


‘Okee, nu even over jou’

In het contact met anderen neem je altijd jezelf mee. Als begeleider of

verwante ben je zelf het instrument dat je iedere dag weer inzet om

goed voor iemand te zorgen. Daarom gaat vandaag even over jou.

Leer op praktische en leuke wijze hoe je de zorg iets lichter en luchtiger

kunt maken. Voor jezelf én voor degene die je verzorgt.



We bieden een verrassend programma met veel activiteiten, tips en zelf uitproberen. 

Het event is op initiatief van de Academie voor Haptonomie en in samenwerking met 

verschillende organisaties en experts uit de verstandelijk gehandicaptenzorg.

In de workshops draait het om jou en hoe je in verschillende situaties de rust en 

veerkracht uit jezelf kunt halen. Ervaringsdeskundigen en collega-verzorgers vertellen 

je hoe je simpele technieken, onder andere op basis van principes uit de haptonomie, 

in de dagelijkse praktijk toepast.



De Workshops

Wees nou eens duidelijk!

Door Ad Peelen

Handelen naar wat je voelt

Door Rene Steenbeek

Lichter werken door samen bewegen

Door Else Boerema

Draagkracht en veerkracht

Door Anna Blokhuis en Dieuwke Talma

De invloed van hechtingsproblemen

Door Yvonne Harbers 

Ontwarren maar!

Door Ad Peelen

Een verschil van dag en nacht

Door Tejo Hylkema 

Voel eens wat je doet (verdieping)

Door Ted Troost en Eric Elbers

Zichtbaar zeer

Door Sylvia Loos 

Waarom Haptotherapie?

Door John Korsman en Bea Cornelissen



Voel eens wat je doet 

Hoezeer we soms ook kunnen aarzelen of het wel goed is wat we doen: diep van 
binnen weten we het. Hoe kan je vertrouwen op wat je voelt, ook als belangen 
tegenstrijdig zijn of gevoelens en emoties een rol gaan spelen?

Deze workshops is met name interessant voor leidinggevenden, managers en 

gedragsdeskundigen

Ted Troost maakte kennis 
met Veldman en koos – in 
een fractie van een seconde 
– onvoorwaardelijk voor de 
haptonomie. Hij heeft als 
therapeut, docent en 
ondernemer onvermoeibaar 
het vak handen en voeten 
gegeven.

Eric Elbers werkt als 
bedrijfskundige en 
haptonoom voor het 
bedrijfsleven. Eric is 
gefascineerd door het 
gedrag van mensen 
(waarom doen ze wat ze 
doen?) en doet promotie-
onderzoek aan de UvH naar 
het verband tussen 
haptonomie en veerkracht. 



Ontwarren maar! 

Effectief gedrag in een verkeerde context?

Gedragsproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking  zijn vaak zeer 

belastend voor de persoon zelf en de directe omgeving. Maar misschien is dit 

complexe gedrag wel effectief gedrag? Deelnemers  kijken in deze workshop naar 

factoren, die van invloed zijn om complexe gedragsproblemen te ontwarren en met 

een meer effectieve ondersteuning  te reduceren. Leer een paar draadjes van deze 

kluwen beet te pakken.

Deze workshops is met name interessant voor professionals, verwanten en 

vrijwilligers.

Ad Peelen is orthopedagoog en GZ-psycholoog (bij 

Sherpa én in eigen praktijk 3D Perspectief in Zorg). 

Hij heeft  lange ervaring als begeleider, docent, 

orthopedagoog en supervisor in de ondersteuning 

van mensen met een verstandelijke beperking  en 

gedragsproblemen. Zijn specialisme is diagnostiek 

van complex gedrag bij mensen met een 

verstandelijke beperking, advisering , team- en 

ouderondersteuning, training en supervisie van 

professionals. 



