Psycho-tactiele therapie
Glaser en Veldman

Ter introduclie
Het is met de ontwikkeling van een nieun'e therapievorm als rnet
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het wordingsproces van de

v'ijn: na een voorafgaande periode

van

gisting en bezinking, volgt de moeizame periode van klaring en
rijping, van groei naar de bezonnen harmonie van volle wasdom.
Is men te ongeduldig en drinkt men de wiin te jong, nog voordat
zij tot volle bloei is gerijpt, dan proeft men wellicht een aanduiding van de grootheid, waartoe zij zou kunnen geraken, maat ztj
is nog te wrang en te bitter en men zet haar teleurgesteld terzi.ide
Eerst na een zekere beiegenheid, ontwikkelt zii zich tot die
joyeuze volheid, die de voors'aarde schept tot de epicuristische
vreugde van het genieten in kleur en geur, van de ronde volheid
der gebannen zon, het zintuigeliik belevend smaken van het tot
volle rijkdom en harmonie ontplooide bouquet.
Zo ging de geboorte van deze therapievorm, de ontwikkeling van
nieuwe inzichten en thesen over tactus, contact, vorm en beweging, eveneens gepaard met een langdurig en moeizaam proces
van gisting, bezinking, klaring en rijping, via studie, research,
discussie en experiment.
lZoals de ionge mens via verkennen, tastend ontdekken, vall'::n ert
i:.pstaan, lit:indeii;li ci': rr,.imte uin hem heel icert heTitrj'r ert
vervolgerrs, na zowel blijde als harde ervaringen, ziin weg zoeKt
naar een harmonisch geintegreerde rijpe volwassenheid.
Hetgeen wij u thans in deze publikatie presenteren, b.iedt zich
aan als een kloeke - wellicht n'at zelfbewuste - adolescent, op

de drempel van de volwassenheid, die zijn plaats in de maatschappij gaat opeisen en oprecht s'il waar maken.
Het is hieruit wel duideliik, \r'aarom wij in de achter ons liggende jaren, niet zijn ingegaan op de veelvuldige, vaak indringende, verzoeken, over te gaan tot publikatie van onze bevindingen en inzichten.
Het introduceren van een therapievorm, die zovele ondetscheiden
en subtiele aspecten in zich draagt en in haar facetten de nuancen
van de intermenselijke relatie aftast, wordt met een ongerijpte,
praemature publikatie slechts geschaad.
Het is als het schenken van een jonge onuitgerijpte

wijn, w^arv^n

de nog wrang-bittere smaak ons verhindert het feiteli.lke tijke
bouquet te onderkennen en te smaken.
Toen wij - inmiddels een vijftal jaren geleden - de tijd gekomen
achtten, onze inzichten in orienteringscursussen uit te dragen,
brachten wij aanvankeliik de therapie nog met een dusdanige

'Als regel

bestaat een methode t'oordat

reilij k
veelheid van aspecten, dat de er.-.was re Srr]pen.
Het was als het ware nog een r.rucht met een harde. ruwe en
concretiseren en te beperken, de vrucht zonder bolster, nog slechts
omhuld door een dunne schil te presenteren, zodat de kern

Ålhoeq'el schil en bast eveneens vele nuttige componenten bevatten, bleek het ontdoen hien'an voor velen te lastig en te ot-rrslachtig: men bezeerde zich aan de stekeliple bolster, u'as tc
onhandig i.c.: de door ons vooropgestelde achtergrond aan kennis

met betrekking tot de psychologie en de fenomenologie van dc
intermenselijke relatie bleek bij velen onvoldoende, ,r''aardoor de
kern moeilijk werd bereikt.

Hieruit leerden wii systematisch in volgende cursussen meer te
concretieren en te beperken, de vrucht zonder bolster, nog slechts
omhulud door een dunne schil te presenteren, zodat de kern
sneller s'erd bereikt en ook onderkend.

