
voor hun omgeving en voor hulpverleners. Zij is klinisch psycholoog en een expert
op het gebied van PTSS en angststoornissen.
Het boek gaat over overlevingsreacties die voorkomen tijdens en na misbruik en die
altijd een bepaalde hiërarchie doorlopen. Dit is een proces dat je niet bewust doet
maar wat ‘rechtstreeks via je ruggenmerg’ gaat. Schuldgevoel en schaamte komen
hierbij in een heel ander daglicht te staan. Duidelijk wordt waarom een slachtoffer
zich voelt zoals zij/hij zich voelt en heeft gereageerd zoals zij/hij heeft gereageerd.
Belangrijk is ook dat door het lezen van het boek iemand zich kan realiseren dat zij/
hij alles heeft gedaan om de situatie te overleven en niet de enige is die zo reageert.
De vele voorbeelden maken het boek toegankelijk voor iedereen en maken het tevens
prettig leesbaar. Er staan tips in waar mensen veel aan kunnen hebben. Het boek is
op een intieme manier in de jij-vorm geschreven en spreekt op een respectvolle en
directe manier aan.

Boek: Welkom in het Rijk der zieken
Hannah Bervoets | ISBN 978-94-929282-8-3
‘Welkom in het Rijk der zieken’ beschrijft het verhaal van Clay die na het bezoek aan
een kinderboerderij ernstige koorts krijgt. Nadat hij hiervan herstelt, ontwikkelen
zich bij hem diverse onverklaarbare klachten, zoals pijn en vermoeidheid. Hij door
loopt een woud van hulpverleners en heeft vele vragen over zijn ziekte waarop nie
mand een antwoord heeft. Als hij uiteindelijk de diagnose QVS (Q-koortsvermoeid
heidssyndroom) heeft, gaat hij op zoek naar genezing. We volgen Clay in zijn worste
ling in zijn dagelijks leven. Opvallend voor mij is hoeveel Clay verstrikt raakt in het
denken. Hoe is het voor mensen die chronisch ziek worden en ‘verbannen’ worden
naar het Rijk der zieken? Hoe zou het zijn als er aandacht was geweest voor voelen
naar het lichaam?
Schrijver Hannah Bervoets ging op 4 augustus in gesprek met Janine Abbring tijdens
‘Zomergasten’. Daarin bespreken ze kort de motivatie voor dit boek en beschrijft ze
de worsteling met haar eigen chronische aandoening, het syndroom van Ehlers-Dan
los (EDS). ‘Ziek zijn is bijna een soort baan’, beschrijft ze.
‘Zomergasten’ is terug te bekijken via NPO Start.
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Podcast: Haptotherapie in de Praktijk
Esther Molenaar
In deze podcastserie praat Esther Molenaar, die haar opleiding tot haptotherapeut
volgde aan de ITH, met gasten over wat haptotherapie is en wat het voor hen heeft
betekend.
De eerste podcasts zijn inmiddels te beluisteren. Je vindt ze op internet:
https://podtail.com/podcast/haptotherapie-in-de-praktijk-met-esther-molenaar/

Knuffelworkshops
Je hoeft geen enkele haptonoom uit te leggen wat het belang van aanraken is. En
ook buiten de haptonomie is er veel aandacht voor. In de NRC werd deze zomer
geschreven over zogenaamde knuffelworkshops met als motto: ‘minder praten,
meer voelen’. Volgens de website zijn ze speciaal voor mensen die veel van knuffelen
houden maar er minder aan toekomen dan ze zouden willen, of voor mensen die het
spannend vinden om te knuffelen.
www.knuffelworkshops.nl

Website en Facebookgroep: Voor positiviteit
Iedere dag een spreuk in de mailbox of op Facebook die je de dag door helpt. Soms
met een knipoog, af en toe belerend, maar altijd opbeurend en vaak toe te passen
op het eigen leven.

Website omdenken: www.omdenken.nl
De wijsheden van Omdenken zijn vaak prikkelend en dagen uit om vanzelfsprekend
heden tegen het licht te houden. Het provocerende perspectief kan tot nieuwe in
zichten leiden.
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Agenda
oktober t/m januari 2020
Op 'www.haptonomischcontact.nl/agenda' tref je de agenda aan, voor zover op dit moment bekend.
Meer informatie over een scholing vind je op de website van het betreffende opleidingsinstituut.

