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Praktijk
Peter van der Meer is mijn naam. Ik ben opgeleid
tot arts in Leiden en heb daarna een opleiding aan
de Academie voor Haptonomie te Doorn gevolgd
om mijn beroep als arts op haptonomische basis uit
te oefenen.
Bij de Indiase psychologe Rashna Imhasly-Gandhy
heb ik een opleiding tot facilitator gehad in de
Jungiaanse psychologie en Indiase filosofie
“A-dvaita” / Non-dualiteit.
Deze opleidingen zijn mooi complementair aan
elkaar en hebben er toe bijgedragen om een
bewuste kijk te ontwikkelen op de mens, in zijn

Arts

fysieke, gevoelsmatige, emotionele en mentale
functioneren.
Ik ben nu ruim 20 jaar werkzaam in de gezondheids
zorg, waarin ik kinderen en volwassenen mag ont
moeten.
Kijkend naar de hele mens: lichaam en geest, gevoel
en ziel.
De afgelopen tien jaren heb ik mijn patiëntenpraktijk uitgebreid met het geven van bewust
wordingstrainingen, personal coaching en de
begeleiding van groeps-processen. Zowel in de
hulpverlening, sport, muziek, als in het bedrijfsleven.
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Wat is haptonomie nou “precies“?
Haptonomie is een mensbenadering die zich bezig houdt met
de ontwikkeling en verheldering van het menselijk gevoelsleven.

Hierdoor worden mensen zich bewust van de verschijnselen
en reacties die optreden in hun lichaam bij diverse vormen van
contact en communicatie.

In de gezondheidszorg is haptonomie een aanvullende
begeleidingswijze voor mensen die hun klachten of problemen
beter willen leren verstaan en hanteren.
De cliënt wordt mogelijkheden aangereikt om juist zelf actief
te zijn, zelf in beweging te komen ten behoeve van zijn of haar
functioneren.
Haptonomie wil mensen bewuster met hun gevoel, hun lichaam
en met zichzelf, maar daarmee ook met de ander en de
omgevende ruimte in contact brengen.

Arts
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Wat moet ik me daar dan bij voorstellen?
Gevoelsbewegingen
In ons lichaam voelen we onze eigen “innerlijke gevoels
bewegingen”. Iemand kan innerlijk “ergens naar toe bewegen”
(zich openen) of “ergens van af bewegen” (zich afsluiten). Deze
beweging wordt vaak in een snelle eerste impuls gevoeld of
ervaren: iemand staat op ja of staat op nee. Deze reactie voelen
we gecentreerd in de buik en vindt sneller plaats dan we deze
zouden kunnen bedenken. Het is een zuivere eerste impuls
zonder mentale inmenging.
Het herkennen van en het gevoel krijgen voor deze eigen
innerlijke bewegingen speelt een belangrijke rol in de
haptonomische begeleiding. Tijdens gesprekken en bij
oefeningen in de ruimte of op de behandelbank gaat een cliënt
gevoel ontwikkelen voor hoe hij hiermee om kan gaan.

Arts

Soepel en stevig op je benen staan
Concreet wordt in de sessies ervaren dat goed in contact zijn met
het eigen gevoel specifieke gevolgen heeft voor het lichaam. Als
er een evenwicht is tussen voelen (lichaam) en denken (hoofd)
is dit letterlijk te voelen en zichtbaar in houding, evenwicht,
souplesse en draagkracht van het lichaam. Men is gegrond in het
gevoel en helder in het hoofd.
Iemand voelt zich letterlijk stevig op zijn benen staan, beweegt
licht en kan fysieke druk soepel dragen. Opvallend is dat iemand
tevens, onbewust, vanuit zijn buik is gaan ademen, terwijl hij
daarvóór mogelijk een oppervlakkige hoge ademhaling had.
Op het mentale vlak is er rust en een adequaat denken passend
bij het moment.
Meer lezen klik hier
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Vertrouwen
Wanneer een cliënt dit voelt en zich ervan bewust wordt geeft dit
hem vertrouwen. Er is een gevoel van innerlijk rust, veiligheid en
juist een áfgenomen kwetsbaarheid .
Hij merkt dat hij zijn lichamelijke en geestelijke verkramping of
blokkades gaat loslaten en zijn klachten die daar mee samen
hangen zullen afnemen. Hij ervaart tevens dat hij zijn grenzen
kan verleggen en zijn draagkracht kan vergroten door beter met
de aandacht bij zijn gevoel en in contact met zichzelf te blijven.
Hierdoor ontstaat er ook meer ruimte voor de relatie tot anderen.

Arts

Zelfstandigheid
Hij neemt ruimte voor zichzelf als zelfstandig persoon, maar heeft
ook gevoel voor de ánder. In een echt contact stelt hij zich actief
en bewust open naar zichzelf, de ander en de omgevende ruimte,
maar kan zich ook afsluiten en op basis van zijn eigen gevoel nee
zeggen. Hij heeft gevoel voor zijn eigen grenzen en kan deze
respecteren.
Er is een besef van eigenwaarde en waarde van de ander en geen
tot “aan”passing neigende afhankelijkheid. De persoon kan zich
vrij voelen en constructief handelen vanuit emotie en verstand.
Meer lezen klik hier
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Zelf ervaren
“Haptonomie” is feitelijk niet uit te leggen, maar moet ervaren
worden. Woorden schieten hier tekort. Maar de gevoelde
ervaring is voor een ieder wel weer concreet en vergelijkbaar. Het
leren verwoorden van het gevoelde geeft de mogelijkheid om dit
te delen en onze gevoelsfunctie beter te verstaan en te hanteren.
Het gevoel geeft kleur en een subtiele of volle dimensie aan de
ervaring.