Nu wij uiteindeliik de uitgepelde - van ballast ontdane -

Savrl

vrucht presenteren, zijn wij ons er terdege van beu'ust, dat men
de vrucht moet proeven om haar te genieten, ia, x'ellicht moet
Jeren eten - zoals de tomaat - om haar te kunnen waarderen.
Dit verklaart de schroom, waarmede wij - ook thans nog - deze
prijs geven.
'rubli!,^tie ran de openbaarheid
,let is n.l, onmogelijk, in ge-chrifte voiie<iig tot .itdrukking te
brengen, r.,-at zich door deze tl.rerapie aan opmerkelijke en karak-

in tonusregeling. bev'egirlgsvorm,
ademhaling e.d.
Hiei zal slechts de daadwerkeliike confrontatie met de therapie
het juiste inzicht en begrip brengen, d.w.z.: in het I'aarnemen årr
ondervinden van het therapeutisch gebeuren.
Het eten van de vrucht om de smaak te leren kennen en te leren
waarderen en uiteindeliik het volle profijt te ondervinden van de
teristieke verandering voltrekt

nuttige stoffen die zij bevat.
Zlj, dte dit in prakticus in onze vervolg- en scholingscursussen
meemaakten, zullen dit ongetwijfeld met instemming bevestigen:
het proeven van de vrucht doet zowel verlangen als behoefte naar
meer ontstaan.

Een - in haar wezen simpele - echter in omvang en invloed
subtiele therapie als de onderha.vige, laat zich niet uit een
publikatie kennen en begrijpen.
Het is ondet dit aspect, dat wij deze therapeutische benaderingss'ijze, s'elke wij als een levensopgave zien, door publikatie in
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logische fenomenologie.

contact plaats vindt via de tactus, effectueren jn geheei
eigen, zeer specifieke en karakteristieke reacties van aclem-

De fenomenen, die in het contact bij de intermenselijke
ontmoeting een rol spelen, met nadruk daar, waar dit

haling en tonusregulatie.
De psycho-tactiele therapie als zodanig, ontwikkelde zich

De
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ps1,6/16-lactiele

therapie baseert zich op de anthropo-

te

deze kwaliteit van de tastzin duidelilk naar voren. Ook in

Freudenstadt en Fran.r V eldman, fysiotherapeut/orthopaedagoog te Nijmegen.
Gla.rer ontwrkkelde aanvankelijk uit de fenomenen die bij
de z.g. 'ademmassage' optreden, een specifieke therapie-

de oudheid waren deze kwaliteiten bekend: Aristoteles
stelde reeds, dat de tastzin de meest fundamentele zin is

uit de samenwerking tussen Dr. Volhnar Glaser, arts

vorm, die zich geheel richtte naar de kenmerkende ademreacties welke zich manifesteerden bij bepaalde 'contactende' massagehandgrepen. Aldus ontstond een vorm van
ademtherapie welke sterk appelleerde aan de emotionele
situatie van de patient.
Veldntan observeerde - in behandeling van neurose-'
stress-, surm6nage-, en andere patidnten, eveneens zeer
specifieke vegetatief-psychologische reacties in ademhaling en tonusregulatie.
Aanvankeiiik via de vriie bewegings-expressie, gekoppeld
aan het tactiele contact, ontwikkelde zich hieruit een eveneens specifieke therapievorm, die zich - op basis van de
massagetherapie - over het tactiele contact richtte naar de
ontworpen gemoedsaandoening en de therapeutische contactsituatie.

Beiden kwamen langs gescheiden wegen,

tot

dusdanig

treffende, karakteristieke en analoge bevindingen met bettekking tot tonus en ademregulatie, dat zich uit hun ontmoeting een intensieve wetenschappeliike samenwerking
ontwikkelde welke voerde tot het constitueren van de
huidige psychotactiele en psychomotore therapie. - een
door een Nijmeegs zenuwarts geinitieerde naamgeving'
Door de iaren heen ontwikkelde de therapie zich tot een
omschrijfbare en leerbare methode, weike in schoiingscursussen wordt onderwezen.

