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Wat is haptotherapie?

Haptotherapie is een vorm van therapie, die je helpt meer
contact te maken met wat je voelt.
Deze therapie wordt toegepast bij zowel lichamelijke als
psychische klachten, waaronder (onbegrepen) lichamelijke
klachten, stress en burn-out, traumaverwerking en/of vraagstukken
op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Vooral het aanraken is het onderscheidende van haptotherapie.
Aanraken is een heel directe vorm van communicatie. Een
aanraking maakt zichtbaar en voelbaar wat het lichaam te
vertellen heeft, ook wanneer woorden tekortschieten of alles al
gezegd is.
Haptotherapie is geschikt voor kinderen en volwassenen

SAMENVATTING
15 december 2020, contactberoepen in Nederland werden voor de 2e keer
gedwongen om hun deuren te sluiten door toedoen van een nieuwe coronagolf.
Haptotherapie op de kaart ontstond in januari 2021 tijdens deze lockdown in
Nederland. Het doel? Om haptotherapie op de kaart te zetten, zodat iedereen
weet dat haptotherapie bestaat én hoe de handen van de haptotherapeut letterlijk
en figuurlijk kunnen helpen. Wat klein startte, mondde al snel uit in een team van
medestanders die snappen dat je goede ideeën niet in je eentje van de grond krijgt:
vakidioten met een gedeelde visie, gedeelde belangen, een netwerk én een
aanstekelijk enthousiasme. Met als missie:


het onderling verbinden van alle haptotherapeuten om van daaruit te
verbinden met andere expertises zoals tekstschrijvers, social media
deskundigen, procesverbeteraars, data analisten, huisartsen en andere
professionals;



één centrale plek waar je eenvoudig een geregistreerde /gecertificeerde
haptotherapeut bij jou in de buurt kunt vinden;



één platform met actuele informatie over haptotherapie én haptonomie.

Dit onderzoek is opgezet om data en feiten te verzamelen die duidelijk maken hoe
groot de beroepsgroep is, hoe groot de cliëntenaantallen zijn en welke indicaties
behandeld worden door de beroepsgroep. Kortom zodat deze gegevens inzichtelijk
worden en gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld ter versterking van de positie en
bekendheid van de beroepsgroep Haptotherapie.
De grootte van de totale beroepsgroep die onderzocht is in dit onderzoek is 710
geregistreerde haptotherapeuten. Zij geven jaarlijks ruim 320.000 behandelingen.

Het volledige overzicht van extrapolatie:
Aantal geregistreerde haptotherapeuten in Nederland

710

Aantal cliënten op jaarbasis

42.829

Aantal behandeling per jaar

321.990

Aantal cliënten getroffen door sluiting in december 2020
Aantal cliënten onder de 18 jaar