2

Stel je eens voor hoe je aan iemand zou uitleggen wat je voor die
rode rozen voelt of hoe een aardbei smaakt of waarom je Mozart
zo mooi vindt…..
Meer lezen klik hier
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Voor wie kan haptonomie iets betekenen?
Mensen met langdurige spannings - en stressverschijnselen, zich
uitend in overspannenheid, burn-out klachten, depressiviteit en
lichamelijke klachten, zoals rug - en nekklachten, hoofdpijn of
andere chronische pijnklachten.
Mensen met chronische of levensbedreigende ziekten of
beperkingen na een ongeval, die het vertrouwen in hun lichaam
kwijt zijn en moeten leren omgaan met klachten, pijn, de angst,
de onmacht, boosheid en het verdriet die de reacties op zulke
aandoeningen met zich mee kunnen brengen.
Ook het werken aan herstel of het leren accepteren van een
nieuwe lichamelijke toestand kan met haptonomische begeleiding
ondersteund worden.

Arts

• Bij rouw - en verliesverwerking zijn emoties en gevoelens
betrokken die op fysiek -emotioneel en mentaal niveau
aandacht vragen.
• Bij relatieproblemen in partnerrelaties of binnen een
gezin of familie.
• Bij autonomie - en hechtingsproblematiek.
• Bij angststoornissen en fobieën, hyperventilatie.
• Bij trauma ten gevolge van mishandeling en/of misbruik.
• Bij aandacht - en concentratieproblemen.
• Bij het moeten presteren onder grote druk, privé,
of in de sport, muziek of het bedrijfsleven.
• Bij zwangerschap - en geboortebegeleiding.
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“Mentale conditionering” 			

		

Goed aanpassen is een kunst
“Erbij horen” is een primaire behoefte van elk sociaal wezen.
De prijs die we hiervoor graag betalen: voldoen aan de
verwachtingen van cultuur, religie, familie, vrienden, school en
werkgever. Zo houden we het risico van buitensluiting zo klein
mogelijk. We kunnen ons goed aanpassen dankzij onze mentale
conditionering, de programmering om ons te gedragen “zoals
het hoort”. Slagen we erin om te voldoen aan de verwachtingen
van onze omgeving en van onszelf, dan horen we erbij en
functioneren we goed. In beginsel is deze aanpassing dus heel
functioneel en erg handig.
Carl Jung, de Zwitserse psychiater noemde dit de ontwikkeling
van de “Persona“. Persona betekent “masker”.

Arts

Wat als het doorschiet?
Als deze aanpassing doorschiet, wordt de
“Schaduw”-kant voelbaar. Je leert jezelf niet
goed kennen en je weet niet goed wat je
werkelijk nodig hebt om je prettig te voelen.
Als je jouw gedrag te zeer laat bepalen door
verwachtingen en oordelen, ervaar je maar
weinig ruimte in je leven. Je voelt je klein en
snel onder druk. Dat beperkt je relationele
mogelijkheden en vaardigheden, dus kun je ook
anderen weinig ruimte bieden. Je gaat je onzeker
voelen. De “controle” dreigt te ontglippen. Het
lukt je niet om te voldoen aan alle verwachtingen.
Het gaat niét meer zoals het hoort.
Meer lezen klik hier
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Kwetsbaar en afhankelijk
Dat kan een persoonlijke disbalans veroorzaken. Je weet
het dan zelf niet meer zeker. Het masker voldoet niet: in
het aangeleerde aanpassingsvermogen zijn geen tools
om de disbalans te verminderen. Je wordt kwetsbaar en
afhankelijk. Je trekt je terug uit het contact of zoekt juist
bevestiging bij anderen: doe ik het goed, voldoe ik wel?
Faalangst, schuldgevoel en schaamte komen op. Als je
jezelf gevoelsmatig terugtrekt en onzichtbaar wordt, sluit
je de omgeving buiten. Dat gaat juist in tegen de primaire
behoefte aan contact. Als het proces niet wordt gestopt,
kan het leiden tot een structureel gebrek aan contact, weinig
vertrouwen, angst, verlies van energie en stress. Er treedt
mentale en fysieke verkramping en overspanning op.

