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Presentie en Haptonomie (2)

Mia van Luttervelt

Beste lezer, 

Hoe wakker bent u op dit moment? Hoe present of 
afwezig? Soezerig of waakzaam? Geconcentreerd 
of afgeleid? Helder of verward? AAN of UIT? Open 
of gesloten? Vrij of dogmatisch? Of was u even 
afwezig? En waar was u toen?

Ook last gehad de afgelopen maanden van al of niet 
haptonomisch geschoolde a-presente hulpverleners, 
collega’s, dierbaren, bestuurders, vreemden? En 
vreugde en dankbaarheid ervaren aangaande mensen 
die, al was het maar even, present waren?

Het verheugt ons u een aantal artikelen, verslagen, 
lezingen en een casusbespreking te kunnen aanbieden 
waarin presentie een grote rol speelt. Presentie vormt 
al zestig jaar een grondbegrip in de haptonomie. De 
haptonomie is echter niet de enige die zich met het 
begrip ‘presentie’ bezighoudt, zij het wel op haar 
eigen wijze. Het hoe, wie, wat, waar, sinds wanneer, 
van het presentiebegrip zou een uitgebreid onderzoek 
kunnen betekenen. Gelukkig hoeft dat hier niet.

Sinds een aantal jaren wordt de presentietheorie 
waarvan Prof.Dr.A.J.(Andries) Baart (1952) de 
geestelijke vader is, steeds meer bekend. Als 
bijzonder hoogleraar bekleedt professor Andries 
Baart sinds 2007 de leerstoel Presentie en Zorg aan 
de Universiteit van Tilburg. Het lag voor de hand 
dat de redactie al in een vroeg stadium contact zocht 
met hem en al eerder in dit tijdschrift daarover 
publiceerde (HC 2007-2). Op 5 juni j.l. verzorgde 
Andries Baart een studiedag voor het Instituut 
voor Toegepaste Haptonomie (ITH) in Berg-en-
Dal bij Nijmegen. Wij beschouwen het als een eer 
dat wij hem, ondanks zijn drukke werkzaamheden, 
bereid hebben gevonden daarover speciaal voor 
Haptonomisch Contact een artikel te componeren.
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De presentietheorie als 
inspiratiebron

Op 5 juni 2007 verzorgde professor Andries Baart een studiedag voor het ITH in Berg-en-Dal, bij 

Nijmegen. Het werd, getuige de enthousiaste reacties van de deelnemers en deelneemsters, een 

groot succes en dat is reden om aandacht te geven aan zijn opvattingen. 

Hij concentreerde zich die dag op de overeenkomsten en verschillen, en op een mogelijk 

vruchtbare wisselwerking, tussen presentie en haptonomie. In de ochtend hield hij een stevige lezing 

met twee brandpunten: hij legde uit waar het in de presentiebeoefening en in de presentietheorie om 

te doen is en hij sneed vervolgens vier kwesties aan die spelen in de haptonomie / haptotherapie en 

die vanuit de presentie bezien anders geïnterpreteerd, aangepakt, gewaardeerd of opgelost zouden 

worden. In zijn lezing, die begeleid werd door een kleurige PowerPoint presentatie, had hij kleine 

rustpauzes opgenomen met foto’s van prachtige, soms aangrijpende beelden van de kunstenares 

Anja Roemer / Steen & Beeld. 

De vier bijzondere kwesties die hij behandelde, betroffen: (1) allerlei vormen en uitwerkingen 

van lichamelijkheid en belichaamde kennis, en (2) een fundamentele opheldering van wat 

‘contacten’ zijn, wat het betekent in relatie te staan en wat de waarde en passende vormgeving 

van aandachtigheid, erkenning, bevestiging en verlangen daarin zijn. Vervolgens ging hij in op 

(3) de verhouding tussen doen en laten, tussen actief zijn en ruimte maken voor het gebeurlijke; 

en ten slotte kraakte hij enkele noten over (4) de (politieke) ethiek en moraal in de haptonomie 

vergeleken met de professioneel beoefende presentie.

’s Middags gingen prof. Baart en mw. dr Elly Beurskens concreet aan de slag met de 

deelnemers: aan de hand van oefeningen, filmpjes en casussen. Met een zaalgesprek werd deze 

succesvolle dag afgesloten.

Het liefst zouden we zijn hele voordracht hier afdrukken, maar ze is niet uitgeschreven en dus 

niet beschikbaar. Maar Andries Baart heeft wel een meer algemene tekst over de presentie bewerkt 

en beschikbaar gesteld1. Die komt natuurlijk niet in plaats van zijn voordracht en valt er zeker ook 

niet mee samen, maar ze informeert de lezer wel – bij wijze van een eerste kennismaking – over 

wat presentie is.

Het boek Een theorie van de presentie (voortaan: TP) dat ik schreef op basis van 

langdurig onderzoek naar de praktijk van pastores in achterstandsbuurten, gaat om te 

beginnen precies over de zaken waarover iedereen denkt dat het gaat: over armoede, 

achterstandsbuurten, marginale mensen, leefwereldaansluiting, geweld en eenzaamheid, 

en het werk van buurtpastoraat daar. Het wil een theorie van en voor dat soort werk 

leveren en daartoe hebben we zeven jaren lang zeer intens onderzoek gedaan in en met 

het veld – in het bijzonder in Utrecht bij twee pastores, maar ook op zo’n tiental andere 

Andries Baart*

Op 22 juni 2007 nam Truus Scharstuhl afscheid van haar haptonomisch werkveld in 
‘De Loods’ te Bemmel. Hoezeer zij gewaardeerd wordt bleek o.a. uit de organisatie 
van een afscheidssymposium door haar collega’s. Dit symposium was niet zozeer 
voor vakgenoten georganiseerd maar veeleer voor hulpverleners uit verschillende 
disciplines waarmee zij vanuit hun praktijk contact onderhouden. Truus heeft 
een landelijke bekendheid en een bijzondere plaats in de haptonomie, omdat zij 
geprobeerd heeft de haptonomie en de watertherapie te integreren. Niet alleen haar 
patiënten hadden daar baat bij, ook heeft Truus haar kennis in cursussen overgedragen 
aan andere haptotherapeuten. In dit nummer vindt u haar afscheidslezing en de 
symposiumlezing van Anne-Marie ter Beke over een casusbespreking en een verslag 
van de samenwerking met Truus hierbij. De presentie, zoals gepraktiseerd in de 
haptonomie, speelt hierbij een grote rol.

Van de Vereniging voor Haptonomische Zwangerschapsbegeleiders (IHZB) komt het 
kritische artikel van Dick de Koning over de doula, de nieuwe (beroeps)begeleidster 
bij een bevalling. Dit artikel verscheen eerder in KNOV – Tijdschrift voor 
Verloskundigen.
In de boekbespreking Niemandskinderen kunt u lezen over de gevolgen van het juist 
niet-present zijn van ouders en/of verzorgers. 
In de boekbespreking Wat voel ik? komen vooral de cognitieve aspecten van het 
voelen aan bod, met stof tot nadenken over de verschillen met de haptonomische 
benaderingswijze.

De special van HC 2004-4: ‘Leven, zin, inhoud en betekenis’ is een 

beknopte weergave van een gedeelte uit het boek, dat vertaald kan worden als: 

‘De uitdaging van het leven – haptonomische beschouwingen betreffende de zin, 

de inhoud en de betekenis van het leven’.

Het is een eigen uitgave van Frans Veldman. Het boek kan besteld worden 

bij het CIRDH door overmaking van € 27,50 + portokosten 

(zie www.haptonomischcontact.nl, link naar CIRDH).

Verschenen

‘Le défi de la vie - 
considérations haptonomiques concernant le sens, 

le contenu et la signification de la vie’ 
door Frans Veldman. Ed. Franc Campagnard dec.2005. 

176 blz. Prijs: € 27,50. 
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werkplekken waar kerkelijke werkers volgens een presentieachtige benadering bij 

buurtbewoners betrokken waren.

Hun werk wijkt nogal af van wat we gewoonlijk zien, zowel in het pastoraat als in 

het welzijnswerk en de zorg, vooral doordat deze pastores radicaal meeleven met 

de zwakste buurtbewoners. Hoe zij dat doen en hoe dat in zijn werk gaat, wat er de 

betekenis van is en waartoe het leidt, heb ik gepoogd te achterhalen en met de grootst 

mogelijke nauwkeurigheid te beschrijven en op het scherpst van de snede te inter-

preteren. Dat resulteert in een theorie die nauwelijks brede analyses biedt van sociale 

problemen (zoals marginaliteit, multiculturaliteit, gebrekkige sociale cohesie, armoe-

de), maar des te meer van het optreden van beroepskrachten die zich met liefde en 

aandacht betrekken op degenen die onder zulke problemen lijden. In dat opzicht wijkt 

de presentietheorie af van wat we gewoonlijk zien: ze concentreert zich meer op wat 

men feitelijk doet dan op wat men pretendeert, meer op de ervaren betekenis van het 

professionele aanbod dan op de ideologie van de werksoort. Het is nuttig om enkele 

methodische kenmerken van die presentiebenadering, zoals we die in ons onderzoek 

achterhaald hebben, op een rijtje te zetten. Ter wille van de overzichtelijkheid zijn ze in 

een paar groepen gerubriceerd (zie Tabel 1, aan het slot van paragraaf 1).

1 Aansluiten volgens de presentiebenadering: methodische kenmerken

1.1 Beweging, plaats en tijd

De presentiebeoefenaar is dikwijls ‘niet onder dak’, dat wil zeggen: werkt niet vanuit een pandje 

of bureau en evenmin in een net zaaltje. Maar het geldt ook in overdrachtelijke zin: het werk 

is niet onder de theoretische, theologische, ideologische pannen. De presentiebeoefenaar leidt 

een zwervend bestaan, werkt vanaf de stoep, tamelijk onbeschermd dus. De daarbij aansluitende 

basisbeweging is: naar de ander toe in plaats van omgekeerd (‘u moet naar mij toe komen’). De 

presentiebeoefenaar is ongehaast en houdt zich vrijelijk op in het leefmilieu van de betrokkenen, is 

gemakkelijk aan te klampen. Het ritme van werken is afgestemd op het leefritme van de anderen: 

soms is dat traag, soms buiten loket-uren, soms razendsnel en urgent, soms repetitief en iteratief, 

vaak instabiel en redelijk onvoorspelbaar. Bovendien hebben presentiebeoefenaren in de regel 

langdurige contacten.

2.2 Ruimte en begrenzing

De presentiebeoefenaar is niet louter aanspreekbaar op één type probleem of hulpvraag. 

Openheid, domeinoverschrijding, brede inzetbaarheid, doen wat de hand vindt te doen: dat zijn 

trefwoorden. Een ander: gespecialiseerd in het ongespecialiseerde, en dat is (vergeleken met het 

reguliere welzijnswerk) hoogst bijzonder. De betrokkenen hoeven de aandacht en hartelijkheid 

van de presentiebeoefenaar niet te verdienen, ze zijn ook niet aan (formele) voorwaarden gebon-

den en kunnen het trouwens ook niet gemakkelijk verbruien. De presentiebeoefenaar is er onvoor-

waardelijk. Het valt op dat presentiebeoefenaren vaak met opvallend grote eenheden werken: hele 

families, straten, geschiedenissen, probleemcomplexen, verhaalvertakkingen enz. Alles behalve 

verkokerd! Daarbij behoort het kenmerk dat er zoveel mogelijk gewerkt wordt met de zaken, de 

verhalen en de sociale structuren zoals ze zich voordoen (organiciteit).

2.3 Aansluiting

Er wordt nauw aangesloten bij de leefwereld en levensloop van de betrokkenen. De 

presentiebeoefenaar deelt in het leven van de betrokkenen. Bovendien staat niet de jacht op pro-

blemen voorop, maar het vinden van een bevredigende verhouding tot het leven. Deze verworteling 

in het geleefde leven mondt uit in een ander kenmerk: de presentiebeoefening oogt vaak heel alle-

daags, bedient zich ook van alledaagse omgangs- en werkvormen, werkplekken en werkrollen, 

van gewone taal, kleine, doodgewone aanleidingen en aangrijpingspunten. Denk vooral niet aan 

zware hulpverlenende gesprekken, maar eerder aan met elkaar optrekken en daar doorheen ernsti-

ge zaken aansnijden: afgrijselijke kindermishandeling ter sprake krijgen onder een patatje. De 

omgang van presentiebeoefenaar en ‘pastorant’ is dikwijls heel hartelijk en informeel, men kent 

elkaar en deelt een geschiedenis. Trouw is een trefwoord, net als de beeldspraak van de familiale 

betrekking.

