Haptonomisch verplaatsen
Uitnodigen tot samen bewegen - deel II
Else Boerema

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

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

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

Con-tact is wat dat betreft een mooi
woord, je kunt het vertalen als samen-
voelen. Als je stil durft te staan bij jezelf
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Iemand die van
harte mee wil
werken,
beweegt naar je
toe. Zijn hele
lichaam zegt
JA!

”

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

De juiste maat vinden – gewicht als
non-verbale feedback
In afstemming op de ander, vind je de
maatvoering voor je volgende actie. Als
je de ander uitnodigt om in beweging te
komen; als je van de ander het vertrou
wen vraagt om samen met jou te bewe
gen, dan moet jouw actie voor hem in de
juiste maat zijn.

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

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

mee naar de wc. 'Zuster u bent een
engel!', riep hij me over zijn schouder toe.
Doen en laten
Moeiteloos is het sleutelwoord. Dit bete
kent over het algemeen minder doen en
meer laten gebeuren. Zorgverleners vin
den dit vaak lastig. Als ze in mijn lessen
in tweetallen oefenen met het begelei
den van lopen en het gaat niet soepel,
dan vraag ik ze: 'Kun je minder doen?',
'Kijk eens welke spieren je kunt ontspan
nen en wat het effect daarvan is op jezelf
en op de beweging van de ander'. Het
blijkt dat als de begeleider dan haar
handen opent en ontspant, dit rust en
ontspanning geeft aan beiden. De bege
leide persoon is minder op zijn hoede en
beweegt makkelijker mee.
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Als het letterlijk en figuurlijk dan nog niet
lekker loopt, blijkt bij nader onderzoek
vaak dat ze de ander toch nog vast hou
den. De handen zijn weliswaar open,
maar met hun duimen houden ze de arm
van de ander in hun greep. 'Ook dit beet
je controle en sturing opgeven?' 'Jaze
ker, kijk maar wat het effect is.' Ze mer
ken dan meestal dat de ander een zucht
van verlichting slaakt en verder ont
spant. Opeens vinden ze een gezamenlijk
ritme, komt er bij beiden een glimlach en
gaat het op dansen lijken.
Bij sommige tweetallen loopt het dan
nog niet lekker. De begeleide persoon
blijft gespannen en beweegt stroef. Als ik
de begeleider er op wijs, ziet ze de opge
trokken schouders van de ander. De
volgende vraag is dan meestal: 'Hoe
moet ik dat veranderen?' De verleiding is
in eerste instantie om het aan de over
kant te gaan fixen. Ze vragen me eigen
lijk: 'Waar zit de knop die de schouders
van de ander laat zakken?'. Ik verwijs ze
dan weer terug naar zichzelf. 'Kun jij je
eigen schouders ontspannen?' Pas dan
merken ze, dat ze de onderarmen van de
ander optillen. Dit kost hen spierkracht
en maakt henzelf gespannen. Deze li
chaamshouding en spanning vertalen
zich direct door. Eigenlijk tillen ze de
ander van de voeten af, die hij juist wil
gebruiken.

“

We doen allebei geen moeite en het doet
ons beide goed

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

‘Doe je dan helemaal niets als begelei
der?’ Jawel, een paar essentiële dingen.
Je onderhoudt via je armen een fysiek
voelend lijntje met de ander en je maakt
in je eigen lichaam de basisbeweging van
lopen. Dat is alles! Wat je méér doet,
verstoort eerder dan dat het helpt.
Voor veel cursisten is dit bijna niet te
geloven. Ze denken dat de ander véél
meer hulp nodig heeft. We zijn met zijn
allen gewend om zo hard te werken! De
paradox is, dat we met onze extra activi
teiten, een 'selffulfilling prophecy' creë
ren. De ander wordt steeds hulpelozer;
weet niet meer hoe hij zelf kan bewegen.
Bij een transfer is dit zeker zo, maar dit
mechanisme zou wel eens voor meer
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ging op gang, dan sluit je daar als zorg
verlener naadloos op aan en beweeg je
mee. Door spiegelneuronen ervaart de
cliënt dit als een enorme stimulans en
ondersteuning. Een beweging die hij al
leen niet zou kunnen maken, lukt nu wel.
Hij ervaart hulp, maar hij draagt zijn
eigen gewicht boven zijn eigen voeten en
maakt de beweging, met gebruik van
eigen spierkracht, zelf. Net als bij een
goed danspaar is in dit 'samen bewegen'
haast niet meer te onderscheiden wie
leidt en wie volgt. Het initiatief ligt bij de
leider, maar het is een totaal afgestemd
leiden, waardoor het dienend leider
schap wordt. De leider faciliteert de be
weging van de ander.
Vrijheid en veiligheid
Minder doen, meer laten, minder sturend
leiden en meer volgen, geeft de ander de
vrijheid in eigen tempo zijn eigen bewe
ging te maken. Vrijheid is in die zin een
belangrijke voorwaarde voor het JA van
de ander. Een collega van me werd in de
gehandicaptenzorg eens te hulp geroe
pen bij een bewoner. Tom wilde niet uit
bed komen. En welke technieken en
trucs de begeleiders ook inzetten, hoe

veel spierkracht ze ook gebruikten, hij
bleef liggen. Ze wisten niet meer wat ze
moesten doen. Mijn collega liep naar het
bed en nodigde Tom met een licht hand
gebaar uit om op te staan en uit bed te
komen. Tom volgde soepel en stond op.
'Waarom lukte het met de anderen
niet?', vroeg mijn collega. Verontwaar
digd zei Tom: 'Ze stonden er allemaal
voor!'
De mate van vrijheid en veiligheid die
iemand nodig heeft, kan per persoon
verschillen. Sommige mensen hebben
vooral vrijheid en ruimte nodig. Te veel
hulp, te dichtbij staan, te stevig vasthou
den, roept weerstand op en geeft een
averechtse reactie, zoals bij Tom. Ande
ren zijn wat voorzichtiger, wellicht ang
stiger. Zij waarderen juist een grotere
fysieke nabijheid, meer contact-vlak,
zoals een arm om hen heen, bij het lopen.
Zij ervaren daarin de steun en veiligheid
die ze nodig hebben om in beweging te
kunnen komen. Voelend kun je hierin
afstemmen. In eerste instantie bied je
wederom niet meer dan nodig is. Voel je
dat de ander de eerste stap niet zet, of
wat gaat sloffen of remmen, dan is het de
moeite waard om te kijken of er wellicht
meer veiligheid nodig is. Als het vertrou
wen groeit, kun je daarin weer wat terug
nemen, zodat de ander vrijer en natuur
lijker kan bewegen.
Balans in zelfzorg en zorg voor de
ander
Om in contact af te stemmen en samen
te bewegen, is het van belang dat een
zorgverlener de ander én zichzelf voelt.
Bij de meeste zorgverleners is dit voelen
uit balans. Ze voelen makkelijker naar de
ander toe, dan naar zichzelf. Dit is hun
kwaliteit, maar ook hun valkuil.
Ik hoor vaak dat ze er gewoon niet bij stil
staan, 'de ánder heeft toch hulp nodig!'
Ook als het eigenlijk onprettig of te zwaar
is, neigen veel zorgverleners ernaar hun
eigen gevoel te negeren. ‘Het is nou een
maal mijn werk’. Ze denken dat het
egoïstisch is, dat ze de ander tekort doen,
wanneer ze meer van zichzelf inbrengen.

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

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