Arts

Signalen
Zulke gevoelens vindt niemand prettig, daar wil je vanaf.
Daardoor raak je nog meer gefixeerd op jezelf. Maar controle
forceren werkt averechts. Het risico is dan dat je steeds meer
“in je hoofd zitten”gaat zitten: weg van het gevoel in het
lichaam. Alles wat er gebeurt, benader je louter met nadenken
en piekeren. Vooral vanuit wat jij goed en fout vindt. Het leidt
tot starheid. Dat belemmert het openstellen voor de situatie.
Het contact met je eigen lichaam, andere mensen en de
omgeving neemt verder af.
In zo’n situatie krijg je vaak signalen van je lichaam en je
omgeving dat je niet goed bezig bent. Spanning, stress en
heftige emoties beginnen je aandacht te trekken en gaan
mogelijk aan anderen opvallen.
Meer lezen klik hier

Haptonomie

Jungiaans

HOME

GA NAAR

GA NAAR

Meer Coach

Coaching

Bewustwording

1 pagina terug

Praktijk
In balans
Het is dus nodig om gevoel te houden voor jezelf en je eigen
ruimte en te zorgen dat je in balans blijft. Het is belangrijk
om tijdig je grenzen aan te geven om je “gevoelsruimte” te
bewaken. Er moet een evenwicht zijn tussen ruimte nemen voor
jezelf en je aanpassen aan anderen. Soms is het nodig om tegen
de druk van de groep in te gaan en een eigen keuze te maken
op basis van je eigen gevoel en denken. Ook als dat mogelijke
afkeuring door de ander tot gevolg heeft. Er is moed voor
nodig om je eigen weg te gaan. Zo bouw je kracht op en leer
je omgaan met moeilijke omstandigheden. Je zelfvertrouwen
groeit, en daarmee ook het vertrouwen dat anderen hun eigen
weg kunnen af leggen. Het is de enige manier om sterker te
worden en te groeien. Iedereen moet immers z’n eígen manier
vinden om met de realiteit om te gaan en te werken aan

Arts

zelfstandigheid en veiligheid. Tegelijkertijd geeft dit echter ook
de mogelijkheid om met de ander contact te maken en te delen,
in vrijheid en zonder verstrikking Sámen op te trekken.
Integratie tot een gezond en energiek zelf
Jung heeft het integreren van de “Persona” met de “Schaduw”
het Individuatieproces genoemd. “Uit de schaduw” komt het
potentieel van een bewust “Zelf” steeds meer tevoorschijn dat
de mogelijkheid heeft om op basis van een innerlijk voelbaar
“Zelf - Vertrouwen” met het dagelijks leven om te gaan. Een
bewust geworden vermogen om de ruimte te nemen voor
een eigen ja of een eigen nee, gecombineerd met een gezond
aanpassingsvermogen, waaraan grenzen mogen worden gesteld
om de eigen persoonlijke integriteit te waarborgen.
Meer zien klik hier
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Peter van der Meer
arts / coach op haptonomische basis
begeleidt mensen in zijn praktijk maar ook in professionele
situaties om meer inzicht te krijgen in wat hen beweegt. Met
als doel: mensen inspireren om creatiever, productiever en
gelukkiger te zijn. In relaties, in werk, in al hun ontmoetingen
met zichzelf en met anderen.
Inspiratie
Coaching leidt tot de bewuste acceptatie dat “alles is zoals het
is” gecombineerd met een toenemend vermogen om daarmee
om te gaan vanuit een energiek zelf. De weg hierheen voert
vaak langs onzekerheid, onmacht en frustratie.
Een goede coaching inspireert cliënten om zelf zulke
ongemakkelijke gevoelens door aandacht en constructief
handelen te transformeren tot zelfvertrouwen, veiligheid,
zekerheid, contact, plezier en resultaat in een specifiek proces.

Coach

Personal
coaching

Haptonomie en Jung
Haptonomie is de achtergrond, en de basis. Daarnaast past
Peter van der Meer, tevens arts, in de coaching inzichten uit
de Jungiaanse psychologie, de Indiase filosofie “A-dvaita”
en visualisatietechnieken toe.
Doel
Het doel is steeds bewustwording en groei: gevoel toelaten,
contact maken, inzicht verruimen, grenzen verkennen, negatieve
stress reduceren. De aandacht richten op een adequaat,
constructief handelen vanuit gevoel en verstand met een
groeiend vertrouwen in wat mogelijk kan zijn. Eerst in jezelf,
dan met anderen.
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Coaching
Coaching Musicus
Haptonomie
De haptonomie als benaderingswijze biedt de musicus
de mogelijkheid te ervaren dat hij of zij, verankerd in een
basisgevoel van vertrouwen en innerlijke rust, in contact met het
gevoel, van binnenuit gedragen, zijn mentale aandacht optimaal
leert focussen.
Gecombineerd met de passie voor het instrument en de muziek,
de in vele uren ingestudeerde techniek en het commitment aan
zichzelf om plezier en prestatie te beleven in het maken van
muziek en te groeien.

Aanpak
De betekenis van de coaching door Peter van der Meer is dat
zijn begeleiding niet alleen gericht is op de korte termijn, maar
uitgaat van een ontwikkelingsproces van de musicus en zijn/haar
muziek.
Duurzame verbetering van zelfgevoel en vertrouwen. Waarmee
ook plezier, constant presteren onder druk en de verbetering
van resultaten zullen volgen.
Centraal staat de musicus die bewuste keuzes kan maken in een
professionele omgeving, de musicus die vaak moet pieken en
zich toch vrij wil voelen in zijn/haar creativiteit.