1.4 Afstemming en openheid

De presentiebenadering loopt niet over van door anderen uitgebroede bedoelingen. Doelen liggen 

niet vast, zeker niet tevoren; we spreken eerder van een doelrichting. De presentiebeoefenaar heeft 

een open agenda die de ander mag invullen; vaak letterlijk! Open is ook de benadering van de 

anderen: niet weten, je laten verrassen, je oordeel en handelen opschorten, de geleefde betekenis 

van het leven goed tot je door laten dringen (dus jezelf openstellen). De sturing van het werk is dus 

ook problematisch: reflectief, zonder vaste patronen, zonder een legitimatie vooraf, zonder veilige 

regels of een beschermende professionele status. Je moet het toch vooral van jezelf hebben (intro-

spectie). En ten slotte is ook het profiel van de werker vaak laag, open, flexibel, zonder te verdoeze-

len wie h/zij is, waarvoor h/zij staat en wat zijn of haar verantwoordelijkheden zijn.

1.5 Betekenis

Vanwege deze kenmerken is de presentiebenadering bijzonder, zij het niet exclusief, geëigend 

waar contact gezocht wordt met mensen in de marge van onze samenleving, met moeilijk bereik-

bare, chaotisch en teruggetrokken levende mensen bij wie zich de problemen opstapelen. Daarmee 

is tevens gezegd dat het onjuist is om de presentiebeoefening eenzijdig te associëren met armoede. 

Het blijkt vooral betekenisvol voor mensen die maatschappelijk uitgestoten, sociaal overbodig 

heten, wier verhaal, leed, leven anderen nauwelijks interesseert en die gemist kunnen worden 

als kiespijn. Juist die mensen worden door presentiebeoefenaren uitgekozen, gevonden, gesterkt, 

opgenomen in een sociaal weefsel, erkend. Doordat de presentiebeoefenaar zich (nauwgezet) 

positioneert in het netwerk van de reguliere zorg en het welzijnswerk, vormt deze vaak een goed 

bruggenhoofd.
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Tabel 1:  Methodische kenmerken van de presentiebeoefening.

Methodische kenmerken (geclusterd)
Kenmerken betreffen Strekking

1 beweging, plaats en tijd De beroepskracht volgt de ander

(in plaats van het omgekeerde)
2 ruimte en begrenzing uit één stuk werken / integralisme 

(in plaats van fragmentatie en specialisering)
3 aansluiting bij het geleefde leven zijn

(in plaats van bij de bureaucratische schema-
tisering ervan)

4 zich afstemmen het goed van de ander centraal zetten

(in plaats van de eigen - goede - bedoeling)
5 betekenis de ander is minstens bij één in tel

(erkenning en relatie wegen het zwaarst)

2 Een ruimer beeld

Natuurlijk zijn de kenmerken van de presentiemethodiek verder te specificeren, maar daartoe 

ontbreken hier de ruimte en noodzaak. Ik meen echter – en dat heb ik mijn boek uitgewerkt, TP, p. 

767-791 – dat presentiebeoefening pas enigermate volledig getypeerd wordt, als we inzien dat ze 

niet alleen iets methodisch is (een bepaalde manier van doen) maar ook het volgende omvat: 

•  een sterke en uitgewerkte basisfilosofie, gedragen door een culturele (tegen)beweging (met een 

kenmerkende kritiek op de macht en op in zichzelf gekeerde institutionele overlevingsdrift; vgl. 

TP, p. 785 vv.);

•  een (wijsgerige of theologische) antropologie met krachtige noties als ‘menselijke waardigheid’ 

en het belang om sociaal opgenomen te zijn, maar ook met – wat ik in TP, p. 767  ben gaan 

benoemen als – postulaten;

•  een specifieke uitleg van maatschappelijke problemen (namelijk gezien vanuit de slachtoffers 

en degenen die eronder lijden; in TP, pp. 305-307 benoemd als het participatief-experiëntiële 

discours);

•  een favoriete manier van contactleggen en relaties opbouwen (vanuit belangenloze en solidaire, 

vriend-achtige nabijheid; vgl. TP, pp. 616-632; 635-649); daarover werd eerder in Haptono-

misch Contact door prof. Henk Manschot gepubliceerd;

•  een bijzonder (inhoudelijk en normatief) aanbod, waarbij de werker zichzelf volledig in het 

geding brengt; vgl. TP, passim;

•  een sterke voorkeur voor bepaalde pastoranten of cliënten (namelijk de sociaal overbodigen; vgl. 

TP, pp. 285-324);

•  een karakteristieke manier om het werk op gang te brengen (vanuit de exposure; vgl. TP, p. 209 

vv.);

•  de radicale toewending naar het lijden en de wil het daarbij uit te houden (vgl. TP, p. 687 vv.);

•  de volgehouden poging om zo nauwgezet mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de ander 

als ander (vgl. TP, p. 405 vv.);

•  en een opmerkelijke en karakteristieke ritmiek van werken (ongehaast, naar de ander toe, et 

cetera; vgl. bijvoorbeeld TP, pp. 67-74).

Bovendien kan men aannemelijk maken (zoals in TP, p. 776 vv. is gebeurd) dat de methodiek zelf, 

anders dan men vaak denkt, een welgeordend, goed omschreven en professioneel te bedrijven 

geheel is en dus niet een samenraapseltje dat alleen door onnavolgbare charismatici gepraktiseerd 

kan worden.

3  Aansluiten bij een basaal verlangen

Wat we gaandeweg hebben ontdekt in het buurtpastoraat, reikt veel verder dan het pastoraat. We 

zijn doorgestoten naar de betekenis van present-zijn überhaupt. Gewoonlijk zet men present-zijn 

af tegen absent-zijn, afwezig zijn, ontbreken. Een studie over presentie lijkt in dat licht vooral 

betrekking te hebben op de wil of techniek om aanwezig te zijn, te zorgen dat je niet ontbreekt of 

de boot mist. In die betekenis vinden we het ook veel in de kerk: presentie in de nieuwbouwwijk, 

onder ouderen en jongeren, op een informatiemarkt, in het winkelcentrum of in de arbeid. En steeds 

wordt vooral bedoeld: zorgen dat je erbij bent – een oude echo van missionaire intenties. Maar 

we zetten presentie niet af tegen zulke ‘eenvoudige’ absentie maar tegen een subtiele, complexe 

en hypermoderne vorm van absentie, namelijk interventie. Interventie is de organisatorische 

grondvorm van vrijwel alle hulp, dienst en zorg in onze samenleving, en vaak ook van pastoraat: 

planmatig, gecalculeerd, methodisch, efficiënt, doelgericht, probleemoplossend. De afschuwelijke 

ontdekking is dat hoewel er voor armen – the least, last, lost and latest, zoals Gandhi ze noemt 

– in onze samenleving van alles en nog wat heet te zijn, dit ‘interventionistisch georganiseerde 

aanbod’ in het aanvoelen van wie teruggeworpen is op zichzelf veel te vaak innerlijk leeg en ontoe-

gankelijk is. Het betekent dat daar de substantie van aandachtige betrokkenheid uit vervluchtigd is. 

Misschien moeten we niet zeggen dat de aandachtige betrokkenheid eruit vervluchtigd is maar dat 

ze er abusievelijk uit weg georganiseerd is. Het probleem is lang niet steeds dat er in absolute zin te 

weinig voor de ‘armen’, marginalen en andere chaoten zou zijn; die lezing van het achterstandspro-

bleem is, hoewel algemeen, te eenvoudig en vooral onbruikbaar ouderwets. Ze hindert ons eerder 

dan dat ze ons vooruit helpt. Ik beschouw die misvatting inmiddels als een sterke ideologische 

verleiding. Wie de onderliggende paradox van ‘afwezigheid in overvloed’ niet goed onderkent, 

loopt een gerede kans ongewild méér van hetzelfde te bepleiten: verlating en verwaarlozing in 

een comfortabel jasje. Het is een onthutsende ontdekking: hoewel het armen en marginalen onte-

genzeglijk aan het nodige ontbreekt en we momenteel in Nederland een dikke sociale bovenlaag 

hebben die zich ongegeneerd verrijkt, is het probleem toch opvallend vaak dat het pastoraat net 

als het bestaande sociaal-cultureel werk en ook de huidige zorg-, dienst- en hulpverlening, met 

zijn kop bij heel wat anders zit dan bij de mens voor zijn neus die hulp, steun of bijstand zoekt. 

En die dus aangewezen is op een andere, hartelijke mens. Presentiebeoefening, waarvan we een 

theorie hebben ontwikkeld, wenst aan die subtiele en cultureel verankerde vormen van verlating 

en verwaarlozing niet mee te doen. Integendeel. Dat is de tweede lezing van de inzet van de 

presentiebenadering, en natuurlijk gaat het daarbij om de levenskwaliteit van buurtbewoners maar 

ook om de zinvolheid en de arbeidsvreugde van mensgerichte beroepsbeoefenaren. Individueel of 

persoonlijk kunnen ze nauwelijks iets tegen dit doorgeschoten interventionisme ondernemen.
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Interventies wortelen in zogeheten ‘diagnoses’, en dat is een Grieks en samengesteld woord. 

‘Dia’ betekent in dergelijke samenstellingen meestal ‘ergens doorheen’ en de stam ‘gnos’ kunnen 

we vertalen met kennen of begrijpen. Diagnostiek is zo beschouwd de leer van de borende blik, 

van het dóórzien, van het begrijpen dóór de dingen heen. Dat is ook wat we gewoonlijk kennen 

of begrijpen noemen: het niet houden bij de verschijnselen zoals ze verschijnen, maar er door-

heen kijken in de veronderstelling dat achter of onder de bedrieglijke verschijningsvorm de ware 

werkelijkheid van het verschijnsel ligt, hoe het echt is, zijn ontoevallige dieptestructuur, zijn wezen-

lijkheid. Begrijpen in het kader van interventies – binnen of buiten het pastoraat – is zo een grijpen 

over de dingen, de gebeurtenissen, de verhalen en de mensen heen. Maar neem nu het kernwoord 

van de presentiebenadering: aandacht. Daarin gaat het in elk geval ook om een vorm van denken, 

van ‘ergens je kop bij houden’, zoals we daarnet zeiden, van een bewuste gespannenheid naar 

iets. Het voorvoegsel ‘aan’ wijst er echter op dat er in de presentiebenadering niet gedacht wordt 

over iemand maar aan iemand. In verband met de presentiebenadering moet men zich dat vooral 

heel letterlijk of ruimtelijk voorstellen: je heel dicht naar iemand toe spannen, aan hem komen, 

beroeren; het gaat om de uitgaande beweging naar de ander toe, tot aan hem. Aandacht schiet er 
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cranio sacraal 
familieopstellingen

Training Familieopstellingen
Achtdaagse basistraining voor therapeuten waarin u het gedachtegoed 
en de werkwijze van de familieopstellingen in uw werk leert toepassen.
Een training waarin theorie afgewisseld wordt met vele oefeningen 
en toepassingsvormen zodat stapsgewijs toegewerkt wordt naar het 
begeleiden van kleine opstellingen en integratie van de methode binnen 
het eigen werk.
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niet aan voorbij op zoek naar wat anders, wat echters, wat diepers, wat hogers, maar houdt zich in 

zodra ze raakt aan de ander. En in dat aandenken voegt de presentiebeoefenaar zich naar wat hij of 

zij aantreft: voegt zich in taal, tijd, ritme et cetera. Dat is wat we presentie-beoefenaren zien doen: 

denken aan de ander vast, meer nog een relatie aangaan dan handelend optreden tegen een pro-

bleem. En pas in die hechte verbondenheid toont zich wat er gedaan kan of gelaten moet worden, 

daar en zo vindt men de coördinaten van het samenhandelen. Deze benadering druist op zo onge-

veer alle punten van belang in tegen wat gebruikelijk is en toch blijkt uit ons onderzoek dat ze 

hooggewaardeerde effecten sorteert. De pastores die ik in het onderzoek mocht volgen, waren op 

deze intense wijze presentiebeoefenaren – we vonden dit soort presentie, zij het in verschillende 

varianten en in hoge en lage gradaties.

