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Haptonomie Zwolle

In onze moderne wereld is er een 
overwaardering voor het ‘verstand’ en 
wordt ‘gevoel’ ondergewaardeerd. Terwijl 
het gevoel juist een kostbaar instrument 
is omdat het ons iets vertelt over wie we 
in wezen zijn. Bij haptotherapie staat 
het gevoelsleven van de mens centraal. 
De kernvraag is: wie ben ik in relatie tot 
de ander? Hoeveel ruimte geef ik mijn 
gevoelens en emoties in het contact? En, hoe 
ga ik bijvoorbeeld om met mijn grenzen?

Klankkast
Ivo: “Je gevoel is het kompas van je leven. 
Het geeft je aan of iets voor je klopt en bij je 
past of niet. Een emotie is een levenskracht 
die naar buiten wil. Je lichaam is een soort 
klankkast van je gevoel en emoties. Via je 
lichaam kan je gevoelens en emoties in jezelf 
waarnemen.
Als je je gevoelens en emoties wegdrukt, 
niet erkent of er niet bewust van bent, dan 
betaal je daar een prijs voor. De kans is 
groot dat je later in je leven er weer mee 
wordt geconfronteerd”. Veel lichamelijke en 
sociaal-emotionele problemen zijn in wezen 
vaak identiteitsvraagstukken. Door je meer 
bewust te zijn van wat er in je leeft, kun je 
dichter bij jezelf komen. 

Openen
Haptotherapie kan zinvol zijn bij allerlei 
lichamelijke of emotionele klachten, waar 
gevoelsproblemen aan ten grondslag liggen. 
Bijvoorbeeld onzekerheid, relatieproblemen, 
moeite hebben met intimiteit, bijvoorbeeld 
na een (seksueel) trauma, moeite hebben 
met het  aanvaarden van jezelf, het niet 
kunnen verwerken van een verlies en 
bij rouw. Ook bij burn-out klachten kan 
haptotherapie mensen weer op weg helpen. 
Ivo: “Samen stap voor stap de onderliggende 
problemen aangaan. Daarbij geeft de cliënt 

aan, wat nog dragelijk is. Het kan namelijk 
best confronterend zijn wat er geopend 
wordt. Het lichaam liegt namelijk nooit. 
Het lijf zegt precies wat er vanbinnen 
leeft. Ik hoor wel eens van cliënten: ‘Bij de 
psycholoog kan ik er nog omheen draaien, 
maar hier kan dat niet.’ Daar ligt dé kracht 
van haptotherapie.”

Aanraking
Het verwerken van onverwerkte emoties 
is een intensief proces. Het raakt aan de 
kwetsbaarheid van iemand. Daarom wordt 
de therapie zeer gedoseerd aangeboden, 

zodat de cliënt zich veilig blijft voelen. Door 
aanraking, letterlijk contact maken, komt 
aan de oppervlakte welke gevoelens er 
vanbinnen leven. Er wordt voelbaar gemaakt 
wanneer de cliënt blokkeert of zichzelf 
verliest in het contact. “Haptotherapie is een 
therapie die gericht is om je te leren in de 
verbinding met de ander te zijn met behoud 
van je eigenheid.”
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Haptotherapeut Ivo Lindner:  

‘Het lichaam liegt niet’
Ivo Lindner heeft een praktijk voor haptotherapie. Hij houdt zich sinds 1996 bezig met 
haptonomie en de therapeutische toepassing daarvan. Haptotherapie, wat houdt het nou precies 
in? Ivo legt het uit: “Elk mens is een denkend én voelend wezen. We hebben ons brein maar ook 
ons voelend vermogen nodig om ons te verbinden met ‘de buitenwereld’ en met de ander. Als 
denken en voelen niet in goede balans zijn met elkaar, kunnen allerlei lichamelijke of sociaal-
emotionele klachten ontstaan.” 
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