Meer lezen klik hier
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Thema‘s
Gevoel en emotie, mentale aandacht, ruimte en tijd, belasting
en belastbaarheid, omgaan met druk, het verleggen van
grenzen, mentale en fysieke weerstanden, durven, willen,
kunnen, moeten, in je kracht blijven, flow en verstoring van
flow, verkramping en leeglopen versus veerkracht en energie.
Piekmomenten
Coaching voor het omgaan met druk in het algemeen, maar
ook specifiek voor het doen van examens aan conservatoria
en audities.
Zonder garanties van zichzelf te eisen op succes, op zoek
naar het optimaal kunnen uitvoeren van muziek, alleen of
met anderen.
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Personal Coaching:
Het leven is uitdagend en complex.
Partner, kinderen, werk, vrienden, familie, klanten, collega’s allemaal vragen ze onze aandacht en betrokkenheid. Die geven
we graag. Want door onszelf te geven in relaties, komen we tot
vorm, groei en ontwikkeling.
Ondersteuning en verheldering.
Doorgaans slagen we er wonderwel in om onszelf en de wereld
om ons heen goed aan te voelen en effectief te handelen.
Maar in ieder leven doen zich situaties voor die vragen om
iets méér. Meer inzicht in onze eigen patronen. Meer begrip
van groepsdynamiek. Meer helderheid in hoe mensen zich
verhouden tot elkaar.

Coach

Personal
coaching

Duurzaam en vertrouwen
De betekenis van de coaching door Peter van der Meer is dat
zijn begeleiding niet slechts is gericht op probleemoplossing
op korte termijn,
maar uitgaat van een
bredere en diepere
visie op mensen
in hun privé- en
werkomstandig
heden. Duurzame
verbetering
van zelfgevoel,
vertrouwen, contact
en relaties.
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Coaching Sporter
Haptonomie
De haptonomie als benaderingswijze biedt de sporter de
ervaring dat hij of zij, verankerd in een basisgevoel van
vertrouwen van binnen uit gedragen, de mentale aandacht
optimaal leert focussen op het groeiproces en het gestelde
doel.
Zonder garanties op succes van zichzelf te eisen, maar bewust
alles ervoor te doen, op zoek naar het plezier in de sport en het
hoogst haalbare op het prestatieve vlak.
Jungiaanse psychologie
Het bijzondere aan de coaching door Peter van der Meer is dat
zijn begeleiding niet alleen gericht is op resultaten, maar uitgaat
van een bewuste visie op sporters en hun sport.

Coach

Personal
coaching

Hierbij komt zijn ervaring als trainer/coach in het hoofdklassehockey en het werken met sporters uit andere disciplines van
pas.

Thema‘s
Gevoel en emotie, mentale aandacht, belasting en
belastbaarheid, omgaan met druk, het verleggen van grenzen,
mentale en fysieke weerstanden, in je kracht blijven, flow en
verstoring van flow, leiding over jezelf nemen, idealen en
realisme, winnen en verlies, veerkracht versus verkramping,
energie en motivatie, vertrouwen en passie.
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Hulpverlening
Wat is helpen?
Passende en adequate hulp zoekt de mogelijkheden
en de grenzen van zowel de hulpverlener als de
cliënt en voegt alleen daar wat toe waar het echt
nodig is. Dit is voelbaar constructief voor beiden
omdat het zowel de hulpverlener als de cliënt sterker
maakt. Grenzen kunnen zorgvuldig worden verlegd
zonder forceren. Er ontstaat ruimte om met nieuwe
mogelijkheden om te leren gaan.

Dynamiek tussen ruimte en grens
In de dynamiek in het consult tussen hulpverlener en
cliënt spelen het behouden van ruimte en evenwicht
een essentiële rol om het consult goed te laten
verlopen. Het geven van hulp kan alleen als de
hulpverlener zelf onder druk van verwachtingen,
hoop en wensen, eisen aan zichzelf en eisen van de
cliënt, bij zichzelf kan blijven en tijdig grenzen kan
aangeven. Hij moet daarvoor weten waar hij staat en
wat hij kan bieden. Hulp geven begint dus bij de
aandacht voor het contact met het eigen gevoel en
adequate denken, passend bij de desbetreffende
situatie. De ruimte om te helpen kan nu worden
benut en grenzen worden gerespecteerd.
Meer lezen klik hier
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Afstemmen
Duidelijkheid geven aan de cliënt creëert een zuiver
beeld van wat deze werkelijk kan verwachten. Onder
druk is dit vaak moeilijk omdat de neiging van de
hulpverlener om zich aan te passen aan een
hulpbehoevende dan vaak toeneemt en deze de
cliënt meer of minder wil bieden dan hij kan.
Hierdoor zou juist onduidelijkheid kunnen ontstaan.

Grenzen
Tijdig aangeven van grenzen bewaakt het gebied
waarbinnen we bewegingsruimte en
bewegingsvrijheid hebben. Om grenzen aan te
geven moeten we ruimte kunnen nemen voor
onszelf, assertief zijn. Gezonde grenzen bewaken zo
ons gevoel van welbevinden en de integriteit van
ons zelf.
Onvoldoende aangeven van grenzen leidt tot een
gevoel van onbegrepen worden, verkeerde
verwachtingen, onmacht en irritatie. Maar ook
onnodige angst en verdriet zullen ontstaan als
keerzijde van het teveel willen.
Meer lezen klik hier
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Verantwoordelijkheid
De ruimte binnen veilige grenzen laat zowel
hulpverlener als cliënt de mogelijkheid om zijn eigen
verantwoordelijkheid te herkennen en te nemen en
sterker te worden. Het toenemende bewustzijn van
de situatie laat mogelijkheden en oplossingen die
eerst verborgen waren, aan de oppervlakte komen
en hanteerbaar worden.
Het omgaan met de hulpbehoevende situatie wordt
dan zowel voor de hulpverlener als de cliënt mogelijk
zonder dat er verstrikkingen ontstaan. Beiden blijven
vrij in een echt contact, in hun kracht, hetgeen het
“hulp”-proces waar veel druk in aanwezig kan zijn,
optimaal kan doen verlopen.