Academie voor Haptonomie
27 september 2019

Start: Cursus Persoonlijke Ontwikkeling

27 september 2019

Start: Basisjaar Haptonomie

30 september 2019

Start: Opleiding Haptotherapie 1e jaar

4 oktober 2019

Start: Vervolgopleiding Haptonomie

8 oktober 2019

Symposium 'Jij maakt het verschil'

14 en 15 oktober 2019

Nascholing CPTSS

11 en 12 november 2019

Nascholing Trauma en Haptotherapie

12 november 2019

Lezing 'Een ruimer begrip van lichamelijkheid'

22 november 2019

Nascholing 'Effectief aanraken en hechtingsproblematiek'

Instituut voor Toegepaste Haptonomie
25 september 2019

Start: Opleiding tot Haptotherapeut en Haptonomisch
Counselor

5 oktober 2019

Alumni-bijeenkomst ITH

24 oktober 2019

OWS-2 Positiebepaling Oefendag

5 november 2019

OWS-3 Aanraking Oefendag

8 en 29 november 2019

2-daagse Haptotherapie in de palliatieve fase

20 november 2019

Informatiebijeenkomst ITH (gratis)

4 december 2019

OWS-4 Masterclass

Synergos
1 oktober 2019

Start: 13-daags basisjaar Haptonomie, Den Haag

2 oktober 2019

Start: 13-daags basisjaar Haptonomie, Amersfoort

2 en 16 oktober 2019

Nascholing Haptotherapie bij chronische ziekte

12 oktober 2019

Nascholing Burn-out bij jongeren

4 november 2019

Start: 9-daagse opleiding/specialisatie Allround
zwangerschapsbegeleider

9 november 2019

Start: 3-daagse cursus Haptonomischee Basiskennis
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STH - Water

Colofon

5 oktober 2019

Start nascholing/cursus Water kennismaking,
module 1: Jij en het water

7 december 2019

Start nascholing/cursus module 4:
Autonomie in verbinding

REDACTIE
Debby van Schuppen, Michelle Ouendag
Geke Meessen, Ellen Kleingeld, Trudie de Beijl,
Marguerite van de Poll

1 februari 2020

Start nascholing/cursus module 3:
Hechten en onthechten in water.

EINDREDACTIE
Petra Steffens, Petra tekst&taal
eindredacteur@haptonomischcontact.nl

Mogelijkheden tot volgen workshop voor
intervisiegroepen op zaterdagmiddag:
Haptonomische verkenning.

HCN Haptonomisch Centrum Nederland
9 oktober 2019

Start Haptonomsiche begeleiding van kinderen

11 oktober 2019

Nascholing: Na het Haptonomisch drieluik
(werken met een begeleidingsplan)

7 november 2019

Nascholing het Haptonomische drieluik

11 november 2019

Specialisatie: Haptonomische relatiebegeleiding

29 november 2019

Nascholing: verdiepingsdag voor kinderhaptotherapeuten

11 december 2019

Specialisatie: Haptonomische sportbegeleiding

10 januari 2020

Specialisatie: Masterclass adem 'Binnenste Buiten'

20 januari 2020

Specialisatie: Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding
Overige ééndaagse nascholingen en werkbegeleiding
www.haptocentrum.com

Agenda overig

ADVERTENTIES | SPONSORING
hoofdredacteur@haptonomischcontact.nl
SLUITINGSDATA KOPIJ
1 oktober, uitgave december
1 januari, uitgave maart
1 april, uitgave juni
1 juli, uitgave september
AANLEVEREN KOPIJ
redactie@haptonomischcontact.nl
De redactie besluit of een literatuurlijst
geplaatst kan worden. Bij gebrek aan ruimte
treft u deze online aan.
Opmaak
Petra Steffens
Omslagafbeelding
Marco van Ooijen

Symposium 'Jij maakt het verschil'
8 oktober 2019

ABONNEMENTEN
secretaris@haptonomischcontact.nl
HC verschijnt ieder kwartaal
Jaarabonnement: 29,50 euro (excl. BTW)
Studentenkorting mogelijk
Opzeggingen vóór 1 november

Omslagontwerp
Nicky Duin, Ontwerpbureau Nikitis

Symposium: 'Jij maakt het verschil'
Middag met boeiende workshops voor professionals,
vrijwilligers, verwanten in de zorg voor mensen met
een verstandelijke beperking.
voor meer informatie:
https://www.haptonomie.nl/aanbod/cl25/jij-maakt-het-verschil/

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).
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