4 Aansluiten bij het alledaagse

Dat is dus een volgende laag in de presentietheorie: die radicale betekenis en verregaande 

consequenties van ‘presentie’. Eerlijk gezegd ben ik – hoewel ik dit alles op een andere, meer 

wijsgerige manier allang wist – geschrokken van deze ingrijpende betekenissen. Wie het pad van 

de presentie gaat, is tamelijk weerloos en moet moedig zijn. Die bepaalt zich immers bij wat zich 

aandient en zoals het zich aandient. Presentiebeoefening heeft, anders gezegd, intens deel aan 

alledaagsheid en speelt zich daar vrijwel volledig in af. Natuurlijk betekent dat, zoals de vele 

tientallen praktijkvoorbeelden in Een theorie van de presentie illustreren, dat de presentiebeoe-

fenaar heel gewone dingen doet, van koffie leuten tot mee-eten, van knikkeren en voetballen tot 

samen een potje janken om wat niet lukken wil, van meegaan naar de Sociale Dienst tot jarenlang 

trouw elke dinsdag even langskomen. Daarin – in die concreetheid, in die gewone dingen – zit het, 

daarin moet het gebeuren en daarin gebeurt het ook: verbondenheid, het onopgeefbare trefwoord 

van menselijkheid. Ik ben me als onderzoeker gaandeweg gaan realiseren wat alledaagsheid 

is en hoezeer we als wetenschappers en professionals gewoon zijn om daarbij uit de buurt te 

blijven, zowel in onze taal als in onze werkvormen, zowel in ons ritme van werken als in het soort 

sociale verbanden waarmee en waarin we werken, zowel ruimtelijk (waar ben je als beroepskracht 

eigenlijk de hele dag?) als wat de betekenisverlening van het handelen betreft, zowel in onze 

fixatie op problemen als op het domme feit dat beroepskrachten zelden of nooit betrokken zijn 

bij wat lukt en leuk is in de leefwereld. En toch speelt zich juist in die alledaagsheid het leven af 

waarvoor wij als pastores, raadslieden of, met een breed begrip, als mensgerichte beroepskrachten 

betekenisvol zouden willen zijn. De presentiebeoefenaar legt zich om die reden nauwgezet toe op 

en heeft een uiterste sensitiviteit ontwikkeld voor de veelzijdige invlechting in het alledaagse en 

op het openen van de potenties ervan.

In de loop der jaren, bij het presenteren van (tussentijdse) onderzoeksbevindingen en tijdens 

talrijke spreekbeurten, hebben we tweeërlei ontdekt: presentiebeoefening vinden we ook 

elders en het verlangen om meer ‘presentie’ in het eigen werk te mogen doen is zeer groot en 

algemeen verbreid. Natuurlijk hebben we ook moeten ontdekken dat de presentiebeoefening en 

de presentietheorie sommigen kennelijk mateloos irriteren om de eenvoudige reden dat ze afwij-

ken en zich kritisch verhouden tot de main stream. Hoe goed en hoe vaak de presentiebenadering 
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ook uitgelegd wordt, voor wie met overtuiging in de gebruikelijke manier van doen staat, is de 

presentiebenadering soms zeer moeilijk te begrijpen. Men vindt haar dan te vaag en kan nauwelijks 

zien om welke waarden of om welk praktisch goed het daar draait. Dat de presentiebeoefening 

zich ten enenmale onttrekt aan de bureaucratische logica en haaks staat op een cultuur van bedrijfs-

matig gemodelleerde maakbaarheid, maakt het er uiteraard niet beter op.

5 Andere presentiebeoefenaren

Ik ben bepaald niet de uitvinder van de presentiebenadering, al is ze in mijn boek naar haar variatie, 

methodiek, houdingsaspecten, theoretische fundering, grondslagen en professionele competenties 

systematisch uitgewerkt en verdiept. Is dat eenmaal gebeurd en heeft men zodoende een helder 

beeld voor ogen gekregen, dan valt op hoezeer er ook anderen zijn die een soortgelijke benadering 

voorstaan en praktiseren. Ze doen dat in eenzelfde radicaliteit maar veel vaker juist iets meer 

afgezwakt, al was het maar omdat pastores in achterstandsbuurten meer institutionele vrijheid 

genieten en daardoor gemakkelijker hun gang kunnen gaan. We vinden deze verwante zielen in 

het gewone pastoraat en het diaconale werk, in ziekenhuizen en gevangenissen, maar ook in het 

opbouwwerk, in de jeugdhulpverlening, de kinderbescherming en voogdij, in de humanistiek, 

in de GGZ, psychiatrie en de rehabilitatiebeweging, in het maatschappelijk werk, de verpleging, 

in home based care projecten voor HIV/AIDS-patiënten en bijvoorbeeld in het speeltuinwerk en 

de maatschappelijke opvang. De presentietheorie wordt de laatste jaren in dit brede spectrum 

van werksoorten besproken, bestudeerd, onderzocht en inmiddels ook toegepast. Behalve onder 

beroepskrachten vinden we presentiebeoefenaren onder vrijwilligers, als buddy’s, maatjes, 

vrienden(dienst), weekend-pleegouders, gevangenisbezoekers et cetera. 

En steeds weer zien we dezelfde soort kenmerken: er-zijn-voor de ander, alles draait om de 

goede en nabije relatie (veel meer dan om het koste-wat-kost wegpoetsen van problemen), om 

zorg, om de waardigheid van de ander, om de basale act van erkennen zodat de ander – hoe gek, 

hoe anders ook – voluit in tel is, om wederzijdsheid (van hartelijkheid tot strijd), om alledaagse 

werkvormen, om verhalen, om nauwgezette afstemming op de leefwereld, om de wil de ander uit te 

graven, het beste van zijn of haar mogelijkheden waar te laten worden en niemand ooit af te schrij-

ven (ook als zo ongeveer alles aan hem of haar niet meer deugen wil), om een soort voorzichtige 

traagheid en een zogeheten ‘latende modus’ van werken die ruimte geeft aan wat zich niet maken 

of afdwingen laat. 

Als we spreken over presentiebeoefenaren, hebben we het over een marginale beweging en een 

uiterst kwetsbare groep. De hoofdstroom in de sector zorg, welzijn, pastoraat en dienstverlening 

heeft over het algemeen nog weinig boodschap aan deze aanpak. Bovendien wemelt het van de 

misverstanden, als zou presentie zoiets zijn als empathie, onpolitiek geklef, als passiviteit, als het 

simpele gedoe van een goede buur, et cetera. Als zou de presentiebeoefening de core business van 

pastoraat, zorg en welzijn verwaarlozen. Dat alles is het niet: presentiebeoefening zoekt met de 

grootst mogelijke discipline maar met hartstocht en geduld de geblutste en afgeschreven ander in 

zijn anders-zijn en zal niets in gang zetten dat niet diens zaak dient.

6 Verder lezen

Deze beknopte schets doet geen recht aan het boek, is er zelfs geen samenvatting van, laat staan 

dat ze het vervangen kan. Wie meer wil weten van de presentiebenadering zij uiteraard allereerst 

verwezen naar Andries Baart, Een theorie van de presentie, Lemma, Utrecht 2001 (3e herziene 

en vermeerderde druk 2004). Verder zij verwezen naar web: http://www.presentie.nl waar men 

informatie vindt over de presentiebeoefening en tal van artikelen kan downloaden. Daar kan 

men zich ook aanmelden voor de kosteloze elektronische nieuwsbrief. Hieronder vindt men 

kernpublicaties over presentie, deels van Baart maar deels ook van anderen.

Recente publicaties van Andries Baart

• Raken aan het geleefde leven, ’s-Hertogenbosch: Actioma 2000; 

• Een theorie van de presentie, Utrecht: Lemma 2001 (derde vermeerderde druk 2004); 

•   Aanzetten tot een theorie van de Derde Partij met behulp van de presentietheorie, Den Haag:  

LCO 2002; 

• met Frans Vosman (red.), Present, Utrecht: Lemma 2003; 

•  (red.), Presentie themanummer van Sociale Interventie 12(2003)2, uitgave van Elsevier, tevens 

als Markant, 2003/2, uitgave van de SOM, Den Bosch 2003;

•  ‘The fragile power of listening’, Practical Theology in South Africa/Praktiese Teologie in Suid-

Afrika, Vol. 18 (3) 2003, pp. 139-159; 

•  ‘Gebroken goed in ongebroken relaties. Theoretische notities voor de beroepspraktijk van 

maatschappelijke opvang’, in M. Nuy en F. Brinkman (red.), Wanorde in een mensenleven. Een 

bezinning op thuisloosheid, Amsterdam 2004, blz. 137-174; 

•  (red.) Unheard stories of people infected and affected by hiv/aids about care and/or the  

lack of care, themanummer van Sociale Interventie, jrg. 13 (2004) nr. 3; met onder andere: 

‘What makes care good care?’ blz. 14-26, 

• Aandacht. Etudes in presentie, Utrecht: Lemma 2004 (2e druk 2005), 

• Klein pleidooi tegen grote distantiëring in de zorg, Utrecht 2005; 

• (met T. Tromp en A. van Heijst) Minder hard – meer hart, Utrecht: 2006;

• Tweespraak. Vier gesprekken over het ene goed van presentie, Utrecht 2006;

•  “Leven en verlaten leven – over de betekenis van presentie voor vertrouwen” in 

Congresverslag >Daar draait het allemaal om: presentie!<, Utrecht 2006, blz. 4-16  

(op: www.presentie.nl Presentiecongres  Verslag); 

• met Mieke Grypdonck, Verpleegkunde en presentie, Utrecht 2007 (in druk); 

•  Kwetsbaar maar niet alleen kwetsbaar. Over het bereiken en steunen van multiproblem 

gezinnen, kwetsbare kinderen en tienermoeders, Utrecht/ Den Bosch 2007.

Annelies van Heijst, 

•  Liefdewerk: een herwaardering van de caritas b� de Arme Zusters van het Goddelijk Kind, 

sinds 1852, Hilversum: Verloren 2002; 

•  Menslievende zorg: een ethische kijk op professionaliteit, Kampen: Klement 2005.

http://www.presentie.nl/
http://www.presentie.nl/
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Recente publicaties van Andries Baart

• Raken aan het geleefde leven, ’s-Hertogenbosch: Actioma 2000; 

• Een theorie van de presentie, Utrecht: Lemma 2001 (derde vermeerderde druk 2004); 

•   Aanzetten tot een theorie van de Derde Partij met behulp van de presentietheorie, Den Haag:  
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‘What makes care good care?’ blz. 14-26, 

• Aandacht. Etudes in presentie, Utrecht: Lemma 2004 (2e druk 2005), 

• Klein pleidooi tegen grote distantiëring in de zorg, Utrecht 2005; 

• (met T. Tromp en A. van Heijst) Minder hard – meer hart, Utrecht: 2006;

• Tweespraak. Vier gesprekken over het ene goed van presentie, Utrecht 2006;
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• met Mieke Grypdonck, Verpleegkunde en presentie, Utrecht 2007 (in druk); 

•  Kwetsbaar maar niet alleen kwetsbaar. Over het bereiken en steunen van multiproblem 

gezinnen, kwetsbare kinderen en tienermoeders, Utrecht/ Den Bosch 2007.

Annelies van Heijst, 
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Doortje Kal,

•  Kwartiermaken werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond, 

Amsterdam: Boom 2001 (2e druk 2002);

•  (red.), Radicale aansluiting: over de presentiebenadering en de geestelijke gezondheidszorg, 

Den Bosch; reeks: Actioma-bericht 2002/3;

•  (red.) Teksten over kwartiermaken, Den Bosch; reekst Actioma-bericht 2002/2;

•  Met Jet Vesseur, ‘Dat het gewoon is dat we er zijn’: een appèl op het sociaal-cultureel werk 

door mensen met een verstandelijke beperking: een onderzoeksverslag, Amsterdam: Instituut 

voor Gebruikersparticipatie en Beleid (IGPB) 2003. 