Hulpverlening

Proces van de hulpbehoevende
De hulpverlener moet als waarnemer van het proces
bij de cliënt aanwezig blijven en geen eigen thema’s
inbrengen die het proces
van helpen vertroebelen.
De cliënt moet worden
waargenomen tegen zijn/
haar achtergrond zonder
oordeel daarover.
Voor meer informatie zie:
Workshop
Hulpverlenening
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Leidinggeven - Moed, Willen en Kunnen
Inspirerend leidinggeven
Passende leiding wijst de juiste richting en geeft
medewerkers de ruimte hun eigen weg te vinden in
een proces. Het voegt alleen iets toe of haalt alleen
iets weg waar het echt nodig is. Dit maakt zowel de
leidinggevende als de werknemer sterker. In de samenwerking tussen leidinggevende en werknemer
is het essentieel om vertrouwen en contact te hebben. Onze gevoelsfunctie is daarbij onmisbaar. Het is
nodig je hiervoor te openen en de signalen van het
gevoel goed te verstaan en te interpreteren. Het gevoel vormt dan een fundament onder de onderlinge
communicatie en bij het nemen van beslissingen.

Hulpverlening

Leuke en minder leuke keuzes zullen kloppen, omdat
ze in de tijd in het gevoel en verstand zijn gerijpt en
goed overwogen.
Meer lezen klik hier
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Coaching

Bewustwording
Bewust leidinggeven
Bewust leidinggeven lukt alleen als je bij jezelf kunt
blijven onder druk van de verwachtingen, wensen
en eisen die de werknemer aan je stelt en die je
jezelf oplegt. De leidinggevende moet dus eerst
weten waar hij zelf staat en wat hij te bieden heeft.
Leidinggeven begint bij het in contact blijven met
je eigen gevoel en je eigen denken, adequaat,
passend in de situatie. Dan krijgt de werknemer
een zuiver beeld van wat hij kan verwachten. De
leidinggevende wordt duidelijk en zichtbaar voor zijn
of haar omgeving. De werknemer kan zich dan ook
zichtbaar maken tegen de achtergrond van de juiste
verwachtingen. Een onderlinge afstemming wordt
mogelijk op zowel gevoels – als rationeel niveau.

Hulpverlening

Van kramp naar kracht
Er is dan ruimte voor zowel de leidinggevende als
de werknemer om zijn eigen verantwoordelijkheid te
herkennen en te nemen. Daar worden alle partijen
minder verkrampt en juist sterker van. Toenemend
bewustzijn van de situatie laat wat eerst nog verborgen was, aan de oppervlakte komen. Daarmee wordt
het hanteerbaar. De basis voor een effectieve en
hechte samenwerking is gelegd.
De leidinggevende en de werknemer kunnen nu omgaan met een situatie die vraagt om leiding - zonder
dat er steeds verstrikkingen ontstaan. Beiden blijven
vrij in een echt contact, en in hun kracht.
Meer lezen klik hier

Leidinggeven

Stress
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WORKSHOP
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Meer Coach

Praktijk

Leidinggeven

Coaching
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Bewustwording
Dat zorgt ervoor dat ook situaties met veel druk
optimaal blijven verlopen.
De verhoudingen tussen de verschillende functies
blijven gezond en in staat tot groei en ontwikkeling.
Goede leiding en Samenwerking doet Moed en
Willen transformeren tot Kunnen…
Voor meer informatie zie: Workshop Leidinggeven

Hulpverlening
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Bewustwording
Stress
Functioneel met stress
Het dagelijkse leven, de realiteit, is onmogelijk zonder stress. Stress hoort er nou eenmaal bij en kan
ook niet vermeden worden. De ene mens is goed
tegen potentiële stress bestand, de ander kan hier
veel minder van hebben. Dit wordt vooral door onze
constitutie bepaald, door hoe we zijn geconditioneerd in ons vroege leven en door hoe we wel of
niet functioneel hebben leren omgaan met stress
door ervaringen, trainingen en het aanleren van vaardigheden.

Goede en slechte stress
Stress zet lichaam en geest aan om alert te zijn, de
aandacht te focussen en optimaal te reageren op
een situatie waar druk in aanwezig is. Deze stress
noemen we eu-stress, goede stress. Te veel stress,
overbelasting, gecombineerd met een onvoldoende
herstel of onvoldoende belastbaarheid kan traumatiserend werken op lichaam en geest.
Dit heet dis-stress.