Vooralsnog wordt in deze publikatie de psycho-tactieie
vorm der therapie besproken. De psycho-motore vorm,
stoelend op de psychotactiele therapie zal wellicht in latere
publikaties nader worden besproken.
Ålhoewel het therapeutisch handelen bij de psycho-tactiele
therapie zich ordent naar een intuitieve, instinkt-zekere,
natuurlijke en de facto eenvoudige behandelwijze, ziin de
afzonderlijke factoren welke haar in wezen bepalen, tot
op heden nog slechts in onderdelen beschreven en waargino-.n. Het onderlinge verband der factoren, hun
samenhang en wisselwerking werden tot oP heden nog

niet onderkend of beschreven.

De psycho-tactiele therapie bepaalt zich in de totale omvatting van de psychologisch-e4otionele correlaties tot de
tactus en de daaruit voortvloeiende invloed oP de tonusregulatie der dwarsgestreePte musculatuur en het vegetativum, met nadruk op ademhaling en circulatie.
De tactu.r - de aanraking 6n het aangeraakt worden -, is
de primaire meest elementaire, instinctief primitieve, vorm
van de intermenselijke ontmoeting.
Van alle gebieden der zintuigeiijke gewaarwordingen, is
dat van de tastzin het meest emotioneie.
Uit de pubiikaties van o.m. Prick, Calon, Råuåsz e.a. komt

van de mens.

Via de tactus en derhaive vta ztin lichameli.ikheid, legt de
mens de relatie tot de of het ander, opent hij zijn contacten, bepaalt hlj zijn positie tot de rvereld om hem
heen.

]Ierleaa Ponty, Buytendijk, Calon, Prick e.a. hebben

aan

het fenomenologische asPect van de lichameiijkheid in de
existentidie ontmoeting en bij de persoonlijkheids-opbouw,
uitgebreid aandacht besteed.
Calon en Prick stellen, dat in het contactvolle affectieve
naderen, het vanuit zichzelf maximaal naderen van de
ander, de mens zich ontPlooit:

'De tast is dan ook de zin, door middel waarvan
mens

in communicatie kan treden met

de

de andere mens

in diens lichamelijkheid en waarin zich bii uitstek ziin
houding ten opzichte van die ander in zijn lichamelijke
verschijningswijze manifesteert. In de aanraking, wanneer die op tedere wijze geschiedt, leeft de ander
a.h.w. op. Deze toch heeft iets ingehoudens, iets voolzichtigs, iets omhullends. Deze aanraking beschut het
aangeraakte en laat zichzelf ziin.'

Wanneer zich de therapeut

in

een 'Uber sich hinaus

Tendierende' (Lersch )wij2e op de ander richt, het tactiele
colrract t,pneelrrt inet een act ri'e-':c dr ii-rt':iitie il ':ich
draagt de ander te omvatten, voelt de ander zich door de
invoelende op hem gerichte aanraking geraaktDe hierdoor. in hem oPgeroePen resPonse, doet hem zichzelf ervaren, zichzelf. ontdekken, van 'x'aaruit dan reciprook een toewenden tot de ander, tot de aanrakendc,
mogelijk wordt.
Op deze wijze wordt via de tactus het emotionele tot

g.1di.rg gebracht en bewust gemaakt, a.h.u'. gewekt,
waarop het zich in de reciprociteit van de ontmoeting
kan ontpiooien en openbaren.
In de therapeutische situatie van het psycho-tactiele contact, wordt de patient geformeerd tot een in de volheid
van ziin 'Dasein' existerend wezen, dat, in de vertrouwd-

heid van het zichzelf zlin, - maximaal in zichzelf beschermd - openstaat voor de hulp en de steun van de
ander.