De invloed van hechtingsproblemen op de relatie
De gulden middenweg

Bij hechtingsproblematiek kan iemand een aantal vaardigheden missen om zich veilig te voelen

in de wereld. Bijvoorbeeld geen troost zoeken bij verdriet. Of moeilijk onderscheid maken tussen

mensen die te vertrouwen zijn en mensen die misbruik van je willen maken. Dan gaat iemand

bindingen steeds uit de weg en kan geen vriendschappen onderhouden.

Mensen met hechtingsproblemen hebben een onveilig beeld van relaties. Dat beeld wordt

getoetst en bevestigd bij al hun contacten. Dit onveilige basisgevoel zorgt vaak voor moeilijk of

niet te doorbreken gedragspatronen en denkpatronen. Zoals een patroon van aandringen en

terugtrekken, gebeurtenissen of gedrag van een ander negatief uitleggen en vluchtig in aandacht

en concentratie zijn.

Deze workshop gaat over verschillende hechtingsstijlen en hoe jij staande blijft bij

storing in een situatie. Je gaat vooral praktisch aan de slag met ervaringsoefeningen.

Deze workshops is met name interessant voor professionals, verwanten en 
vrijwilligers.

Yvonne Harbers is sinds 1992 werkzaam bij 

Sherpa, een instelling voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Eerst als fysiotherapeut, de 

laatste 10 jaar als haptotherapeut. Bij Sherpa ziet zij 

cliënten voor individuele therapie en geeft zij 

training aan begeleiders. Daarnaast heeft Yvonne 

een eigen praktijk en is docent aan de Academie 

voor Haptonomie.



Zichtbaar zeer

‘Zichtbaar zeer’ gaat over het bewust worden van (mogelijke) pijnsignalen bij mensen 

met uitingsbeperkingen. Mensen met uitingsproblemen lopen vaak lang door met 

niet gesignaleerde pijnklachten. Enerzijds omdat deze door de omgeving niet herkend 

of niet juist worden geïnterpreteerd. Anderzijds omdat mensen met een beperking 

vaak op een andere wijze pijn beleven en/of uiten.

In deze workshop vertel ik je meer over de soorten pijn, over de impact van pijn op de 

kwaliteit van bestaan en leer je actief pijn scoren met een video training. Aan het eind 

van de workshop ben je sneller in staat pijnsignalen te herkennen en weet je welke 

interventies je kunt inzetten.

Deze workshops is met name interessant voor professionals, verwanten en 

vrijwilligers.

Sylvia Loos is adviseur zorg en ondersteuning 

voor mensen met een ernstige meervoudige 

beperking (Sherpa). Zij richtte twee 

consultatieteams op: consultatieteam 

Pijnbeleving en consultatieteam Slaap.  Sylvia  

vertelt tijdens lezingen over deze thema's en 

helpt zorgorganisaties om zelf consultatieteams 

op te richten. Daarnaast behandelt zij 

slaapproblemen, samen met Tejo Hylkema in hun 

maatschap ‘Nyx zorg voor slaap’.



Wees nou eens duidelijk!

Mensen  met autisme en een verstandelijke beperking ondervinden  veel moeite in 

het begrijpen van de wereld om hen heen en het daar goed in functioneren. 

Ze hebben vaak behoefte aan effectieve ondersteuning van de mensen in hun 

omgeving, zoals ouders en professionals.

Ervaar zelf en wordt effectiever in het ondersteunen! 

In deze workshop neem ik je mee in de wereld van waarneming en 

betekenisverlening. Zoals mensen met autisme en een verstandelijke beperking deze 

beleven.

Deze workshops is met name interessant voor professionals, verwanten en 

vrijwilligers.

Ad Peelen is orthopedagoog en GZ-psycholoog (bij 

Sherpa én in eigen praktijk 3D Perspectief in Zorg). 

Hij heeft  lange ervaring als begeleider,  docent, 

orthopedagoog en supervisor in de ondersteuning 

van mensen met een verstandelijke beperking  en 

gedragsproblemen. Zijn specialisme is diagnostiek 

van complex gedrag bij mensen met een 

verstandelijke beperking, advisering , team- en 

ouderondersteuning, training en supervisie van 

professionals. 