Meer lezen klik hier

Hulpverlening
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Coaching

Bewustwording
Stress en fysiologie
Het lichaam reageert op stress, na prikkeling van de
zintuigen, met de aanmaak van hormonen, zowel
in de hersenen als in de bijnieren. Tevens wordt het
limbische systeem in de hersenen geactiveerd, waar
de emotionele gebieden liggen. Deze combinatie
van reacties is bedoeld om het lichaam actie-klaar te
maken om adequaat te kunnen handelen op een gebeurtenis.

Meer lezen klik hier

Hulpverlening

Instinct
Dit basale dierlijke instinct biedt het vermogen te
kunnen vechten of vluchten. Het dier dat in acute
stress terechtkomt is psychisch maximaal alert,
neemt uiterst goed waar en kan optimaal reageren. Het lichaam heeft een verhoogde bloeddruk en
ademhaling, de spieren zijn voorgespannen. Deze
anticipatie op stress, op gevaar, is van nature maximaal adequaat. Als het gevaar weer geweken is zal
de lichamelijke re-actie-spanning weer snel afnemen
en is er een minimaal verlies van energie en een snel
herstel naar een rustig fysiek en psychisch evenwicht. Denk aan het hert dat bij een geluid opschrikt,
alert de omgeving waarneemt en even later weer
rustig verder graast.
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Bewustwording
Verstoorde reacties bij de mens
De mens heeft in de loop der jaren door een
toegenomen dominantie van het intellect en “hoehet-hoort – denken-en-gedrag” een ontkoppeling
ondergaan van de psychische en lichamelijke reacties
op stress. De natuurlijke fysieke reactie op stress
en de kanalisatie van de in het lichaam vrijgekomen
energie wordt vaak direct geblokkeerd door een
mentaal aangeleerd, geprogrammeerd gedrag. We
moeten ons beheersen.
Het lichaam heeft hierdoor echter te kampen met
een geblokkeerde lichamelijk ingehouden energie
die niet weg is en negatief kan uitwerken op het
lichaam.

Hulpverlening

Kan het er niet functioneel uit, dan komt het er
soms pas veel later, disfunctioneel, door middel van
klachten uit.
Burnout, angststoornissen, depressiviteit, chronische
rug- en hoofdpijn, klachten in de emotionele en
relationele sfeer en gedragsproblemen kunnen hier
een uiting van zijn.
						Voor meer
						
informatie zie:
						
Workshop Stress
						
& Preventie
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Een Jungiaanse / haptonomische benadering van hulpverlening Interactief programma in drie modules

Workshop Hulpverlening
Bewustwording: gevoel en conditionering in de hulpverlening
A. Doelen

B. Begrippen

• Een persoonlijke verkenning van het eigen gevoel

1. Het eigen gevoel en denken:

en denken.

[in 3 modules]

• aandacht hebben voor gevoel en emotie

3. Vertaling naar de praktijk:

• Ruimte kunnen nemen om aan te geven wat je wilt.

• verwoorden van gevoel

• contact leggen in een consult

• Grenzen.

• balans, “het midden”

• ruimte en balans in een “ongelijke” interactie met

• Nee en Ja kunnen zeggen.

• gevoelsruimte en grenzen

• Het ervaren van de voelbare veiligheid om onder

• mentale conditionering, controle en

druk bij jezelf te blijven.
• Het afstemmen op de ander, de ander bij zichzelf
laten / brengen.
• Het onderscheiden van de verantwoordelijkheid van
de hulpverlener en van de cliënt.
• Het bewust geven van “adequate passende hulp”.

		 de ander binnen de hulpverlening
• wat is helpen?
			

• het geheel overzien, “in het midden” blijven

• balans tussen betrokkenheid en distantie

			

• de waarnemer zijn van de situatie

• openen voor druk en afsluiten voor last

			

• “aanwezig zijn”

• handelen in nee en handelen in ja

			

• wat maakt de patiënt sterker / zwakker?

			

• wat maakt de hulpverlener sterker / zwakker?

			

• vertrouwen / contact / kwaliteit

		 afweermechanismen van het ego

2. Voelen en denken in relatie tot de ander/groep:
• ruimte en balans behouden onder druk
• durven, willen, kunnen en moeten
• verzet tegen het eigen gevoel en verlies van het zelf
• ínpassen van het eigen gevoel zonder verlies van
		 het zelf
• aangeven van grenzen en stelling nemen in relatie
		 tot de ander
• verantwoordelijkheid en veiligheid, van wie is wat?
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Meer lezen klik hier

Een Jungiaanse / haptonomische benadering van hulpverlening Interactief programma in drie modules

Workshop Hulpverlening
Bewustwording: gevoel en conditionering in de hulpverlening
C. Interactief Programma
Module 1 Het gevoel en denken in relatie tot jezelf

Module 2 Gevoel en denken in relatie tot de ander

Module 3 Vertaling naar de praktijk

Vanuit inzichten en praktische toepassingen afkomstig uit

In de oefeningen wordt de aandacht verlegd naar het

In deze module worden de eerdere ervaringen weer

de haptonomie en de Jungiaanse psychologie oefenen

voelen en denken in relatie tot anderen en tot de groep.

met behulp van illustratieve oefeningen vertaald naar de

we met bewustwording van de eigen gevoelsfunctie. En

Ruimte nemen en grenzen aangeven speelt hierbij een

praktijk van hulpverlening. Met als thema’s onder andere:

hoe je daarmee kunt omgaan in relatie tot het denken.

grotere rol. De gidsfunctie van het gevoel en de invloed

De oefeningen maken ook helder hoe extra druk uitwerkt

van de mentale conditionering op het gedrag worden

op een situatie. Voelbaar wordt hoe we druk kunnen

geïllustreerd aan de hand van de oefeningen. Gekeken

dragen en zelfs nodig hebben. Alleen voor last moeten

wordt naar de mogelijke invloed van de ander en de

we onszelf begrenzen.

groep op gevoel en gedrag. Ook onderzoeken we hoe

• Casuïstiek

het voelt om binnen of buiten de groep te staan.

