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’n Uitspraak van Frans 
Veldman sr, grondlegger van 

de Haptonomie.

Hij vond het fascinerend om te zien 
dat mensen, die in hun gedrag blijk 

geven van een toestand van innerlijke 
zekerheid, zich met natuurlijke 

soepelheid en gratie bewegen. Zij 
voelen zich duidelijk op hun gemak, 
voelen zich goed in hun lijf. Zij zijn 
zeker van zich zelf en zelfbewust. 

Hun bewegingen en gebaren zijn niet 
meer of minder stijf, houterig, 
geconditioneerd door cerebrale 

controle, doch door een volkomen 
harmonieuze, doeltreffende en 
gracieuze evenwichtige, goed 
uitgebalanceerde vitaliteit.



Intermezzo:

 Werkelijk in contact zijn…..

 Het psychotactiele contact

 Activiteit tussen therapeut en

cliënt.

Via;

Het psychotactiele empathisch 

affectief contact.



Masseren



Of,                        MODELLEREN?

 Hoe dan?



Altijd beginnen met:
Klinisch redeneren onderzoek

Van A(namnese) naar B(ehandeling)….



Welke weefselstructuren kunnen pijnklachten geven?



Maar ook;

 de psyche…… buik – en hoofdbrein (algeheel welbevinden)

 Een psychische “ziekte” is een “ziekte” met psychische symptomen, die 

wordt veroorzaakt door een psychische en/of lichamelijke oorzaak die 

gepaard gaat met lijden en/of sociaal disfunctioneren. Deze psychische 

symptomen zijn het gevolg van stoornissen in de psychische functies van 

de hersenen. 

 Affectieve functies omvatten alle korte – en langdurende gevoelens, 

gevoelstoestanden en emoties. De gevoelens mogen niet van zintuigelijke 

herkomst zijn. Tot de affectieve functies worden ook de somatische 

klachten gerekend die uitingsvormen van een psychisch probleem zijn.



Buik brein?

 Het thymo-neurale centrum 
(T.N.C.) en de levensadem

 De hoogste waarde aan het 
gevoelsleven ( het “gemoed”), 
zoals dit, innerlijk zich 
ontplooiend, rijpt binnen de 
hiervoor geïntroduceerde 
gevoelswereld van het T.N.C., 
hetgeen zich bevindt tussen het 
diafragma thoracis en het 
diafragma pelvis.

 De zetel van alle 
gevoelsbewegingen en passies.



Dit herkennen we?



En dit toch ook?



Het psychotactiele 
empathische 

affectief contact

 De “technieken” die daar 

een essentiële rol spelen is 

vanuit het psychotactiele 

contact. Het echt in contact 

zijn met jouw cliënt. Je 

moet dan ook voelend in 

contact zijn anders is jouw 

inzet van nul en generlei 

waarde.



Het psychotactiele empathisch contact

 Het directe psychotactiele contact speelt zich, behalve op het affectieve 

niveau, ook op het prélogische en préverbale niveau af. 

 Psychotactiel (van psychè = ziel)

 Term door Terruwe ingevoerd om aan te geven dat naast een tactiel (een 

heel de mens bedoelend) contact een bezield tactiel (heel de mens vanuit 

mijn – affectief – belevend zijn in mijn ruimte opnemend) contact mogelijk 

is.

 Er is dan sprake van een bezield lichamelijkheidscontact en niet van 

een louter lichamelijk contact. Het lichaam en het lichamelijke zijn 

daarbij overstegen.

 Empathisch: Empathie is het vermogen van iemand om zich in de 

gedachten- en belevingswereld van anderen te kunnen inleven.

 Affectie: Affectie wordt ook wel genegenheid genoemd. Affectie kan zich 

uiten in liefde, maar ook in vriendschap of verering.



Wat vindt er plaats in het lichaam tijdens 

een psychotactiel empathische contact?

 Door het psychotactiele affectieve contact wordt de mens in zijn 
psychofysiek beleven op de meest archaïsche (zeer oud) wijze en in alle 
daarbij behorende aspecten, zowel hormonaal ( o.a. serotonine ) als 
vegetatief, aangesproken.

 Een affectief bevestigend contact heeft invloed op de spiertonus hetgeen 
ook volledig controleerbaar onthuld wordt door het ontische. (Duidt al 
datgene aan wat bestaat. Hoe je je laat zien aan de wereld om je heen). 
De dwarsgestreepte spieren hebben een innervatie die gedifferentieerd 
is in de motorische (∝) alpha-vezels en fusomotorische (y) gamma-vezels 
die de spiertonus regelen.

 Onder invloed van de (Y) gamma-innervatie daarentegen (gestimuleerd 
door een psychotactiele affectieve aanraking) worden de actieve spieren 
niet meer hard en gespannen maar integendeel soepel en elastisch met 
een goed geadapteerde actietonus.



Het (y) -

innervatiesysteem

 Het (y)- innervatiesysteem heeft 

zijn plaats in het thalamo-

limbisch systeem (daarbinnen 

bevindt zich het emotionele circuit) 

en oefent een cybernetisch-

regulerende functie uit tussen de 

twee andere zenuwfuncties.

(cybernetisch staat voor besturing 

van biologische systemen)



Er zit nog wel een “adertje” onder het gras.

 Het is een actief proces. De masseur voelt 

maar ook de cliënt. Niet een passief 

aanwezig zijn van jouw cliënt. Dan zou 

het een ondergaan zijn en dat is de 

richting op gaan van een “knipkaart”. 

 Om dit af en toe toch te ondergaan 

(passiviteit van je cliënt), daar is niets 

mis mee maar, je gaat wel richting 

afhankelijk worden en dat kan nooit de 

bedoeling zijn. 

 Daarbij komt ook nog dat elk gebruik van 

een tussenstof het contact begrenst.



Geweldig, 

toch?



Tijd voor:

Handen uit de mouwen



En nu de 

praktijk:

 Ontvangen

 en 

 Geven

Een cadeautje



Benen modelleren:

We willen wel het verschil weten/voelen dus,

 We vragen eerst naar het huidige gevoel van/in jouw benen.

 Dit schrijven we op zodat we na afloop kunnen verifiëren

 Bijvoorbeeld;

 Voel je ze licht of zwaar,

 dik of dun,

 lang of kort,

 warm of koud et cetera.

Na afloop ook gaan staan en voelen.





Bedankt en,

Een behouden thuisreis
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