Handelen naar wat je voelt

In het contact met je cliënten kan, om verschillende redenen, de spanning 

soms oplopen. Als begeleider is het dan handig dat je dit direct waarneemt en 

reguleert zodat de situatie snel weer rustig wordt. 

In deze workshop vertel ik je over het signaleren en reguleren van je eigen 

spanning en die bij je cliënt. Je ervaart zelf hoe het voelt. Door je meer bewust 

te zijn van je eigen gevoel, houding en handelen stem je beter af op je 

cliënten en voorkom je escalatie. 

Deze workshop is met name interessant voor: professionals, verwanten, 

managers en vrijwilligers

René Steenbeek is fysiotherapeut, 

haptotherapeut en docent aan de Academie 

voor Haptonomie. Samen met Yvonne 

Harbers heeft hij de training 

‘Zelfbewustwording’ voor Sherpa ontwikkeld 

en aangeboden.



Een verschil van dag en nacht!

Tijdens deze workshop leer je slaapproblemen bij mensen met een 
uitingsbeperking (h)erkennen. Bijvoorbeeld bij mensen met een 
verstandelijke beperking en ouderen met dementie. Maar vooral wat je er 
aan kan doen. Ik vertel je meer over bijvoorbeeld complementaire 
interventies en slaap hygiëne.

Aan het eind van de workshop herken je slaapproblemen beter en weet je 
welke mogelijke interventies er zijn.

Deze workshops is met name interessant voor professionals, verwanten en 
vrijwilligers.

Tejo Hylkema is verplegingswetenschapper en 

sinds 2001 bezig met slaaponderzoek bij mensen 

met een verstandelijke beperking.  Naast zijn eigen 

maatschap met Sylvia Loos (Nyx zorg voor slaap), is 

hij docent Verpleegkunde bij Avans Hoge School in 

Breda.



Lichter werken door 'Samen Bewegen‘

Als je naar Frankrijk gaat is het handig als je Frans spreekt. Als je voor iemand zorgt, is 

het handig als je de non-verbale taal van het lichaam verstaat en spreekt. Communicatie 

bij verzorgen en verplaatsen verloopt dan een stuk gemakkelijker.

Als je voor een ander zorgt, dan weet je dat het heel zwaar is om te tillen. Het kan 

anders en lichter. Je kunt als zorgverlener leren om de ander uit te nodigen in beweging 

te komen. Bijvoorbeeld als je hulp wilt geven bij lopen of het opstaan uit een stoel. Je 

gebruikt hierbij je voelend vermogen. Dit vermogen, de tastzin, hebben we allemaal en 

kunnen we verder ontwikkelen. Samen bewegen is voor jou lichter dan tillen, maar ook 

prettiger voor degene die je verzorgt. Diegene kan meewerken en voelt zich als mens 

respectvoller behandelt. Niemand wil immers een loodzwaar pakketje zijn?

Deze workshop is met name interessant voor professionals, verwanten en vrijwilligers

Else Boerema geeft met passie workshops en 
trainingen in Haptonomisch verplaatsen aan 
zorgverleners uit diverse sectoren, zowel 
professionals als vrijwilligers. Tijdens haar lessen 
combineert zij haar kennis en ervaring als docent en 
haptotherapeut, met een ruime ervaring in de 
gezondheidszorg als (wijk)verpleegkundige, 
beleidsmaker en mantelzorger.



Draagkracht en Veerkracht 
Tot hoever moet je gaan? Wanneer is het genoeg?

Cliënten zijn mondiger en kwaliteitseisen hoger, waardoor de werkdruk 

toeneemt. Als zorgverlener/hulpverlener wil je je werk goed blijven doen en 

goed voor jezelf zorgen. Het bewaken van je eigen grenzen is in de praktijk 

best lastig. Hoe bied je nabijheid en blijft je tegelijkertijd jezelf?