• Passende hulp:

HOME

Terug naar

Meer Coach

Hulpverlening

• Contact leggen en behouden met de cliënt vanaf
		 de wachtkamer tot aan de afsluiting van het consult
• 	Valkuilen in het geven van hulp: angst, schuldgevoel,
		 plichtsgevoel, manipuleren

			

• wat is de juiste hulp?

			

• “op eigen benen”

			

• mogelijkheden, beperkingen en grenzen

			

• zelfstandigheid en afhankelijkheid

			

• belastbaarheid en belasting
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Een Jungiaanse / haptonomische benadering van hulpverlening Interactief programma in drie modules

Workshop Stress en Preventie
Bewustwording: Omgaan met zware DRUK
A. Doelen

B. Praktisch

• Overschrijden van grenzen; Herstel van fysieke,
		 emotionele en psychische balans

Bewustwording van persoonlijkheid:
• Gevoelsfunctie:
			 fysieke sensaties, gevoelens en emoties, intuïtie,

• Vertrouwen – Wantrouwen / Veiligheid –

Inzicht en Oefening:
• Verkennen van de eigen gevoelsfunctie in relatie

• Verantwoordelijkheid

		 tot druk en last

			 contact, verbondenheid en afstand, druk, balans

• Belasting en Belastbaarheid

			 en ruimte

• Grenzen en persoonlijke integriteit

• Persoonlijk functioneren:
			 materieel – fysiek – emotioneel – mentaal –
			 spiritueel
• Ego: Mentale conditionering en
		Verdedigingsmechanismen
• Identificatie met:
			 ego, lichaam, doener/denker, gedrag, functies,
			 denken en voelen
• Persona en Schaduw – Aanpassing en Potentieel
• Communicatie en Leiding geven

		 Onveiligheid / Zekerheid – Onzekerheid
• Aanwezig zijn onder extreme druk –
		 Heel Zijn en Heel Blijven

• Fysiologische reacties op druk en stress;
		 Fight / Flight / Fright

C. Zelf

• Functionele en Disfunctionele Mentale reacties
Wie bén ik?

		 op druk en stress
• Angst en Pijn

• Waarnemer; Dát Wat Is – Het Geheel

• Macht en Onmacht

• Aandacht en Helderheid

• Omgaan met onmacht, omzetting in

• Commitment aan het Proces – Gerichtheid op

		 constructief Handelen
• Gezonde Ik-sterkte in relatie tot Handelings		 vermogen onder extreme druk
• Corruptie van het Ego; Controle en Garanties

		 het Resultaat
• Doel en Weerstand – Focussen
• Flow en Pieken
• Individu en Team – Zelf en Samen doen

• Manipulatie - FOG en Verwarring;
• ‘Falen’

Meer lezen klik hier
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Een Jungiaanse / haptonomische benadering van hulpverlening Interactief programma in drie modules

Workshop Stress en Preventie
Bewustwording: Omgaan met zware DRUK
D. Extreme situaties

E. Vorm

• Gevaar en Dreiging

In een interactieve vorm wordt door middel van

• Trauma en Herstel

oefeningen, theoretische achtergronden en onderlinge

• Post-stress-evaluatie

uitwisseling gewerkt aan het bewust om kunnen gaan

• Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS)

met grote druk en stress.

		 en Behandeling
De natuurlijke adequate reacties worden in een
functioneel daglicht geplaatst. De adequate
verdedigingsmechanismen worden in relatie tot de acute
fase van stress herkenbaar gemaakt en op effectiviteit
getoetst.
De verwerkings- en herstelmechanismen van lichaam en
geest op stress worden praktisch geoefend en bewust
gemaakt door de aandacht op de gevoelsfunctie te
richten en te verwoorden wat men ervaren heeft en dit
naar de realiteit te vertalen.
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Een Jungiaanse / haptonomische benadering van hulpverlening Interactief programma in drie modules

Workshop Leidinggeven: Moed, Willen en Kunnen
Bewustwording: gevoel en conditionering in Leidinggeven
A. Doelen
• Een persoonlijke verkenning van de gevoelsfunctie
		 in relatie tot het denken.
• Ruimte nemen om aan te geven wat je voelt, wilt
		 en kunt.

B. Begrippen

[in 3 modules]

1. het eigen gevoel en denken:
• aandacht hebben voor gevoel en emotie

3. vertaling naar de praktijk:
• communicatie: vertrouwen, contact en kwaliteit in

• verwoorden van gevoel

		 een ongelijke situatie tussen leidinggevende en

• “ik” en “zelf” / innerlijke dialoog

		 werknemer
• passende leiding: coachend, observerend,

• Benoemen waar een persoonlijk gevoelde grens ligt.