Marius Nuy,

•  Tot leven brengen: over de wanorde in het bestaan van thuislozen & een introductie in de 

presentiebenadering, Den Bosch; reeks: Actioma-bericht 2004/1;

•  (met Frans Brinkman – red.), Wanorde in een mensenleven: een bezinning op thuisloosheid, 

Amsterdam: SWP 2004;

•  Hals over kop en nog langzamer: omzien naar ziekte & zorg, Amsterdam: SWP 2005

Frans Brinkman,

•  Presentie in de praktijk: een verkenning in de maatschappelijke opvang,  

Utrecht: NIZW 2004.

Prof. dr. A.J. (Andries) Baart (1952) studeerde andragologie in Amsterdam (Universiteit van 

Amsterdam), specialiseerde zich op het terrein van de praktische theologie (KTH Utrecht en 

KU Nijmegen) en promoveerde in de wijsbegeerte (EU Rotterdam). Als bijzonder hoogleraar 

bekleedt hij sinds 2007 de leerstoel Presentie en Zorg, aan de Faculteit Geesteswetenschappen, 

Departement Religiewetenschappen en Theologie, van de Universiteit van Tilburg. Voordien was 

hij van 1991-2006 bijzonder hoogleraar aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht 

en van 1987-2007 staffunctionaris bij Actioma. Hij is geestelijk vader van de presentietheorie. 

Hij doet onder meer onderzoek naar buurtpastoraat, geestelijke verzorging en meer in het 

algemeen: naar zorg, welzijn en dienstverlening, met name voor sociaal kwetsbare mensen. Hij 

is sinds 1994 hoofdredacteur van Sociale Interventie en hij is kerndocent in de Master Sociale 

Interventie van het LESI.  E-mail: a.baart@wxs.nl ; web: www.presentie.nl.

(Footnotes)
1 De tekst van deze bijdrage komt grotendeels overeen met hoofdstuk 2 van Andries Baart, 

Aanzetten tot een theorie van de Derde Partij met behulp van de presentietheorie, Den Haag / 

Den Bosch 2002;  paragraaf 2 is ontleend aan “Meer gelijk dan eigen: vermaatschappelijking 

en presentiebeoefening”, in: Doortje Kal (red.) (2002): Teksten over kwartiermaken, Den Bosch: 

Actioma (reeks: Actioma-berichten 2002/2), blz. 25-51, in het bijzonder blz. 32-33.

Presentie in de Haptonomie

Inleiding namens de redactie: Ter ere van het afscheid van Truus Scharstuhl op 22 
juni 2007 te Bemmel werd een symposium georganiseerd door haar collega’s. De 
gehouden lezingen werden gebundeld en gepresenteerd onder de titel Reflecties op 
het haptonomisch werkveld van ‘De Loods’. Het slotwoord van Truus mogen wij u 
hier in iets gewijzigde vorm aanbieden.
Truus heeft ook landelijk een bijzondere plaats in de haptonomie, omdat zij 
geprobeerd heeft de haptonomie en de watertherapie te integreren. Deze kennis 
heeft ze niet alleen aangewend ten behoeve van haar patiënten maar ook 
overgedragen in cursussen aan andere haptotherapeuten. Daardoor blijft deze kennis 
behouden in het belang van de haptonomische zorg voor de ander.
In de hierna gepubliceerde lezing door haar collega Anne-Marie ter Beke vindt u 
een casusbespreking en een verslag van de samenwerking met Truus onder de titel 
Haptonomie bij trauma en herstel in de eerste lijn. 
Wij zijn Truus en Anne-Marie zeer erkentelijk dat wij hun lezingen mogen 
publiceren.
(N.B. Beide lezingen zijn voor ‘leken in de haptonomie’ geschreven. Het 
symposium was niet zozeer voor vakgenoten georganiseerd, maar veeleer voor 
hulpverleners van verschillende disciplines waarmee zij vanuit hun praktijk contact 
onderhouden.)

Vandaag mag ik als slotwoord bij mijn afscheid u meenemen in de wereld van de 
haptonomie. Hoewel ik ook zeker als fysiotherapeut afscheid neem, staat deze 
middag in het teken van de haptonomie. Ik ga dit doen aan de hand van een thema, 
nl de presentie. Een actueel thema en hopelijk voor u allen herkenbaar. Het zal gaan 
over onze praktijk, mijn werk, de haptonomie, de stand van zaken, maar vooral over 
de presentie. Dit is een thema dat ik gekozen heb, omdat het voor mij een leidmotief 
geweest is in het omgaan met patiënten.

Presentie
We kennen allemaal het gevoel van ziek te zijn geweest, weer beginnen en niet 
helemaal aanwezig te zijn. We zeggen dan ook, “ik voel me niet present”. Zo’n dag 
dat je liever een beetje op jezelf bent. Alles loopt stroever, ook het contact. Als je van 
Dale erop naslaat dan houdt presentie o.a. in aanwezigheid, tegenwoordigheid, maar 
ook ‘bij zinnen zijn’ en helder van geest. Daar zit al het fysieke en het geestelijke 

Truus Scharstuhl

Een appèl op de wederkerigheid

mailto:a.baart@wxs.nl
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element in. Ik ben aanwezig, maar hóe ben ik aanwezig. Hij is erg aanwezig zeggen 
we……..die persoon is nogal dominant.
Een goede vraag zou zijn, of we ons hiervan bewust zijn. Zijn we ons bewust van 
onze gemoedstoestand, ons al of niet present-zijn en hoe deze meespeelt in ons doen 
en laten, in wat we adviseren en hoe we handelen? Kortom wat weten en voelen we 
van onszelf in de interventies die we doen? En wat is nodig voor het slagen van een 
behandeling?

Haptonomie
Wat verstaat de haptonomie nu onder presentie. De haptonomie stelt dat presentie 
inhoudt een zich lichamelijk voelend aanwezig stellen voor de ander, waarin de 
echtheid, de betrouwbaarheid en de openheid duidelijk herkenbaar zijn.
Een mondvol, maar het komt er inderdaad op aan. Zoals ik u graag in het komende 
vervolg wil laten weten.

Allereerst voor een goed begrip nog een paar verduidelijkingen. Werkend als 
haptotherapeut is een wederkerig gevoelscontact van groot belang. De haptonomische 
ontmoeting heeft als voorwaarde de presentie van de therapeut en deze doet een appèl 
op de presentie van de patiënt. Door de presentie voelt de therapeut zich betrokken 
op de patiënt en voelt de patiënt zich geraakt door deze voelbare betrokkenheid van 
de therapeut. Het is de kern van de haptonomie dat deze betrokkenheid voor beiden 
voelbaar is (wederkerig) en er zo een contact mogelijk wordt waarin de patiënt kan 
uiten wat hem bezighoudt, pijn doet, dan wel frustreert. 
Daar is niet alleen mijn present-zijn voor nodig als therapeut, maar nog een 
aantal kwaliteiten dat maakt dat het contact veilig is. Zoals prudentie, d.w.z. de 
behoedzaamheid en het respect waarmee ik de ander tegemoet treedt en mijn 
transparantie; ben ik helder in mijn ontmoetingsgedrag, ben ik zonder bijbedoelingen. 
(*)

Wat is een affectieve benadering zoals die binnen de haptonomie gezien wordt?
Frans Veldman, grondlegger van de haptonomie, ziet de affectiviteit als een 
menselijke belevings-, waarnemings-, en gewaarzijnseigenschap. Wat neem ik 
waar van de ander, wat beleef ik aan de ander, en wat word ik gewaar van die ander 
waarmee hij mij raakt en waardoor ik hem vanuit echtheid liefdevol kan benaderen. 
U begrijpt het al ik moet daarvoor present zijn. Goed bij mijzelf en goed voelend 
naar die ander, zodat hij zich ook bedóeld weet. Ik raak hem aan, vaak letterlijk, 
maar dat hoeft niet altijd. De tederheid die in deze aanraking of nadering ligt is een 
bevestigende tederheid. Zij vraagt niet, maar bevestigt. Niet te verwarren met de 
vragende lokkende aanraking, de caresse, van de erotiek.
De uitnodiging die in het gevoelscontact zit is een appèl op een wederkerig contact. 

Dit houdt in dat de persoon geconfronteerd wordt met zijn persoonlijk (ge)voelen en 
(on)vermogen tot echt-zijn om dit contact ook aan te gaan. Door in contact te blijven 
(aanblijven) kan de therapeut zijn patiënt een diepe wezenlijke bevestiging laten 
voelen. Hij kan voelen dat hij goed is! 
Deze wijze van contact leggen vraagt veel van de haptotherapeut aan invoeling, eigen 
gevoelsontwikkeling en vermogen tot aanblijven. Hij moet hierin ondubbelzinnig 
duidelijk kunnen zijn.

Haptotherapie
Waarom zijn deze kwaliteiten binnen de haptotherapie nu zo belangrijk? Een 
mens gaat naar de haptotherapeut wanneer hij is vastgelopen in zijn vermogen om 
gevoelscontact te maken. Dit kan komen door een ingrijpende gebeurtenis, maar ook 
door een gevoelsarme achtergrond. Deze mens met emotionele of fysieke blokkades 
wordt zich hiervan binnen het contact bewust. Het blijkt dat wanneer die mens vanuit 
een present-zijn van de therapeut liefdevol wordt benaderd, hij zich zal openen en 
ontvankelijk wordt voor een affectieve wisselwerking. Het begin om weer bij zijn 
gevoel te komen, het begin om vanuit zijn eigen kracht weer een perspectief te zien. 
Het is één van de verdiensten van Frans Veldman, dat hij vanuit de empirie het 
openen vanuit het lichamelijk voelen als fenomeen heeft beschreven. 
  
Presentie:
Waar uit de presentie zich in?
Het is zichtbaar in houding en beweging. In woord en gebaar. Er gaat vitaliteit van uit 
en bewogenheid. Bezieling zou je ook kunnen zeggen.
Het is hoorbaar aan de klank van de stem. U kent het misschien de stem die raakt, die 
ver draagt, of juist… de stem die het begeeft.
Het is voelbaar aan de wijze van aanraken. Een aanraken waar deze mens trefzeker 
kan voelen dat hij bedoeld wordt! De mens die present is, is zichzelf maar niet gericht 
op zichzelf. 
Het is voelbaar in het contact. De mens die present is kan gevoelvol betrokken zijn bij 
de ander, invoelend in houding en beweging, ook de gevoelsbeweging van die ander 
en inlevend in zijn problematiek.

Ons totale lichamelijke zintuiglijke expressievermogen wordt hierbij ingezet. Maar de 
handen, voelers van nature, zijn voor een haptotherapeut onontbeerlijk.

Ik wil u nu een paar voorbeelden laten zien hoe de presentie van handen in het contact 
zichtbaar wordt gemaakt.
In de oorspronkelijke lezing zijn hiervan een aantal dia’s getoond, voor deze bewerking beperk 

ik me tot één voorbeeld.
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In dit geval het kinderhandje. Kunt u voor u zelf navoelen hoe u dat raakt? Zo’n zacht 
kinderhandje; onbevangen, vol vertrouwen en toewending in uw hand. Dat is het 
raken van het gevoel waar de haptonomie het over heeft. Dat is de tederheid waar we 
ons aan kunnen toevertrouwen.

Als laatste ziet u een filmpje van een baby huilend, niet present, samen met mij in het 
zwembad. Let dan eens op de veranderde mimiek.

De watertherapie en presentie
Dit laatste voorbeeld is hier opgenomen. Binnen deze praktijk is door mij een 
door de haptonomie geïnspireerde watertherapie ontwikkeld. En ik vind het leuk 
u hiervan iets te vertellen als nieuwe ontwikkeling. De watertherapie is in eerste 
instantie ontwikkeld voor baby’s met emotionele stoornissen ten gevolge van 
een problematische zwangerschap of moeilijke bevalling. Ook past het binnen de 
haptonomische ouder-kindbegeleiding als er sprake is van een verstoorde ouder-
kindrelatie ten gevolge van een niet goed verlopen ontwikkeling van het kind. Het 
niet goed onthecht zijn na de bevalling ligt hieraan vaak ten grondslag. 