AIs zodanig wordt door de therapie de patidnt existentieel

in zichzelf bevestigd.
De relatie ademhaling-emotionele en zintuigeliike gewaarwordingen werd door meerdere onderzoekers onderkend,
geobserveerd en beschreven.
Btrytendijk, Groen e.a. wezen in hun publikaties reeds op
het kenmerkende feit, dat de ademhaling sterk bepaald

wordt door zintuigeiijke gewaarwordingen en (emotionele) gemoedsbelevingen, waardoor bliikbaar elke emotio-

;)

nele en zintuigelijke gewaarwording haar expressie vindt
in de ademhaling en - minder direct waarneembaar - in
de circulatie, waardoor deze een getrouwe registreerbare
afspiegeling geven van de gemoedsbelevingen. Ook de
ademhalingsexcursies op zichzelt geven gewaarwordingen
door, die een emotioneel en dynamisch karakter dragen.
( Bul,tendijh ).
De, aldus aan de ademhaling verbonden uitgebreidheid
van variaties, komt tot gelding en expressie in een veelheid van gewaarwordingen, die 'zich tot een inneriijk
aangedaan zijn kunnen ontq'ikkelen en bestaande ge-

moedsaandoeningen kunnen versterken

Bilyendljk ).
Zo drukt zich

of

verzwakken'.

(

zijn uit

in de ademhaling

- in existenti€le zin -

een innerliik bewogen

met betrekking tot

'Ums'elt', welke de duiding en de karakteristiek in

de

zich

draagt van een stellingname en daardoor sterk bijdraagi

tot het coenaesthetisch welbevinden of onwelbevinden.
De fenomenen waarmede zich het innerlijk beleven in de
ademhaling uitdrukt, Iaten zich langs pneumografische

I

weg registreren. (Glaser).
Bij de psycho-tactiele therapie is het inleidende fenomeen
een zich van binnen naar buiten ontwikkeiende beweging,

die in de contactende hand van de therapeut tot uiting
komt.

I

dit fenomeen met 'tegenstrek-' of 'obtentus'-actie. Zij is de 1'g41',"421d'. t4t de t.rogeliikheid c.p

Wij

benoemen

antwoord (response) op deze aanrakende ontmoeting.

Psychologisch is de obtentus-actie aan een 'Uber sich
hinaus Tendieren' (Ler:ch) verbonden, welk begrip wij
in de zin van een'Uber sich hinaus Spiiren' met'lrans-tenstl!'benoemen.

Zowel obtentus als transsensus ztin - h hun onderlinge
verbondenheid - reciprook te constitueren. Het is deze
reciprociteit, die de basis vormt voor de specifieke tonusregulatie, waaraan dan tevens de ademhaling in de zin
van een empatisch medebeleven van het ademhalingsritme
in wisselwerking, zich uitdrukkend in ademsynchroniteit,
deelneemt.

Deze,

bij de psycho-tactiele therapie zich vormende,

sPe-

cifieke tonusregulatie realiseert zich normaliter in de harmonisch geintegreerde beweging van de existentieel aangepaste mens.
Dit is een ideaalbeeld, waartoe de mens

in

deze

tijd

van

spanning en overbelasting, veelvuldig het vermogen verliest. Dat dit niet ongestraft geschiedt, blijkt uit de toename van stress- en surm6nage-syndromen en - mede der psycho-somatische ziektebeelden.

Het aan de obtenus en transsensus verbonden voorstellingsbegrip in de psycho-tactiele therapie, verbindt zich
met de opvattingen van de auteurs die zich fiiosofisch,
anthropologisch en psychologisch met het menselijk handelen en gedragen en haar achtergronden hebben bezig
gehouden.
-7.1'

Btj Scheidt is het analoog met het 'Leibinbild' dat

een

afvioeien via de gerichte act van node heeft en daarmede
de musculatuur voor daaraanvolgende beu'egingen voor-