• balans, “het midden”

• Het ervaren van de voelbare veiligheid onder druk

• gevoelsruimte en grenzen

		 faciliterend, inzichtgevend,directief, proces-

• mentale conditionering, controle en

		 en resultaatgericht.

		 bij jezelf, in je kracht te blijven.
• Het afstemmen op de ander; de ander bij zichzelf
		 laten / brengen.
• Het onderscheiden van de verantwoordelijkheid van
		 de leidinggevende en van de werknemer.
• Communicatie in ongelijke machtsverhoudingen
		 herkennen.
• Het geven van “passende leiding” en jezelf aanwezig
		

en zichtbaar maken.

		 afweermechanismen van het ego

• wat is leiding geven?

• balans tussen betrokkenheid en distantie
• openen voor druk en afsluiten voor last

Leider:

• handelen in nee en handelen in ja

• de waarnemer en gids zijn van de situatie

2. voelen en denken in relatie tot de ander:

• het geheel overzien, “in het midden” blijven

• ruimte en balans behouden onder druk

• alles insluiten en kunnen uitsluiten

• durven, willen, kunnen en moeten

• “Aanwezig en Zichtbaar” zijn zoals verwacht in

• verzet tegen het gevoel en verlies van het zelf
• ínpassen van het gevoel zonder verlies van het zelf
• aangeven van grenzen en stelling nemen in relatie

		 je functie
• aandacht hebben voor mentale patronen en
		 gewoontes

		 tot de ander
• verantwoordelijkheid en veiligheid

HOME

Terug naar

Meer Coach

Leidinggeven

Meer lezen klik hier

Een Jungiaanse / haptonomische benadering van hulpverlening Interactief programma in drie modules

Workshop Leidinggeven: Moed, Willen en Kunnen
Bewustwording: gevoel en conditionering in Leidinggeven
Zien:

C. Vorm

• wat jezelf en de werknemer sterker / zwakker maakt
• mogelijkheden, beperkingen en grenzen

Module 1 en 2: Het gevoel en denken in relatie tot

Gekeken wordt naar de invloed van de ander en de

• zelfstandigheid en afhankelijkheid

jezelf en de ander

groep op gevoel en gedrag. Ook onderzoeken we hoe

• belastbaarheid en belasting, willen en kunnen

Vanuit inzichten en praktische toepassingen afkomstig uit

het voelt om binnen of buiten de groep te staan.

• wat je te bieden hebt kun je geven en kan genomen

de haptonomie en de Jungiaanse psychologie oefenen

worden
• wat je niet te bieden hebt kun je niet geven en kan
niet genomen worden

we met bewustwording van de eigen gevoelsfunctie. En

Module 3: Vertaling naar de praktijk

hoe je daarmee kunt omgaan in relatie tot het denken.

Deze module vertaalt de eerdere ervaringen naar de

De oefeningen maken ook helder hoe extra druk uitwerkt

praktijk van de werksituatie en behandelt specifieke

op een situatie. Voelbaar wordt hoe we druk kunnen

aspecten van leidinggeven.

Valkuilen:

dragen en zelfs nodig hebben. Alleen voor last moeten

• macht en onmacht

we onszelf begrenzen.

• onduidelijk afbakenen van verantwoordelijkheden:
• teveel / te weinig controle willen als leidinggevende,

In de oefeningen wordt de aandacht verlegd naar het

		 teveel / te weinig invloed en initiatieven van een

voelen en denken in relatie tot anderen en tot de groep.

		 werknemer

Ruimte nemen en grenzen aangeven speelt hierbij een

• manipulatie door angst, schuldgevoel, plichtsgevoel

grotere rol. De gidsfunctie van het gevoel en de invloed

• wantrouwen, onzekerheid, onveiligheid

van de mentale conditionering op het gedrag worden

• problemen met afstand en nabijheid:

geïllustreerd aan de hand van oefeningen.

• te dicht of te ver, claimen, klampende leidinggevende
of werknemer, afstand en verwijdering in het contact
• perfectionisme versus weerstand en afhaken
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Praktische gegevens:
Adres:
Peter van der Meer, arts / haptonoom / coach

Voor activiteiten naast de praktijkwerkzaamheden geldt

Opdrachtgevers zijn onder andere:

Medisch Centrum ’t Joppe

de volgende informatie:

Leids Universitair Medisch Centrum –

Zwartemeerlaan 44

docent in derde jaar huisartsenopleiding

2317 LV Leiden

Tarieven:

Thuiszorg Groot Rijnland &

071-5212812

De wisselende tarieven voor personal coaching of

Stichting Rijn- Duin en Bollenstreek

06-23963065

workshops zijn beschikbaar op aanvraag.

website:

meercoach.nl

Conservatorium Rotterdam

e-mail:

peter@meercoach.nl

Workshops en personal coaching musici
Rijksmuseum voor Volkenkunde Leiden
Rijksmuseum voor Oudheden Leiden
Van der Valk hotels
Wilhelmine van Aerssen Agenturen
Hockeyclub Klein Zwitserland
Hoofdklasse heren 1 – assistent trainer-coach
Nederlandse Vereniging van Atletiektrainers
Wellness – Profi – Center Purmerend - boksschool
Politieacademie
Opleiding Arrestatieteam – stress-training
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