Later kwam daar de volwassenheid bij. Voor volwassenen is watertherapie 

geïndiceerd als zij niet goed aanraakbaar zijn. Als de nabijheid van de ander als 
te bedreigend wordt ervaren, moet de veiligheid van voelen eerst meer vanuit 
de omhulling van een neutraal medium worden gevoeld. In dit geval het water. 
Het is dan ook voor mensen die erg angstig zijn en niet goed in staat om met hun 
gevoel naar buiten te komen. De geborgenheid en de veiligheid van de omhulling 
door relatief warm water kan hen raken op een meestal onbekend niveau: die van 
voelend aanwezig-zijn, of zoals we eerder zeiden van present worden. Een patiënte 
verwoordde het eens zo naar me: “de aanraking van het water past altijd, die van 
een mens meestal niet”. Of zoals vorige week iemand met een zeer getraumatiseerd 
verleden zei: “ Het is bevrijdend. Ik kom bij een gedeelte van mijzelf dat goed is”. 
Het voert te ver om daar nu uitvoeriger op in te gaan, maar Anne- Marie zal er meer 
in haar verhaal over casuïstiek over aangeven.

Het present worden in water is voor deze mensen, maar ook voor baby’s en kinderen 
zoals u in het filmpje zag, vaak een weg van angstig teruggetrokken zijn naar vol 
plezier samen zijn en spelen. Voor de therapeut is het een prachtig medium om 
veiligheid en wederkerigheid te fasciliteren.

Even naar vroeger…..
Toen ik in mijn begintijd, de jaren zeventig in aanraking kwam met de haptonomie 
was de keuze snel gemaakt. Ik vond daar iets, ik kon toen nog niet benoemen wat, 
dat een waardevolle aanvulling was op de fysiotherapieopleiding. Het ging om een 
mensbenadering waarbij ik ook in mijn persoon-zijn betrokken werd. Het ging niet 
alleen om de klacht of de ziekte, het lichaamsdeel of de functie…..het ging om de 
hele mens. Het ging niet alléén om mijn kennis en kunde, het ging er ook om hoe ik 
mij presenteerde als mens. Hoe ik contact maakte.

We moeten ons bedenken dat de haptonomie 50 jaar geleden ontstond als reactie op 
een tijdsbeeld.
De toenemende rationalisatie van de maatschappij en van de zorg in het bijzonder 
had in de naoorlogse jaren wetenschappers aangezet om een vernieuwd mensbeeld 
te creëren. Van den Berg, Prick, Calon, Buytendijk, en niet te vergeten Terruwe 
hebben hieraan vorm gegeven. Het moest menselijker, er moest meer aandacht 
zijn voor de mens als individu, meer ruimte voor persoonlijk gevoelen. Het was 
daardoor ook intellectueel gezien een boeiende tijd. Met een brede kijk op menselijke 
mogelijkheden. Een tijd gericht op de wederopbouw en vrede.
De haptonomie vond hier een goede voedingsbodem. Zij beoogde om in contact, in 
tactiele omgang met de patiënt, menslievendheid en individualiteit ook in te brengen. 
Een patiëntencontact dat zich tot dusver door professionele afstandelijkheid had 
gekenmerkt. 
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ROÈL uw partner 
in verzekeringen

Haptotherapeuten Verzekeringspakket

Financieel Adviesbureau ROÈL biedt voor haptotherapeuten 
de mogelijkheid verzekeringen te treffen met aantrekkelijke 

voordelen in de vorm van:

- collectiviteitskorting -
- uitgebreide specifiek op beroep afgestemde dekking -

- persoonlijke advisering -

 PRAKTIJKPAKKET
 •  Aansprakelijkheid beroep  • Extra kosten / 
 • Rechtsbijstand beroep  bedrijfsschade
    • Inventaris
 PRIVÉ-PAKKET
 • Woonhuis  • Aansprakelijkheid  
 • Inboedel   privé
 • Auto  • Rechtsbijstand privé
   • Doorlopende reis
 INKOMEN EN ZORGPAKKET
 • Pensioen  • Ziektekosten
 • Arbeidsongeschiktheid  • Ongevallen

Financieel Adviesbureau ROÈL
     Antwoordnummer 358

3740 VB BAARN
telefoon 035 54 890 90

Fax 035 54 890 91

  
Dertig jaar geleden maakte ik kennis met de haptonomie en voor mij heeft het nog 
steeds niets aan zeggingskracht verloren. De aandacht voor de ander, het verhaal 
achter de fysieke klacht of emotionele blokkade vind ik een ongelooflijk boeiend 
terrein. Ik heb er veel in geleerd, over die ander, maar ook over mijzelf. Ik heb 
geleerd hoe presentie voelde. Voor mij was dat erg gekoppeld aan bewogenheid. Ik 
heb geleerd hoe de wederkerigheid in het contact voelde.
Ik heb genoten van het gevoel als het lukte wanneer de ander weer op zijn spoor 
van levenslust en levenszin kwam. Mijn intentie tot presentstellen was daar elke 
dag opnieuw het startpunt van. Om met Rutger Kopland te spreken: “ Toen ik mijn 
empatisch vermogen weer van mijzelf mocht aanspreken, leerde ik een andere patiënt 
kennen”.

Hoe is het nu?
Tegenwoordig kennen we helaas nog steeds de rationalisatie van de zorg. Of beter 
gezegd het uit balans zijn van de mate van onze enorm toegenomen kennis en 
de wijze waarop en de tijd waarin de zorg gegeven kan worden. Het leidt helaas, 
vaak onbedoeld, tot onnodige pijn en eenzaamheid. Ik vind dat een zorgwekkende 
ontwikkeling binnen onze gezondheidszorg.

Het is dan ook verheugend dat voor het aspect van de presentie meer aandacht komt. 
Ondermeer als tegenbeweging op de verschraling van de zorg is o.a. prof. Baart met 
zijn presentietheorie gekomen. Het gaat hier wel om de zeer kwetsbare ander die door 
de hulpverlener opgenomen wordt in een betekenisvolle wederkerige relatie om zo 
zijn waardigheid terug te vinden. Er wordt niet meteen aangestuurd op effect, maar de 
aard van de relatie is het eerste doel. De presentie van de hulpverlener als interactief 
hulpmiddel is het ‘gereedschap’ van de hulpverlener.
  
En zo heeft Leo Hagenaars het binnen het fysiotherapieonderwijs over ‘de kunst van 
het hulpverlenen’ als hij het over presentie heeft. Hij vindt dat studenten weet moeten 
hebben van de fenomenen van presentie, als een stuk zelfkennis, om zo de patiënt 
beter van dienst te kunnen zijn.
  
Daarnaast wil ik de zorgethiek van de filosoof Levinas nog noemen, die onze 
onbewuste ontvankelijkheid voor de ander als basis voor ons ethisch handelen ziet. 
Ons steeds afvragende of ons handelen de hulpvragende mens beter of gelukkiger 
maakt. 
De haptonomie onderscheidt zich in deze doordat zij, zoals ik al eerder aangaf, het 
over een gevoeld lichamelijk, aanwezig stellen heeft.
De affectieve benadering van de haptonomie heeft zeker haar waarde in onze 
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Indien u hierover vragen heeft, neemt u dan contact op met de uitgever 

(zie colofon) en niet met de redactie. 

MEDEDELING:
SYMPOSIUM HAPTONOMIE NEDERLAND 2006
Door drukte van Frans Veldman, o.a. in verband met  

de vertaling van zijn boek, is de publicatie van de  
teksten van het Symposium Haptonomie Nederland 2006  
ernstig vertraagd. Wij verzoeken u vriendelijk nog enige  

tijd geduld te hebben. Zegt het voort!

tegenwoordige tijd van toenemende egocentriciteit. Wij kunnen mensen bewust 
maken van hun vermogen om in affectieve wisselwerking te komen. Dan is contact 
geen leeg begrip. Dan wordt ….Ik alleen….Wij samen. (en dat is in mijn ogen 
helend) Dat betekent voor beiden tevredenheid, bevestigd-zijn, gelukkig worden, 
beter voelen.

Presentie
Dan kom ik terug bij het begin van mijn verhaal. Ik hoop u duidelijk te hebben 
kunnen maken dat in mijn ogen een goed geslaagde therapie niet alleen een 
interventie (bedoeld als probleemoplossing) behelst, maar ook een present-zijn van de 
hulpverlener. Niet alleen het handelen is maatgevend voor het welzijn, maar ook het 
contact dat geïnitieerd wordt door de hulpverlener. 

In de oorspronkelijke lezing werd vervolgens het einde gevormd door een dankwoord aan 

collega’s en de aanwezige mensen uit de eerste lijn.

Ik dank u voor uw aandacht.

(*) Bron: Veldman Frans, Haptonomie - wetenschap van de affectiviteit, Bijleveld, 
Utrecht 1988

Haptonomie bij trauma 
en herstel in de eerste lijn

Namens de redactie: Zie ook de inleiding bij Presentie in de haptonomie door 
Truus Scharstuhl. De hier gepubliceerde lezing van Anne-Marie ter Beke geeft een 
casusbespreking en een verslag van de samenwerking met collega Truus. Deze 
bespreking is heel bijzonder omdat het een neerslag is van een samenwerking 
tussen twee therapeuten en tevens een bespreking waarbij ook de patiënt aan het 
woord komt. Wij zijn beiden erkentelijk voor hun toestemming voor publicatie in 
Haptonomisch Contact.
Beide lezingen zijn voor ‘leken in de haptonomie’ geschreven. Het symposium was 
niet zozeer voor vakgenoten georganiseerd, maar veeleer voor hulpverleners van 
verschillende disciplines waarmee zij vanuit hun praktijk contact onderhouden.

In deze lezing wil ik graag iets laten zien over de praktijk van de haptonomie, hoe 
het werkt in het herstelproces van patiënten. Ik heb daartoe een casus uitgewerkt van 
Olga, een vrouw 
van 22 die bij ons in de praktijk kwam nadat ze een ongeluk had gehad, wat voor 
haar een traumatische ervaring is geweest. Ik heb haar een jaar nadat ze hersteld was 
gevraagd wat ervaringen op papier te zetten, en enkele citaten daaruit zijn in deze 
lezing opgenomen, uiteraard met Olga’s toestemming.
Voor vandaag heb ik speciaal deze casus gekozen, omdat Truus en ik samen 
betrokken waren bij het herstelproces van Olga, zoals uit het vervolg zal blijken.

Anne-Marie ter Beke

Lezing bij het afscheid van Truus Scharstuhl
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Wat kunnen de gevolgen van een ongeluk zijn? Om dat dicht bij onze ervaring 
te brengen wil ik beginnen met een paar voorbeelden die denk ik voor iedereen 
herkenbaar zijn.
•  Stel, u snijdt zich per ongeluk in de vinger. Even is er de eerste schrik, en 

vervolgens bent u daarna net wat meer op uw hoede bij het hanteren van datzelfde 
mesje.

•  De schrik is al heftiger wanneer niet één vinger maar ons hele lichaam  betrokken is 
bij een ongeluk: een valpartij van de trap, de fiets of de ski’s. Onze kwetsbaarheid 
komt meer in het geding, en pijn, verwondingen of breuken zijn ineens een tastbare 
realiteit. Ons gevoel van veiligheid is dieper aangetast, en het duurt meestal wel 
even voor we de draad weer kunnen oppakken.  

Alles wat plotseling onaangenaam bij ons binnenkomt doorbreekt de dagelijkse 
vanzelfsprekendheid. We moeten dan a.h.w. even herschikken, of deze inbreuk nu ons 
lichaam betreft, onze emoties,  onze leefomgeving etc.
Wanner onze gehele existentie in het geding is,  bijvoorbeeld bij  een 
levensbedreigende ziekte van onszelf of een dierbare, dan is zelfs helemaal niets meer 
vanzelfsprekend. 