Brj lacoh is het de 'innerlijke' beweging, die de basis

is

voor de 'uiterlijke' beweging en hieraan vooraf moet gaau.
Bij Lersch is het de 'Endothyme Grond' in het zielelelen,
die zich in de strevingen van het 'Uber sich hinaus Sein'
contactleggend uit. Hierbij is deze innerlijke beweging
tegelijk de vitale levensgrond, die zich subjectief ais vitaliteit, iichtheid, kracht en volheid kenbaar maakt en naus'
verlr'even is met de q'ereld der driften, strevingen, neigingen en behoeften.
Btytendijk acht deze innerlijke beweging een functionele
toestand van het autonome zenusraPParaat, n'aarbij via
het syncytieel-structurele gebouu' het gehele lichaam be-

trokken is.

De, op het 'buiten' gerichte, intentionele voorstellingskq,aliteit, zich uitdrukkend in een gevoel van 'Regsame
Fiille', wordt uitdrukkelijk gesteund door het gehele neLveuze regelapparaat van het iichaam.

De door de psycho-tactiele therapie opgeroepen tonustoestand, laat zich niet vangen in begrippen als sprnning
of ontspanning, normotonie e.d.
Zi.l verschilt n.l. in wezen van deze gekende begrippen.
Het beste laat zii zich omschrijven door het begnp
'Ettonie', een nerveu'i geschakelde elasticiteit, die aan het
psychologische contactgebeurr:n gebonden is.
Door de contact-situatie over de tactus, wordt zij - in deze
eutonie - geladen met een fenomeen, dat de harmonische
expressie vormt van de geestelijk-lichamelilke intermenselijke harmonie en sympathie waarmede zt1 gepaaÅ gaat
en die voert tot een zelfrealisatie en een zelfbevestiging.
Hierdoor kenmerkt de psycho-tactiele therapie zich in het
bijzonder als een beuestigingstherapie.
Door deze kwaliteit ordent zij zich tevens binnen het
raam van de organische behandelwljzen van de psychotherapie.
In haar gerichtheid op de ander, via het constitueren van

een zuivere intermenselijke ontmoeting, verschilt deze
therapie in wezen en differentieett zri zich absoluut van

en op het 'zelf' gerichte methoden als
'Autogenes
Training', I acobsons : 'Progressive
SchuJz't ;
Relaxation', Alexandert :'Eutone Bewegungsschulung', de
autosuggestieve

Yoga etc.
Deze houden alle het gevaar in van een steeds meer bij
zichzelf bepaald worden en van een vervreemding tegenover de 'Umwelt'.
Juist het - bij de patidnt gewekte - actieve op de ander,
op de 'Umwelt' gericht zijn, is het wezenskenmerk der
psycho-tactiele therapie.
Deze therapievorm is dan ook noch een behagelijk passief
ondergaan, noch een onthechten, doch een actief op elkaar

gericht zijn in wederzijdse actiaiteit, een 'Mitsein' in de
zin van het 'liebendes Miteinander' van BinswanPer, een

I
II
I

I

I
I

in haar hoogste vorm - communicatieve existentie'

contactend 'masserende'

Deze reåle ontmoeting, via de
hand van de therapeut. bepaalt mede de techniek van de
psychotactiele benadering.

Van de pati€nt wordt veriangd, dat hij actief, vanuit zichzelf. via de voorstellin g, rraar de ontmoetende hand van
de therapeut toe tendeert, d.w.z. niet als het ware passief
binnen tlln tt,.tid biijft, maar 'Uber sich hinaus Tendierend
Spiirend' buiten ziin huid treedt, zich uitwijdend in zijn
Iichaamsschema eerst o1'er de hand van de therapeut, tenslotte over de gehele Persoon

uit te breiden.

uitbreiden van het lichaamsschema wordt door
Merleau Pontl' zeer kenmerkend betiteld als een 'Prolon-

Dit

gement miraculeux de notre corPs'.

