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Haptonomie	  en	  Shantala	  
als	  non-‐verbale	  benaderingswijzen	  	  

in	  de	  methodiek	  Urlings	  
	  
	  

Sonja	  Gellings	  
Karin	  Valkenburg	  

Marca	  van	  den	  Broek	  
	  

	  

•  70%	  	  van	  de	  levenskwaliteit	  –welbevinden	  ontstaat	  door	  een	  posiEef	  contact	  en	  een	  
gunsEge	  omgeving.	  	  

•  30%	  door	  kennis	  en	  vaardigheden	  

Levenskwaliteit 

Opbouw 

Haptonomie 

Shantala Speciale Zorg 

De wereld van de dementerende mens 

Haptonomie	  is	  de	  leer	  van	  de	  tast	  en	  het	  gevoel	  

hapsis	  =	  tast,	  gevoel	  
nomos	  =	  wet,	  regel	  
	  
	  

Grondlegger:	  Frans	  Veldman	  
	  
	  
	  
	  

Uitgangspunt:	  	  
Je	  lichaam	  vertelt	  alEjd	  iets,	  te	  zien	  aan	  o.a.	  je	  spierspanning,	  houding	  en	  beweging.	  
Deze	  gevoelsmaEge	  wisselwerking	  is	  van	  fundamentele	  betekenis	  voor	  alle	  vormen	  van	  

contact	  en	  communicaEe.	  
	  
à  Ben	  je	  je	  bewust	  wat	  je	  lichamelijke	  boodschap	  is	  in	  je	  communicaEe?	  
à  “Versta”	  je	  wat	  de	  cliënt	  met	  zijn	  lichaam	  duidelijk	  maakt?	  

	  

Haptonomie 

	  Contact	  model	  Academie	  voor	  Haptonomie	  

	  
Ben	  je	  je	  bewust	  van:	  
	  
1)  Hoe	  bezet	  ben	  je?	  	  Hoe	  is	  je	  balans	  tussen	  denken	  en	  voelen?	  

2)  Van	  je	  verbale	  en	  non-‐verbale	  communicaEe	  (7-‐38-‐55)	  

3)  Richt	  je	  je	  duidelijk	  naar	  de	  ander.	  

4)  Is	  wat	  jij	  wilt	  overbrengen	  bij	  de	  ander	  aangekomen?	  

5)  Let	  jij	  op	  de	  reacEe	  van	  de	  ander	  ?	  

Haptonomie  =  contact 
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Tastzintuig	  
	  
•  Orgaan	  van	  de	  tast	  is	  de	  huid,	  ons	  

grootste	  zintuig.	  

•  Grens	  tussen	  binnen	  en	  buiten,	  dus	  de	  
mogelijkheid	  om	  te	  openen	  en	  te	  sluiten.	  

•  Om	  je	  bewust	  te	  worden	  van	  wat	  je	  
lichaam	  vertelt,	  is	  een	  evenwicht	  nodig	  
tussen	  het	  denken	  en	  het	  voelen.	  

•  Alleen	  dan	  kun	  je	  in	  contact	  komen	  en	  
communiceren	  met	  jezelf,	  de	  ander	  en	  de	  
wereld	  om	  je	  heen.	  

	  

Haptonomie 

	  
	  
1.	  Het	  eigen	  lichaam	  
	  

à  Het	  voelen	  
à  De	  gevoelens	  

2.	  Het	  verlengen	  o^ewel	  doorvoelen	  
	  

à  Voorwerpen	  
à  kleding,	  bril,	  sieraden	  
à  stok,	  lepel,	  auto,	  skeelers	  

à  De	  ander	  
à  ingaan	  of	  niet	  op	  jou	  uitnodiging	  
à  Samen	  bewegen	  in	  harmonie	  (b.v.	  

sEjldansen,	  transfer)	  

	  
	  
3.	  Ruimte	  
	  

à  Sec	  de	  ruimte	  
à  groo_e,	  vorm,	  aankleding	  
à  vaste	  plaatsen	  
à  rugdekking	  