Bij Olga werd de dagelijkse vanzelfsprekendheid als volgt doorbroken:
Ik was toeschouwer bij een mountainbike wedstrijd in een  park. Ik stond met mijn 
vader en vriend naast het parcours, afgezet met een rood lint. Tijdens de wedstrijd 
vloog er een mountainbiker uit het parcours en belandde in het publiek. Deze mensen 
vielen allemaal op mij (ik was de laatste in de rij) en ik vloog enkele meters door de 
lucht (ik stond op een helling) en kwam op mijn hoofd en nek terecht. Ik lag daar en 
keek naar de lucht en dacht: “wat duurt het lang voordat er iemand komt, waarom 
komt niemand mij helpen?” Later bleek dat ik even buiten bewustzijn was geweest, 
want mijn vader en vriend en anderen waren meteen naar mij toegekomen. Ik heb 
daar een uur gelegen voordat er pas hulp kwam en de wedstrijd ging naast mijn hoofd 
gewoon door.  Dit vond ik het ergste van allemaal: daar liggen met heel veel pijn, 
terwijl alles om je heen gewoon doorgaat en ik had het heel erg koud. Het enige wat 
ik kon zien was de lucht en de bomen.
Na onderzoeken in het ziekenhuis bleek ze alleen een hersenschudding te hebben en 
kon met pijnstillers weer naar huis, met de boodschap dat ze rust moest houden en dat 
het met een week over zou zijn. Maar het pakte heel anders uit. Ze schrijft:
Ik heb twee tot drie weken alleen maar geslapen, ik wou niemand zien of spreken.
Ik zat onder de pijnstillers en was heel ziek en misselijk. 
Na deze bedrust is ze gestart met fysiotherapie in haar woonplaats omdat ze nog veel 
hoofdpijn had en haar nek nauwelijks kon bewegen. Omdat de pijnklachten alleen 
maar toenamen is er opnieuw neurologisch onderzoek gedaan wat geen aantoonbare 

afwijkingen opleverde. Uiteindelijk kwam ze via de revalidatiearts bij ons terecht 
voor haptonomie, 
4 maanden na het ongeval.

De begeleiding.
Hoe zag de begeleiding van Olga eruit? Ik zal dat in 3 onderdelen beschrijven.
1   de beginfase: hoe was ze eraan toe, wat was er in haar leven en beleving 

veranderd?
2 het behandelplan 
3  de begeleiding 

1 Beginfase
Olga was vóór het ongeluk een gezonde vrouw, ook in psychische zin, ze had 
geen traumatische voorgeschiedenis. Ze deed met plezier haar opleiding Sociaal 
Pedagogisch Werk, was spontaan en kon echt genieten. Ze had een fijne vriend en 
prima ouders. 
Toch had dit ongeluk een enorme impact op haar.
Er was sprake van dezelfde gevolgen als die bij ernstige geweldtrauma’s, nl:
• schending van het basisvertrouwen, een verlies van gevoel voor veiligheid
• verlies van verbondenheid met de omgeving 
Ze kwam binnen als een verschrikt vogeltje en was voortdurend op haar hoede. Ze 
zegt over de veranderingen in haar leven en beleving:
Ik voelde me anders, afhankelijker. Ik moest overal naar toe gebracht worden, kon 
niet met vriendinnen iets doen of met mijn vriend. Vriendinnen lieten het afweten, 
ik hoorde niks meer van ze. Ik kon niet fietsen, lopen ging wel maar dan moest er 
iemand mee, omdat ik snel duizelig was en bang dat ik weer zou vallen. Ik schrok van 
alles op straat, van een vogel die langs vloog, van mensen die te dichtbij kwamen etc. 
Ik dacht dat alles mij nog meer pijn wou doen. Ik liep gespannen, kon mijn nek niet 
draaien en zag dus niet wat er achter mij gebeurde. Alles om mij heen, buiten mij, 
werd een beetje mijn vijand. 

Ze had haar opleiding  tijdelijk stopgezet, ze kon dat fysiek maar ook qua werkdruk 
niet bolwerken. Ze voelde zich niet meer zichzelf, wist eenvoudig  niet hoe ze haar 
leven weer op de rails moest krijgen. 
Ook voelde ze zich schuldig tegenover haar ouders en vriend die de consequenties 
van haar ziek zijn mee moesten dragen. Tegelijk had ze deze dierbaren hard nodig, 
juist vanwege dat gevoel van onveiligheid. Daarom had zij in een eerder stadium een 
voorstel voor behandeling in een revalidatiecentrum van de hand gewezen.
Ik wou niet daar zitten en in het weekend even je ouders en vriend gedag zeggen, 
zo zag ik het. Ik had ze iedere dag nodig, voor mijn herstel! Ze moesten mij naar de 
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therapie brengen, ophalen, de verandering zien, wat het met mij deed…het verdriet, 
de verwerking en ook vooral wat het thuis (na therapie) met mij deed.

2 Behandelplan
Het behandelplan was als volgt: na de intake is haptotherapie aangeboden als hulp bij 
de verwerking van het ongeval en bij het herwinnen van vertrouwen. Toen bleek dat 
het verwerkingsproces slecht ten dele de bewegingsangst beïnvloedde kwam er na een 
half jaar haptonomische fysiotherapie bij.
Truus en ik geven in onze praktijk beiden zowel haptotherapie als haptonomische 
fysiotherapie. Olga kwam bij  Truus terecht voor de haptotherapie, en ik heb de 
haptonomische fysiotherapie gegeven. We hebben ervoor gekozen om deze twee 
aspecten door twee therapeuten aan te bieden. Ten eerste gaf het Olga de mogelijkheid 
haar vertrouwen uit te breiden naar een tweede persoon, als opstap naar de wereld 
om haar heen. Ten tweede schiep het duidelijkheid  dat het opnieuw aanleren van 
oude vaardigheden een onderscheiden onderdeel was van het herstelproces. Voor 
ons en voor Olga hebben we de mogelijkheid opengehouden om eventueel ook een 
psycholoog erbij in te schakelen, maar dat is niet nodig gebleken.
3a Behandeling Haptotherapie
Judith Herman onderscheidt in haar boek “Trauma en herstel” drie herstelfases: 
1 verschaffen van veiligheid 
2 herinnering en rouw
3 herstel van verbondenheid
Olga heeft al deze drie fases doorlopen. Niet zozeer chronologisch (van 1 via 2 
naar 3), maar veeleer cyclisch. Steeds opnieuw stukjes veiligheid, stukjes rouw en 
kleine stapjes m.b.t. verbondenheid. Dit gold voor zowel de haptotherapie als de 
haptonomische fysiotherapie.

In het haptonomische contact leerde Olga om te gaan met haar fysieke en emotionele 
pijn, door die niet uit angst af te weren maar er juist voelend verbinding mee te 
zoeken, in de veilige affectieve nabijheid van Truus en later van mij. Daar ontstond 
een eerste veiligheid in haar overhoop gehaalde leven.
Ik moest het vertouwen terug winnen in mensen en in wat er om mij heen gebeurde. Ik 
vertrouwde jullie, jullie zijn zo hartelijk en lief voor mij geweest. Jullie luisterden en 
gaven tips waar ik ook echt wat mee kon. Ik kon mijn verhaal kwijt, er gebeurde iets 
met me als ik op de bank lag. Ik voelde het ongeluk en de pijn terugkomen, vooral de 
eenzaamheid van het liggen in het bos, daar heb ik het heel erg moeilijk mee gehad. 
Ik tekende en schreef (korte) stukjes in een boek. Dat liet ik lezen en zien aan Truus. 
Dat zij mijn lichaam behandelde vond ik erg fijn, ik  werd er rustig van. En ik  kreeg 
er vertrouwen in dat mensen ook zachtjes aan je kunnen zitten en dat het geen pijn 
deed. 

De voordelen van haptotherapie in deze fase:
1  door de aanraking grijpt het direct aan daar waar het trauma heeft plaatsgevonden 

nl. in de lichamelijkheid en in het verlies van vertrouwen in de lichamelijke 
mogelijkheden.

2  het biedt de mogelijkheid het vertrouwen in de omgeving te herstellen via de 
concrete ander, hier de therapeut 

3  het doet via de aanraking een direct appel op de belevingswereld, biedt ruimte aan 
alle emoties en helpt deze te doorleven

Truus heeft in haar lezing al aangegeven wat het belang is van de presentie en de 
kwaliteit van de aanraking. Ik zal proberen dit nog wat toe te spitsen m.b.t. deze 
casus.
Een mens doet in zijn prille begin allerlei indrukken op via de tastzin.
Een liefhebbende ouder laat zijn liefde voelen in hoe hij naar het kind kijkt, hoe hij 
het draagt, verzorgt, woordjes spreekt. Je zou kunnen zeggen dat het kind via zijn 
lichaam leert ervaren dat hij  bemind is, een basisgevoel van welbevinden van waaruit 
een kind de wereld kan gaan ontdekken en vertrouwen. 
Bij Olga was door de schrik, angst en  pijn de toegang tot dit welbevinden a.h.w. 
geblokkeerd, waardoor b.v. de haar zo kenmerkende spontaniteit geheel verdwenen 
was.  Haar vriend had het  best moeilijk met deze veranderingen. 
Via de concrete tastzin,  en via de affectieve aanwezigheid van Truus en mij als 
een soort ‘tijdelijke ouder’ heeft Olga haar oorspronkelijke welbevinden weer 
teruggevonden, en daarmee ook het vermogen tot zelfexpressie en genieten. 

Een bijzondere rol hierin was weggelegd voor ons zwembad. 
Olga was vóór het ongeluk vertrouwd met water en heeft daar als kind veel plezier 
aan beleefd. Onbewust maakte zij  weer contact met de fijne en goede belevingen die 
zij eerder had opgedaan. Bovendien was het water een veilige omgeving! .
Het water vond ik het fijnst: alle pijn verdreef uit mijn lichaam, ik voelde me vrij: 
IK KON BEWEGEN. Zonder pijn te voelen. Heerlijk! Ik hield altijd al van water, dit 
was zo fijn, ik deed dingen en voelde dingen waar ik lang op had gewacht. Na het 
water was ik altijd heel moe; er kwamen ook vaak tranen, van blijdschap (dat ik weer 
dingen kon) en soms ook nog van verdriet. Het water omarmde mij en ik het water. 
Het water werd mijn beste vriend: hierin kon ik mijzelf zijn en leerde ik dingen, die ik 
thuis op het droge ook kon uitproberen.
Ik ben zelf ook een paar keer met haar in het water geweest, en het was altijd frappant te 
zien hoe natuurlijk ze bleef bewegen als ze uit het water weer op het droge was.
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3b Behandeling haptonomische fysiotherapie 
• van bewegingsangst naar genieten
• stapsgewijze opbouw van activiteiten
• terugkeer in sociale netwerk en hervatting van haar opleiding

Wij zijn gestart met een inventarisatie van haar activiteitenniveau, en hebben samen 
een ‘verlanglijstje’ gemaakt. Ze was al gestart haar actieradius te vergroten m.b.t. het 
wandelen, waarmee ze letterlijk ook stappen zette naar meer zelfstandigheid. Tijdens dit 
wandelen probeerde ze ook steeds meer de loopomgeving erbij probeerde te betrekken 
(want ze liep a.h.w. in een koker): rondkijken, luisteren, wind/zon voelen etc. Allemaal 
openend naar buiten, loskomend van de angstige betrokkenheid op zichzelf en haar 
bewegingen.
Het is moeilijk je dat voor te stellen, maar bewegingen die voor ons eenvoudig waren, 
waren voor haar een groot probleem, bv. iets oprapen van de grond, of omdraaien 
van ruglig naar buiklig. Zij was dan zo gefixeerd op haar hoofd dat ze het natuurlijke 
bewegingsgevoel helemaal kwijt was.
Voor haar gevoel was haar hoofd voortdurend ‘in gevaar’. In het begin mocht niemand 
aan haar hoofd komen, en ook niet in de buurt daarvan. Zelfs het bewegen van haar 
eigen armen boven haar hoofd vond ze eng als ze het niet kon zien. 
Geïsoleerde oefeningen doen was geen optie, dan bewoog ze haar hoofd en nek 
nauwelijks. 
Ik moest dus spelactiviteiten zoeken waar voor haar wat aan te beleven viel, en die 
onbewust natuurlijke bewegingen uitlokten waarbij de draaiing van het hoofd ‘als 
vanzelf’ mee kwam. Eigenlijk zoals jonge kinderen leren bewegen, getrokken door 
nieuwsgierigheid naar de voorwerpen of geluiden uit hun omgeving. Gelukkig was 
zij iemand die veel plezier had gekend in bewegen en sport, dus konden we weer 
verbinding zoeken met die beleving. 
De stapjes waren klein. Dat moest wel, want als ze te groot waren viel ik weer terug. 
Ik wist gewoon niet hoe ik me na het ongeluk natuurlijk moest bewegen,  het kostte me 
zoveel moeite. Anne-Marie heeft mij ontzettend geholpen met de dagelijkse dingen, 
zoals lopen, fietsen, spelen, schrijven, tekenen, samen dingen doen etc. We gingen 
samen spelen, dansen en plezier maken. Dat vond ik fijn, zo was ik ook altijd geweest. Ik 
vond alle nieuwe bewegingen die ik moest doen eng, ik wist niet hoe ik het moest doen 
en of het pijn deed. Ik vertrouwde Anne-Marie en als iets niet fijn was, gingen we daar 
ook niet mee door. Er kwamen vaak emoties los en dan troostte ze mij. Ik heb weer leren 
plezier maken samen met Anne-Marie. 
Alles was ongedwongen, zo voelde ik het. 
Olga  had grote moeite zich aan bewegende voorwerpen toe te vertrouwen: loopband, 
fiets, crosstrainer, kantelplank, altijd lag het gevaar op de loer dat ze weer zou kunnen 
vallen.