I

be voorstellingskwaliteit, die zulk een transsensus-tendentie heeft, veroorzaakt in de spiertonus Seen spanning of
ontspanning, geen contractie of verslapping, doch geeft
hieraan de interpretatie van 'rek': alsof men zich in het
toewenden tot då ander via het uitwiidend 'heen'-tenderen,

I

naar de ander toe rekt.
Dit, aan de transsensus-activiteit verbonden, rekfenomeen,
is niet dwingend verbonden met te observeren bewegingen

I
I

van ledematen e.d., doch is voorbereiding voor een
nerveuze schakeling, x'aardoor een eventueel geintendeerde volgende bev'eging met harmonie, elegance en
geintegreerde coordinatie zal verlopen, omdat zij de expressie is van het op de 'Umwelt', op de ander(en)
gericht zijn.

Onverbrekeliik verbonden met de voorstelling van het-

I

zich-uitwijden-naar,

is de

deelname van de ademhaling

aan dit gebeuren.
De transsensus, als naar de ander tenderende ontmoetings-

'Door liefde van de opvoeder ,*'ordt de opvoeding ais
het ware boven zichzelf verheven; door de 'kracht' van
de genegenheid van de opvoeder verliest een obstakel
zijn onoverkomelijkheid, is de opvoedeling 'meester van
de situatie', is hij in staat zichzeif te verwerkelijken
tot een niveau waaroP hij nooit zou zijn gekomen als
hiy 'alleen gelaten was'.'

Het is opmerkeliik hoe het hier gestelde Past in

maximaal

å saisir ei qui ies ,;ercevait'.

Hiermede accentueert hij, dat een aldus gecreåerde ruimte'
niet als een fysische ruimte is te interpreteren, maar als
een fenomenologische realisatie los van fysiologische be-

I
I

gie van de ontmoeting is gesteld.
2o zegt Luypen over de toewending tot de medemens:

Practiik.

t
I
I
I

subjectiviteit ziin, in zoverre de ander door zijn genegenheid op een mysterieuzewljze deelneemt aan mijn subjectiviteit, deze ondersteunt en begunstigt, 26, dat ik

niet meer 'alleen' miin mens-zijn oniwerp en mijn
bestemming tegemoet treedt, maar 'samen' met de
ander. De iiefde van de ander geeft mij mtizelf aan
mrlzelf , als men dit mij-zelf-zijn verstaat als een zekere
volheid'.

De psycho-tactiele therapie is een empirische therapie, die
zich ontwikkelde uit de ervaringen en observaties van de

bnderzoekingen van de laatste jaren op het gebied van
spierfysiologie en neurofysiologie alsmede met betrekking
tåt de neurologische basis der menselijke gedragingen
hebben experimentele funderingen ontpiooid en nieuwe
inzichten geåxplodeerd, waaroP het mogelijk is geworden
de psychotactiele therapie eveneens een natuur-wetenschappeiijke theoretische basis te geven.
De ieiolt^ten van de diverse wetenschappelijke onderzoekingen zijn vooralsnog in hoofdzaak in monografiedn verschenen.

Hieruit springen vooral de onderzoekingen en publikaties
van BarAer, Eccles, Gi)p't'ert,

Hii acht dit duidelijk tot zijn recht komen in de paedagodie voor ons als een analogon is te beicholr*en voor de therapeutische situatie - 'als deze is,
zoals zrj behoort te zijn' (Luypen).

gische situatie,

zichzelf beschermd.

'Ce n'est iamais notre corps obiectif que nous mouvons'
mais notre corps ph6nom6nal et cela sans myståre, puisque c'est notre corPs d6ia, comme puissance de telles
.i t.ll.t r6gions du monde, qui se levait vers les objects

paaldheid.