à  De	  ander	  
à  bekeken	  
à  contact	  

Mogelijkheden van de tast 

Tegenovergestelde	  ontwikkeling	  vergeleken	  met	  baby	  

Baby:	  
•  gericht	  naar	  binnen	  à	  gericht	  naar	  buiten	  
•  houding	  en	  beweging	  m.n.	  gebogen	  à	  houding	  en	  

beweging	  m.n.	  strekken	  

Dementerende	  mens:	  
•  afscheid	  van	  buiten	  à	  terugkeer	  naar	  het	  binnen	  
•  houding	  en	  beweging	  m.n.	  gestrekt	  à	  houding	  en	  

beweging	  m.n.	  gebogen	  
	  
	  
	  
Verlies	  van	  eerder	  aanwezige	  mogelijkheden	  
	  

Mate	  en	  tempo: 	  wisselend	  
	   	   	  niet	  voorspelbaar	  

De wereld van de dementerende mens 

Veranderingen	  Ejdens	  het	  dementeringsproces	  
	  
1.	  Verlies	  voor	  gevoel	  van	  ruimte	  
•  Nieuwe	  ruimte	  –	  vertrouwde	  
•  Overplaatsing	  –	  verhuizing	  
•  Rugdekking	  –	  eigen	  plaats	  
•  Duidelijk	  sfeer	  creëren	  

2.	  Verlies	  mogelijkheid	  van	  doorvoelen	  
•  Voorwerpen:	  gebitsprothese,	  kleding,	  hulpmiddelen:	  stok,	  rollator	  
•  De	  ander:	  het	  samen	  bewegen	  wordt	  moeilijker	  (transfer,	  ADL)	  
	  
3.	  Verlies	  van	  eigen	  lichaam	  
•  Het	  voelen: 	  lichaamsschema,	  delen	  van	  het	  lichaam	  
•  Gevoelens: 	  het	  moeilijk	  kunnen	  omgaan	  met	  en	  herkennen	  van	  eigen	   	  

	   	  gevoelens	  en	  emoEes	  en	  die	  van	  anderen	  

De wereld van de dementerende mens 
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Paratonie: hoge spierspanning 
 
Niet in specifieke patronen 
 
Uit zich in verschillende delen van het 
lichaam en in verschillende gradaties 

Bij snel bewegen neemt weerstand toe, bij 
langzaam bewegen af 

Hoe meer kracht men gebruikt des te hoger 
de weerstand 
 
! Belangrijk om te weten bij verzorging en 
ondersteunen! 
 

De wereld van de dementerende mens 

Shantala Speciale Zorg 

Shantala Speciale Zorg: 
 

•  Babymassage afkomstig uit India 
  door ontwikkeld door Nance de Lange 
 
•  Babymassage (blote huid) 
•  Speciale zorg (kan over kleding heen) 

 

Een gestructureerde aanrakingsvorm die zich mede onderscheidt 
door een respectvolle benadering/bejegening. 
 
 

Dit ben jij en “jij bent goed zoals je bent”. 
De ander een warm en vertrouwd gevoel geven. 

 
 

 
 
 
 

Uitgangspunten van Shantala Speciale Zorg zowel in bejegening als aanrakingsvorm: 

•  Het	  op-‐	  en	  abouwen	  van	  contact.	  
•  De	  kwaliteit	  van	  aanraken	  en	  contact	  houden	  staan	  centraal.	  
•  Het	  vertragen	  van	  je	  tempo	  en	  handelen.	  
•  Door	  ritme	  en	  herhaling,	  veiligheid	  en	  geborgenheid	  scheppen	  en	  hierdoor	  situaEes	  

overzichtelijker	  maken.	  

	  
Aanraken	  van	  lichaamsdelen	  op	  een	  aandachts-‐volle	  manier	  :	  

Goed	  en	  gemakkelijk	  toepasbaar	  In	  verzorgingssituaEes	  :	  	  
•  b.v.	  wassen/afdrogen	  ,	  aan-‐	  en	  uitkleden,	  eten	  geven	  

Belangrijk	  te	  gebruiken	  bij	  apraxieën	  :	  bv.	  eten,	  gaan	  staan	  en	  zi_en	  
	  

Shantala Speciale Zorg       de manier waarop 
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Voor actuele informatie over UBD-cursussen: 
www.buro-urlings.nl 