Zelfs het reizen met de bus als bewegend voorwerp was moeilijk, dan moest zij op 
de controle van de chauffeur vertrouwen. Zij heeft met dapper doorzettingsvermogen 
deze angsten overwonnen
Uiteindelijk vertrouwde ik mezelf en dus ook mijn omgeving. Ik ging weer alleen 
op pad, kon stukjes hardlopen, ging met de bus, op de fiets, schrok niet meer van 
iedere vogel en ging zelfs voor het eerst weer naar de stad. Dat had ik lang niet meer 
gedaan. Alles ging in stapjes. 
Eerst alles samen met mijn vriend of ouders, daarna alleen, een paar minuten, en dan 
steeds langer.

Vanaf dat moment kwamen steeds meer alledaagse activiteiten in beeld en werd ook 
haar sociale actieradius groter. Zo had ze haar zaterdagbaantje hervat, wat een heel 
geduldig ingroeiproces was. Steeds kwam ze haar grenzen tegen - ze kon aanvankelijk 
zoveel minder dan voorheen - en moest ze leren omgaan met de reacties van anderen 
daarop. Ik was in deze fase vooral belangrijk als coach. Ze kon met vragen terecht, 
we zochten samen naar oplossingen voor praktische problemen, en waar nodig was er 
emotionele ondersteuning. 
Een leuk moment in de eindfase was toen ze weer op skivakantie wilde en we juist 
het vallen zijn gaan oefenen, dat wat het trauma veroorzaakt had. Die skivakantie was 
echt een markering, ze kwam er werkelijk stralend van terug. En even stralend kwam 
ze ook een tijdje later bij ons afscheid nemen. Dat beeld staat nog levendig op mijn 
netvlies, en vormt voor Truus en mij een dankbare herinnering.

Ik geef graag het laatste woord aan Olga. Hartelijk dank voor uw aandacht.

Mijn studie heb ik weer opgepakt en in juni neem ik daarvoor mijn twee wel verdiende 
diploma’s in ontvangst. Daar kijk ik erg naar uit. In een halfjaar tijd heb ik mijn 
rijbewijs gehaald. Ook een hele prestatie! Ik ben gelukkig en doe eigenlijk alles wat ik 
voor het ongeluk ook deed. Heb alleen wat meer rust/slaap nodig en soms, heel soms 
voel ik mijn nek nog. 
Ik sta anders in het leven, ben bewuster van dingen en heb veel meer geduld 
gekregen. Ik weet wat echt belangrijk is, over futiliteiten hoor je mij niet klagen.
Ik denk niet vaak meer aan de dag van het ongeluk. Ik heb het afgesloten. Het is goed 
zo!
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Met stijgende verbazing lees ik de promotie van de functie van “doula” **. Worden 
de bedklossen vervangen door tribunes en mag de vader daarop plaats gaan nemen?

Als trotse vader van drie kinderen, ben ik in de zeer gelukkige omstandigheid geweest 
dat ik samen met mijn vrouw tijdens de zwangerschap en de baring vader ben 
geworden door heel actief mijn vrouw te steunen. Er waren geen pottenkijkers bij, ik 
had een belangrijke taak en voelde een grote verantwoordelijkheid voor mijn vrouw 
en de kinderen die geboren werden. Ik ben op dat moment een geweldige band met 
mijn kinderen aangegaan. Het heeft me ongetwijfeld  een beter vader en echtgenoot 
gemaakt en daar ben ik tot op de dag van vandaag (24 jaar na dato) ongelofelijk blij 
mee.

De verloskundigen gaan helemaal voor “evidence based medicine” en vergeten naar 
mijn idee de tweede kern van hun functie. Het is niet voor niets dat de verloskundige 
vroeger vroedvrouw heette en in het Frans nog steeds “sage femme”. Beide 
betekenen “wijze vrouw” en dat is niet uitsluitend een verwijzing naar hun klinisch 
wetenschappelijke kennis. Het waren vrouwen met levenswijsheid die goed in staat 
waren om sociale steun te geven en het onderscheid tussen fysiologie en pathologie te 
bewaken. Juist daardoor waren zij in staat veel pathologie te voorkomen, immers een 
deel van de pathologie ontstaat vanuit angst en onzekerheid van de aanstaande ouders 
en de schijnzekerheid van de “evidence based” medische technologie. 
Vrouwen krijgen op latere leeftijd kinderen, ze krijgen minder kinderen, de 

Doula? Amehoula! * 
Dick de Koning,

Manager en Gedragswetenschapper
Partner van een vroedvrouw

Trainer bij ‘Optimum’ (www.opti-mum.nl) 

In nieuw geopend gezondheidscentrum 
hebben we praktijkruimte te huur 

voor een haptonoom.

Voor meer info: 074 2914143  / 06 40105851

maatschappij ontwikkelt zich in een richting waarin we vinden dat ieder individu 
recht heeft op een gezond kind en een leven zonder pijn en risico’s. Gezondheidszorg 
is ook een consumentenmarkt geworden. Daarnaast levert bevallen en kinderen 
krijgen altijd een zekere mate van angst en onzekerheid op. Dat is van alle tijden en 
een natuurlijke reactie op veranderende omstandigheden. In die angst en onzekerheid 
vroegen mensen vroeger, ook bij gebrek aan andere mogelijkheden, om sociale steun. 
In onze geïndividualiseerde maatschappij vragen patiënten nu in plaats daarvan 
om vruchtwaterpuncties, meerdere echo’s, ruggenprikken, ziekenhuisbevallingen, 
enz. Moeten verloskundigen dit soort zorg dan niet leveren? Ja, dat moeten ze wel, 
maar ze moeten niet denken dat daarmee een antwoord geven op die gevoelens van 
onzekerheid en angst. Zo werkt het menselijk brein niet. Ook na die interventies 
voelen aanstaande ouders zich onveilig en vragen ze gewoon om nog meer 
interventies. Interventies waarvan de patiënt denkt dat ze een antwoord zijn op de 
angst die ze hebben, maar die die angst niet verminderen, werken angst verhogend! 
Dat is evidence based kennis uit de psychologie. Om dat te voorkomen moet de 
verloskundige naast de gevraagde (en vaak geëiste) medisch technologische ingrepen 
een sociaal antwoord geven op de door de patiënten ervaren angst en onzekerheid. En 
dat doe je niet door de gevraagde ingrepen te doen of ze te sussen maar door een echt 
contact aan te gaan over die angst en onzekerheid. Verloskunde is naar mijn  idee een 
sociaal medisch beroep, net als huisarts. De huidige focus op evidence based werken 
wordt verward met medische technologie toepassingen, alsof de psychologie al niet 
al bijna een eeuw wetenschappelijk bewijs levert voor de relatie tussen psychisch 
en lichamelijk welbevinden c.q. onwelbevinden. Huisartsen werden op deze wijze 
protocollaire verwijsboeren met een hoog burnout risico, willen verloskundige dat 
ook?
Of is het evidence based werken en het toepassen van medisch technologische 
interventies  het vehikel waarmee de verloskundigen zich in de “krabbenmand” 
van de medische wereld omhoog wil werken richting de status van een arts of 
gynaecoloog en verkwanseld ze daarmee de kern van haar toegevoegde waarde? En 
het gat dat zij achterlaten moet dan maar opgevuld worden met “doula’s”? Dit is de 
weg voor verloskundigen om hun vak op te heffen, immers waarom zou je eigenlijk 
nog een verloskundige nodig hebben, een doula en een arts dat is toch wat de patiënt 
wil en is uiteindelijk veel goedkoper en veiliger? Bovendien is het te verwachten dat 
de doula’s door de artsen en gynaecologen met open armen ontvangen zullen worden, 
immers ze raken die concurrerende en eigenwijze verloskundigen en die lastige 
vaders in een beweging kwijt!

Wat is de weg uit dit dilemma? Moet het fenomeen doula door de verloskundigen 
bestreden worden? Nee, natuurlijk niet. 
Tegen de stroom in roeien kost erg veel energie, maakt je erg ongeloofwaardig en 
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als je even uitrust ben je gewoon weer terug bij af. Dat heeft dus niet zoveel zin. Er 
zullen aanstaande ouders zijn die graag (of per se) een doula bij hun bevalling willen 
en daar ook van profiteren. 

Moet de doula’s gepromoot worden door professionals die betrokken zijn bij 
zwangerschap en bevalling? Dat denk ik niet. 
De roep om doula’s is mijns inziens een vingerwijzing voor de verloskundigen. Het is 
bij uitstek de taak van de verloskundigen om aanstaande ouders zodanig te begeleiden 
en ondersteunen dat zij in staat zijn om vertrouwen bij de aanstaande ouders te 
ontwikkelen in het natuurlijke verloop van zwangerschap en bevalling. Om  partners 
hun eigen kracht laten te vinden om met behulp van elkaar van zwangerschap en 
bevalling een prachtige start van het ouderschap te maken. Dat is soms moeilijk voor 
aanstaande ouders, maar het niet aangaan van die uitdaging is bepaald niet de juiste 
oplossing. Borstvoeding geven stuit soms ook op weerstand en problemen maar we 
promoten dan toch ook niet de herinvoering van de “min”?

Als vader van 3 prachtige kinderen ben ik blij dat ik in de zwangerschap van mijn 
vrouw mijn angst en onzekerheid onder ogen heb gezien en dat ik daarin begeleid 
werd. Wie weet had ik destijds anders wel gekozen voor een doula en had ik dat 
allemaal moeten missen.

*Dit artikel verscheen eerder in KNOV – Tijdschrift voor verloskundigen.

(tekstblokje in grijs)
toevoeging door de redactie:
** Doula’s worden opgeleid om vrouwen tijdens de bevalling emotioneel bij te staan. 
Dat helpt, blijkt uit onderzoek. Maar verloskundigen voelen zich buitenspel gezet.
De doula, overgewaaid uit de Verenigde Staten, is betrekkelijk nieuw in Nederland. 
Volgens docente kraamverzorging Dora Kroon hebben zwangere vrouwen er behoefte 
aan. Zij richtte daartoe een doula-opleiding op.
Uit onderzoek blijkt dat een goede vriendin of vrouwelijk familielid hetzelfde 
effect als de doula kan hebben. Een vriendin is goedkoper. Een beroepsdoula kost 
gemiddeld dertig euro per uur en de zorgverzekering vergoedt het vooralsnog 
niet. (Bron: dagblad TROUW d.d.31-8-06, Bevallen - Een nieuw gezicht in de 
verloskamer: de doula)
Zie ook: www.doula.nl.
(einde grijs tekstblok)

Voor u gelezen… door Carin van Hooff (1)

Niemandskinderen is een boek dat confronteert en er geen doekjes om windt tegen het bloeden. 

Het mag met recht een taboedoorbrekend boek genoemd worden. Het verwoordt zo helder 

mogelijk wat sommige kinderen moeten doormaken op een plek die eigenlijk symbool zou 

moeten staan voor geborgenheid en veiligheid, hun thuis.

Het boek heet ‘niemandskinderen’ omdat deze kinderen niet van hun ouders zijn, omdat hun 

ouders niet van hen konden houden, ze zijn niet van zichzelf omdat ze ook niet van zichzelf 

kunnen houden en ze zijn niet van anderen omdat ze zich vaak niet aan anderen kunnen binden. 