I

in

De zich in de tactiele toewending manifesterende uitbreiding van het lichaamsschema om de ander(en), ais
een 'prolongement miraculaux du corps' wordt door
Merleau Ponty tader bepaald als hii stelt:

kwaliteit, die haar reflectie vindt in de dialoog van de
reciproke deelname, vindt haar bevestiging in hetgeen
dooi auteurs als Binsu'anger, Metleau Pont1, Baytendijk,
Hasserl, Luypen e.a., met betrekking tot de fenomenolo-

'De liefdevolle toeq'ending van de ander 'doet' mijn

-

Hii stelt voorts:

het

geheel van de psychotactiele therapie en het door Luypen
gestelde overdrachtelijk van toepassing is, door in plaats
i-an opvoeder: therapeut; in plaats van opvoeding: therapie; in plaats van opvoeding: patient te lezen.
Het creatleve in de therapeutische ontmoeting van de
psycho-tactiele therapie laat de ander authentiek mens
tti", ," zulks als een dialoog in de reciprociteit. In de
daaruit voortvloeiende zelfbevestiging is de mens tevens

Granit, Henatsch, Hoffnzann,

Hafschmitt, lsch, Ranhe, Schåfer, Rudolph, Brzezinsky,
Schaltenbrand, Scheidt, Wagner, als baanbrekend naar
voren.

Het moge bekend worden verondersteld, dat de in iedere
spier aÅwezige, fijngevoelige registreer-apparaatjes, cie
75

I

fijnafgestemde spiertonus'
gammasysteem gereguleerde en

op hen uitgeoefende rek
spierspoelties. op de geringste
reflexmatig de

I

I

I
I

I

I
I

I
I
I

I

.fi.ffif,'1^^ia""t'"lu n1t'oggt*ttg'
behorende
*contiactie
,"ii. l.it.riende spiergroep
-.t

een

gereguleerd en aangePast'
behalve passief
Het is ons gebleken, dat dit spierspoe.ltje
en in
;;;;""rån, ook in staat is tot actieve regulatie

nerveus

is te

beinvloeden en tc

reguleren.

niel
wijze en over deze weg' bliikt het.mogeliik'
begehele
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;;;;-;.
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de
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de
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breiden'

I
I
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motorische

Uit onze ervarlngen

fenomenen'
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prikkels de spierspoelilt' "ttt zelfde
,lj grrrht uorden'
".t

en activiteitsParaat-

De hieruit resulterende voortonisering
resulteert dan echter
heid in het betreffende spiergebied'
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Op een dusdanige wijze behandelt de jongleur in zijn
gerichtheid op de stok of de bailen, de danseres in haar
gerichtheid op hetgeen zrj wll uitbeelden, de pianist in
de overdracht van de muzikale beleving op zijn auditorium e.d. Faalt dit mechanisme b.v. onder invloed van
aandacht op de beweging, bepaling van de aandacht bij
de techniek, de virtuositeit e.d., dan treden vermoeidheids-, kramp! en spanningstoestanden op, de circulatie
raakt gestoord, zoals bij pianistenkramp e.d. of er verschijnen hypertone spanningstoestanden, die wij vaak in
een houterigheid van de psychomotoriek bij surm6nage

of bij te grote

wilsmatige handhaving en houdingsbe-

heersing observeren kunnen. Op basis hiervan ontwikkelen zicl.r vaak syndromen als vegetatieve distoniden en 'disco<irdinaties welke bij perseveratie tot organische afwijkingen kunnen voeren.
Constitutionele, typologische en existentiele factoren, de
psychomotoriek, de integratie van het lichaamsschema,
de lichaamszin, de sociale en maatschappelijke aanPassing, kortom alle fenomenen die het menselijke harmonische Dasein constitueren, spelen hierbij een rol.
De psycho-tactiele therapie hanteert bewust - via de voorstelling van het tegemoetkomen, de ontmoeting, het
'Uber sich hinaus Tendieren' de typerende genomenologische kwaliteiten van de gamma-innervatie, waar deze
zich uitdrukken in tonusregulatie en ademdeelname.
De verende, belastbare kwaliteit, van de, in de therapiesirr.iarie, ootstårr€ eutorrie js riaar iiaar aaid vei ffevcn bij degenen bij wie het zich heeft ingesteld - met het
gevoel van 'graag verbonden zijn'.
In deze situatie is de mens maximaal in zichzelf beschermd. hii realiseert zich de zinsvolheid van dit contacl
en affirmeert aldus zichzelve aan de ander. Deze zelfbevestiging heeft een 'begliickend' asPect, Iaat therapeut
en patidnt zichzelf ziin in de harmonie van de reciproke
ontmoeting.