In deze workshop leer je beter te luisteren naar jezelf en dus ook naar de 

ander. Daardoor vergrootje je draagkracht en veerkracht. Je krijgt 

praktijkvoorbeelden en doet een aantal eenvoudige oefeningen om het 

letterlijk zelf te ervaren.

Deze workshops is met name interessant voor professionals, verwanten en 

vrijwilligers, managers en gedragsdeskundigen.

Dieuwke Talma is 
haptotherapeut, auteur 
en heeft een eigen 
praktijk voor 
haptonomie en 
coaching. Daarnaast is ze 
als docent verbonden 
aan de Academie voor 
Haptonomie

Anna Blokhuis is GZ 
psycholoog, auteur en 
werkt bij Stichting 
Philadelphia Zorg. 
Zij geeft trainingen in 
communicatie met 
cliënten, waaronder de 
training 
‘Hou je kop…erbij!



Waarom kiezen voor haptotherapie?

Wanneer en bij welke hulpvragen wordt haptotherapie ingezet? En wat is 

daar de grote meerwaarde van? Tijdens deze workshop krijg je een korte 

inleiding over haptotherapie, toegespitst op de verstandelijk 

gehandicaptenzorg. We bespreken diverse praktische voorbeelden van 

hulpvragen uit de praktijk. Leerzaam en pragmatisch.

Met simpele oefeningen ervaar je zelf wat de meerwaarde is van 

haptotherapie en hoe dit een aanvulling kan zijn op jouw werk.

Deze workshops is met name interessant voor professionals, managers en 

gedragsdeskundigen.

Bea Cornelissen is 
haptotherapeut in de 
verstandelijk gehandicap-
tenzorg bij Abrona, Sherpa 
en op contractbasis bij 
Bartimeus en Philadephia. 
Daarnaast werk Bea in een 
particuliere praktijk.

John Korsman is 
haptotherapeut. Met 30 
jaar ervaring, waarvan de 
laatste 18 jaar vooral in de 
verstandelijk gehandicap-
tenzorg. Naast individuele 
haptotherapie begeleidt 
John teams of individuele 
medewerkers in het maken 
en houden van contact 
daar waar het soms lastig 
en uitdagend is.



Aangeraakt door Klanken

Ervaringsdeskundige gediplomeerde klankwerkers bespelen Sjamaanse 

instrumenten, Tibetaanse klankschalen en de hangdrum om anderen tot 

een klankontspanning te laten komen. 

Door klanken is er ruimte voor hartscontact, ontroering, passie, bezinning, 

mededogen en authenticiteit. De klankwerkers laten je voelen hoe jouw 

resonanties en jouw eigen trillingen werken.

De klankgroep speelt voor lichaam en ervaringsgerichte therapiegroepen,

mindfulnessgroepen, dagbestedingsgroepen, ouderen en andere 

geïnteresseerden.

Tijdens het Event kun je een sessie bijwonen om een klankontspanning te 

ervaren.



We nodigen je uit om ook vrijwilligers en verwanten van 

cliënten mee te nemen. Samen maken we zorg lichter!

Tijdens de lunch en de verschillende pauzes is er een kleine 

boekenmarkt, kun je kunstwerken bekijken van cliënten van 

Abrona, maak je buiten even een ontspannen boswandeling 

of wissel je ervaringen uit met de andere aanwezigen.

We maken er een dag van die om jou draait en waar jij met 

een positief gevoel op terug kunt kijken.

Cliënten van Sherpa verzorgen de lunch



Tijd voor jou!
Meld je nu aan op www.haptonomie.nl

Datum maandag 13 november 2017

Tijd 9.30 uur - 16.30 uur

Kosten € 115,-
Speciale kortingen als je een collega, vrijwilliger of verwante mee neemt.

Locatie Jan Ligthartlaan 1, Doorn
Goed bereikbaar met openbaar vervoer en eigen vervoer. Voldoende parkeergelegenheid.