Gelukkig vinden velen hun weg weer terug naar Iemandsland, maar sommige verdwalen en 

verzuipen voorgoed in Niemandsland, zo schrijft Carolien Roodvoets in dit boek. De auteur is 

gezins- en relatietherapeute en heeft al meerdere boek op haar naam staan.

Zij gaat daarna in op de wijze waarop ouders er niet kunnen zijn voor kinderen en welke 

gevolgen dit heeft. Ouderliefde is niet vanzelfsprekend, hoe graag we dat ook zouden willen 

geloven geeft ze aan. Ouders kunnen vanwege persoonlijke problemen, vanwege pedagogische 

onmacht of uit onverschilligheid het kind verwaarlozen of mishandelen. Meestal maakt dit voor 

de beleving van het kind niet zoveel uit. Het moet leren leven met de realiteit dat de ouder heel 

vaak geen ouder kan zijn. De rollen die een kind onterecht op zich moet nemen en de onveilige 

thuissituatie veroorzaken een gevoel van steeds op je hoede moeten zijn. Het kind kan zich niet 

veilig hechten en ontwikkelt allerlei afweermechanismen.   

Als kinderen eenmaal volwassen zijn en letterlijk niet meer thuis wonen, worden de patronen en 

gevoelens vaak voortgezet in de nieuwe situatie, waarin iemand op zichzelf woont of zelf een 

relatie en gezin krijgt. Dan kan het erg moeilijk zijn om de angst en het wantrouwen los te laten 

en opnieuw te leren vertrouwen op anderen.

Het is dan nodig dat het vaak woordeloze verhaal, woorden krijgt. Dat gevoelens er mogen zijn 

en dat er iemand bereid is om werkelijk te luisteren naar wat er wordt gezegd en bedoeld.

Omdat het verhaal niet is gedeeld met anderen kunnen er allerlei foute conclusies zijn getrokken 

over schuld hebben aan, of schaamte over een vermeend aandeel in de verwaarlozing of 

mishandeling. Omdat er niet over is gecommuniceerd met anderen kon niemand ook vragen 

stellen of er een ander gezichtspunt aan toevoegen. Vaak hebben niemandskinderen ook niet 

geleerd om te praten over wat ze voelen. Ze hebben juist geleerd dat hun gevoel en dus ook 

zijzelf er niet werkelijk toe doen.  

Alvorens er echter kan worden begonnen met het delen van het verhaal en het langzaam afdalen 

in de herinneringen, moet iemand eerst weer grip krijgen op zijn dagelijkse leven. Het eerste 

deel van een therapie moet daar dan ook bij ondersteunen. Pas als er voldoende stabiliteit is 

Niemandskinderen

De gevolgen en verwerking van een onveilige jeugd 
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als je even uitrust ben je gewoon weer terug bij af. Dat heeft dus niet zoveel zin. Er 
zullen aanstaande ouders zijn die graag (of per se) een doula bij hun bevalling willen 
en daar ook van profiteren. 

Moet de doula’s gepromoot worden door professionals die betrokken zijn bij 
zwangerschap en bevalling? Dat denk ik niet. 
De roep om doula’s is mijns inziens een vingerwijzing voor de verloskundigen. Het is 
bij uitstek de taak van de verloskundigen om aanstaande ouders zodanig te begeleiden 
en ondersteunen dat zij in staat zijn om vertrouwen bij de aanstaande ouders te 
ontwikkelen in het natuurlijke verloop van zwangerschap en bevalling. Om  partners 
hun eigen kracht laten te vinden om met behulp van elkaar van zwangerschap en 
bevalling een prachtige start van het ouderschap te maken. Dat is soms moeilijk voor 
aanstaande ouders, maar het niet aangaan van die uitdaging is bepaald niet de juiste 
oplossing. Borstvoeding geven stuit soms ook op weerstand en problemen maar we 
promoten dan toch ook niet de herinvoering van de “min”?

Als vader van 3 prachtige kinderen ben ik blij dat ik in de zwangerschap van mijn 
vrouw mijn angst en onzekerheid onder ogen heb gezien en dat ik daarin begeleid 
werd. Wie weet had ik destijds anders wel gekozen voor een doula en had ik dat 
allemaal moeten missen.

*Dit artikel verscheen eerder in KNOV – Tijdschrift voor verloskundigen.

(tekstblokje in grijs)
toevoeging door de redactie:
** Doula’s worden opgeleid om vrouwen tijdens de bevalling emotioneel bij te staan. 
Dat helpt, blijkt uit onderzoek. Maar verloskundigen voelen zich buitenspel gezet.
De doula, overgewaaid uit de Verenigde Staten, is betrekkelijk nieuw in Nederland. 
Volgens docente kraamverzorging Dora Kroon hebben zwangere vrouwen er behoefte 
aan. Zij richtte daartoe een doula-opleiding op.
Uit onderzoek blijkt dat een goede vriendin of vrouwelijk familielid hetzelfde 
effect als de doula kan hebben. Een vriendin is goedkoper. Een beroepsdoula kost 
gemiddeld dertig euro per uur en de zorgverzekering vergoedt het vooralsnog 
niet. (Bron: dagblad TROUW d.d.31-8-06, Bevallen - Een nieuw gezicht in de 
verloskamer: de doula)
Zie ook: www.doula.nl.
(einde grijs tekstblok)
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kan begonnen worden om de herinneringen en de gevoelens die zijn opgesloten voorzichtig te 

onderzoeken en ruimte te geven.

Ik vind het een mooi en indrukwekkend boek, dat zo goed verwoordt wat jammer genoeg nog 

zoveel mensen mee maken. Ik heb het inmiddels ook laten lezen aan een aantal cliënten van mij 

en zij geven aan veel herkenning en vooral erkenning in het boek te hebben gevonden. 

Wat voel ik?” is gebaseerd op een filosofieproject, dat ontwikkeld is voor een Franse 

basisschool, zo lees ik een recensie op www.bol.com over dit leuk geïllustreerde boekje voor 

kinderen. Ook in Nederland wordt al druk gefilosofeerd met kinderen van diverse leeftijden, al 

of niet in het reguliere onderwijs, over de meest uiteenlopende onderwerpen. Dit boekje is er 

één uit een serie. Omdat dit deeltje over voelen gaat, wordt het besproken in dit tijdschrift.

Het boekje leert kinderen tussen de 7 en 12 jaar reflecteren over de begrippen: Bewijzen van 

liefde, jaloezie, ruzie, liefde, vriendschap en verlegen zijn.

Elk hoofdstuk begint met een stelling, bijvoorbeeld: Hoe weet je dat je ouders van je houden? 

gevolgd door een vijftal mogelijke antwoorden, onder andere: “Ze geven me kusjes”. Direct na 

elk antwoord volgen een aantal “ja maar“ vragen waar geen antwoord op volgt. Bijvoorbeeld: 

Ja maar, houden alle mensen die elkaar kussen ook echt van elkaar?

Zo worden kinderen gestimuleerd om na te denken over het begrip en meerdere kanten 

ervan te zien. Als ik een aantal onderwerpen doorneem met mijn neefje van 8, die in de 

zomervakantie met zijn zusje bij mij logeert, merk ik pas hoe moeilijk filosoferen is. Met het 

boekje op mijn schoot leest hij de vragen met mij mee. Het zijn veelal gesloten vragen waar 

mijn neefje kort maar krachtig ja of nee op antwoordt. Ik doe mijn best om door te vragen 

over zijn eigen ideeën rondom het antwoord, maar hij is met zijn hoofd alweer bij de volgende 

vraag. Mogelijk ligt het aan het moment, aan mij of aan mijn neefje die meer praktisch dan 

filosofisch is ingesteld, maar ik krijg de indruk dat het boekje teveel stuurt en te weinig ruimte 

geeft voor een dialoog. Misschien is het inderdaad meer geschikt is voor een themabespreking 

in de klas en mogelijk ook voor wat oudere kinderen. Verder vind ik dat het een cognitieve 

invalshoek kiest en daarmee wat voorbij gaat aan de beleving. Gevoelens worden vertaald in 

gedrag en daar worden dan vraagtekens bij geplaatst. Ik raak er regelmatig van in de war, maar 

mijn neefje niet. Als ik hem ’s avonds een kus geef voordat hij gaat slapen zegt hij met een 

lach: “Maar dat betekent niet dat je van me houdt toch?...”

Wat voel ik? - Filosofie voor kids 

Tekst: Oscar Brenifier, Illustraties: Serge Bloch

Uitgeverij Biblion, 2005, 98 pp., ISBN: 9076830436, Prijs: € 13,50
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kan begonnen worden om de herinneringen en de gevoelens die zijn opgesloten voorzichtig te 

onderzoeken en ruimte te geven.

Ik vind het een mooi en indrukwekkend boek, dat zo goed verwoordt wat jammer genoeg nog 

zoveel mensen mee maken. Ik heb het inmiddels ook laten lezen aan een aantal cliënten van mij 

en zij geven aan veel herkenning en vooral erkenning in het boek te hebben gevonden. 

Wat voel ik?” is gebaseerd op een filosofieproject, dat ontwikkeld is voor een Franse 

basisschool, zo lees ik een recensie op www.bol.com over dit leuk geïllustreerde boekje voor 

kinderen. Ook in Nederland wordt al druk gefilosofeerd met kinderen van diverse leeftijden, al 

of niet in het reguliere onderwijs, over de meest uiteenlopende onderwerpen. Dit boekje is er 

één uit een serie. Omdat dit deeltje over voelen gaat, wordt het besproken in dit tijdschrift.

Het boekje leert kinderen tussen de 7 en 12 jaar reflecteren over de begrippen: Bewijzen van 

liefde, jaloezie, ruzie, liefde, vriendschap en verlegen zijn.

Elk hoofdstuk begint met een stelling, bijvoorbeeld: Hoe weet je dat je ouders van je houden? 

gevolgd door een vijftal mogelijke antwoorden, onder andere: “Ze geven me kusjes”. Direct na 

elk antwoord volgen een aantal “ja maar“ vragen waar geen antwoord op volgt. Bijvoorbeeld: 

Ja maar, houden alle mensen die elkaar kussen ook echt van elkaar?

Zo worden kinderen gestimuleerd om na te denken over het begrip en meerdere kanten 

ervan te zien. Als ik een aantal onderwerpen doorneem met mijn neefje van 8, die in de 

zomervakantie met zijn zusje bij mij logeert, merk ik pas hoe moeilijk filosoferen is. Met het 

boekje op mijn schoot leest hij de vragen met mij mee. Het zijn veelal gesloten vragen waar 

mijn neefje kort maar krachtig ja of nee op antwoordt. Ik doe mijn best om door te vragen 

over zijn eigen ideeën rondom het antwoord, maar hij is met zijn hoofd alweer bij de volgende 

vraag. Mogelijk ligt het aan het moment, aan mij of aan mijn neefje die meer praktisch dan 

filosofisch is ingesteld, maar ik krijg de indruk dat het boekje teveel stuurt en te weinig ruimte 

geeft voor een dialoog. Misschien is het inderdaad meer geschikt is voor een themabespreking 

in de klas en mogelijk ook voor wat oudere kinderen. Verder vind ik dat het een cognitieve 

invalshoek kiest en daarmee wat voorbij gaat aan de beleving. Gevoelens worden vertaald in 

gedrag en daar worden dan vraagtekens bij geplaatst. Ik raak er regelmatig van in de war, maar 

mijn neefje niet. Als ik hem ’s avonds een kus geef voordat hij gaat slapen zegt hij met een 

lach: “Maar dat betekent niet dat je van me houdt toch?...”

Wat voel ik? - Filosofie voor kids 

Tekst: Oscar Brenifier, Illustraties: Serge Bloch

Uitgeverij Biblion, 2005, 98 pp., ISBN: 9076830436, Prijs: € 13,50
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De presentietheorie als inspiratiebron

Haptonomie bij trauma en herstel in de eerste lijn

Doula? Amehoula!

Voor u gelezen… 

H A P T O N O M I S C HC O N T A C T

Haptonomisch Contact

d’Aumeriestraat 49, 2586 XM Den Haag • www.haptonomischcontact.nl
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