Åls zodanig is zij een wezenlijke bijdrage in het scheppen
van de voorwaarde, de mens tot een harmonische integra-

tie te leiden, want bij de patidnt wordt de mogelijkheid

aldus bewegingsbeperkingen door pijnremming e.d. (con-

tracturenl) te bestrijden. Zo blijkt het

eveneens mogelijk
bewegings-insufficienties, paresen e.d. weer te'incorporeren', coordinatie-stoornissen e.d. te bestrijden en/of een
harmonische ben'egingsscholing op te bouwen (psychomotore therapie).
Ook voor de psycho-therapie ontplooien zich in de psychotactiele therapie tot op heden ongekende mogelijkheden.
Bespreking hiervan is in dit tijdschrift echter niet opportuun.
In haar aard is de facto de psycho-tactiele therapie geen
nieuwe methode of een svsteem. doch een zinvolle natuurlijke ontwikkeling van håt manuele contact in de massage,
stoelend op de huidige kennis van de antropologische
fenomenologie: een princiPiAle benadeilngsuijze !
Een circumscript indicatiegebied voor de psychotactiele
therapie is vooralsnog niet aan te geven, de mogefijkhe-

den zijn vele en dienen nog nader te worden geexploreerd.

Vooralsnog zijn de indicaties waarmede wij positieve ervaringen opdeden: Frustratie-, angst-, en andere neurosen;
stress- en surmdnage-syndromen; ademhalingsaandoenin-

gen en -stoornissen (asthma e.d.); pianisten-, violisten-,
schrijfkrampen eo verwante situaties; hypo- en hypertone
toestanden ; codrdinatiestoornissen ; paresen en spierinsufficidnties ; contactmoeilijkheden en integratiestoornissen;
diverse pijntoestanden; -contracturen.
,l;i;,,..get ,a- ltr afg..lopen j;.i; ,Jriide': i; J; .r:Lticg
.lat ook op het gebied van de spastische aandoeningen
nieuwe mogelijkheden worden bereikt, vooral in de combinatie psycho-tactiele therapie en Bobath-therapie.
Voorts: vitaliteitszwakten, en houdingsinsuffici€nties (-afwijkingen).
Gecontraindiceerd zijn voorlopig: Stoornissen in de inter-

menselijke relatie

op basis van contactvijandigheid

en

contactonvermogen; psychotische toestanden, M. Parkinson. (- ontremming van de gamma-innervatie).
Een aanvullend apart gebied vormt de beweginglexpressie
in de vorm van psychomotore therapie.

gewekt zichzelf existentieel in harmonie te ontplooien.
Deze positieve tendens, zet zich, zoals wij veelvuldig in
onze praktijk bevestigd zagen, - eenmaal gewekt en aangesproken - onafhankelijk van de therapeut door, in het

bijzonder wanneer

in

de therapie de superpositie op an-

dere levenssituaties ingeleid

is.

Hoewel in feite de psycho-tactiele therapie hiermede gegeven is, is het mogelijk 'verder' te gaan, d.w.z. specifieke
fysiotherapeutische procedures op deze basis te verrichten, waardoor deze meer adaequaat en effectiever effectueren-

Zo kan de ontstane verende, opvangende tonusregulatie,
de eutonie 'belast worden, d.w.z. men kan ernstige pijntoestanden e.d. behandelen, waarbij het nu mogeiijk
blijkt ver over de aanvankelijke pijngrens te gaan en
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