19.238
3.602

De meest voorkomende indicaties zijn onvoldoende grenzen kunnen stellen, burnout en overspanning, moeite met herkennen en uitdrukken van gevoelens en het
herstellen van de balans tussen denken en voelen.
De cliënt komt bij de haptotherapeut terecht door zelf te zoeken via een
zoekmachine en via via, daarnaast op advies van huisarts of POH
(praktijkondersteuner huisarts).
Een herhaling van dit onderzoek is wenselijk en kan op een aantal onderwerpen
waardevolle informatie geven ter bevordering van de bekendheid van het vak en
ter ondersteuning bij positieversterking.
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INLEIDING
Corona heeft een hoop ellende gebracht in de wereld: isolatie, afstand en een
gebrek aan verbinding met dierbaren om ons heen. Tegelijkertijd ontstond binnen de
beroepsgroep van haptotherapeuten in Nederland een ongekende verbinding,
vooral toen de praktijken op 15 december 2020 opnieuw gedwongen werden om
hun deuren te sluiten: de 2e corona lockdown in Nederland.
Haptotherapeuten werden gelijkgesteld met de schoonheidsspecialisten en kappers
en ondertussen mochten andere contactberoepen, zoals de fysiotherapeut,
doorwerken. Gezamenlijk werd geld ingezameld onder haptotherapeuten door het
doneren van 1 consult voor een paginagrote advertentie in De Volkskrant
(Gepubliceerd op 17 februari 2021).
Een persbericht werd voorbereid, maar harde cijfers en getallen ontbraken. Er kon
niet geclaimd worden hoeveel mensen er in de kou stonden. En wat is de meest
voorkomende klacht waarmee iemand aanklopt bij een haptotherapeut? Harde
bewijzen voor onze zachte krachten ontbraken. Reden om voor het eerst sinds het
ontstaan van de haptonomie, onder de totale beroepsgroep van
haptotherapeuten, een (eerste) kwantitatief onderzoek te doen.
ORGANISATIE
Haptotherapie op de kaart is in januari 2021 ontstaan naar aanleiding van een
online brainstorm met een tiental haptotherapeuten. Deze brainstorm had als doel
te onderzoeken wat we als beroepsgroep belangrijk vonden om te doen, om ervoor
te zorgen het beroep haptotherapie beter bekend te maken. Na deze brainstorm
was er heel veel energie om gezamenlijk met een aantal thema’s aan de slag te
gaan. In de vorm van een aantal projectgroepen zijn haptotherapeuten aan de
slag gegaan. Onder stuwing van een kwartiermaker en met steun van professionals
op gebied van marketing-, PR-, proces- en BI- gebied. Alle leden werken vrijwillig.
Een overlegstructuur zorgt voor de onderlinge lijnen tussen de projectgroepen.
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De thema’s van Haptotherapie op de kaart die zijn vastgesteld zijn:
1. Reuring maken door naar buiten te treden als beroepsgroep gericht op meer
bekendheid bij de consument, de verwijzer. Met als doel, als deze
bekendheid alom wordt, kan de politiek niet meer om ons vak heen;
2. Erkenning verkrijgen voor ons vak door o.a. zorgverzekeraars, zodat
multidisciplinaire samenwerking binnen de huidige bekostigingsstructuur
mogelijk wordt;
3. Data en feiten over de haptotherapie te vergaren;
4. Verbinding tussen de haptotherapeuten onderling te versterken;
5. (wetenschappelijk) Onderzoek stimuleren en meer bekendmaken
Dit onderzoeksverslag gaat over het 3e thema: data en feiten over de haptotherapie
vergaren.
UITDAGING
Haptotherapie, en daarmee de haptotherapeut, is onvoldoende zichtbaar. Niet
voor de cliënten die worden verwezen via mensen of zorgverleners die bekend zijn
met de haptotherapie, maar wel voor mensen die hulp zoeken en verwijzers die niet
bekend zijn met wat de haptotherapeuten te bieden hebben. Er is zeker informatie
vindbaar (op internet), maar deze is versnipperd, lastig vindbaar en/of niet
aantrekkelijk gepresenteerd. Deze bevindingen worden onderschreven in het
concept meerjarenbeleidsplan 2021-2025 van de VVH, waarbij wordt gesproken
over “meer Nederlanders moeten weten waarom ze bij een haptotherapeut terecht
zouden kunnen”.
Het doel van Haptotherapie op de Kaart is om meer bekendheid te geven aan (het
belang van) het beroep Haptotherapie in het algemeen en daarmee het
verbeteren van de positie van de Haptotherapeut in het bijzonder; o.a. bij de
consument, onder (toekomstige) zorgprofessionals en binnen de politiek en zorg. In
samenspraak met én ondersteunend voor o.a. de beroepsverenigingen, opleiders
en de Haptotherapeuten in Nederland. Herkenning en erkenning vanuit verbinding.
AANLEIDING
De concrete aanleiding voor het doen van dit onderzoek was de poging om de
haptotherapiepraktijken op de uitzonderingenlijst te krijgen tijdens de 2e lockdown in
Nederland. Er lag een persbericht klaar. Echter het ontbrak aan feiten en aantallen
om aan te tonen wat de impact van haptotherapie was op cliënten én op de
gezondheidszorg in Nederland. Ondersteunende data en cijfers waren er niet.
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Verschillende beroepsverenigingen werkten hard om het belang van de
haptotherapeut, én van de cliënten die opeens in de kou stonden, te behartigen.
Het ontbrak echter aan een integrale en holistische aanpak, waardoor de
verschillende mooie initiatieven elkaar onvoldoende konden versterken (of het risico
op elkaar tegenwerken). Vanuit haptotherapeuten uit verschillende
beroepsverenigingen werd een noodzaak gevoeld om samen te werken én zo
elkaar te versterken.
De werkgroep “Haptotherapie op de kaart” werd in januari 2021 geboren.
Zoals hierboven vermeld, werd er een aantal belangrijke thema’s vastgesteld.
Prioriteiten werden gesteld. Het bouwen van één platform (hapto.nl) werd prioriteit
van het pr-projectteam, ook andere teams gingen aan de slag én een enquête
werd gebouwd om data en cijfers te verzamelen die moeten helpen bij de
volgende problemen:


het persbericht versterken met concrete feiten;



aantonen welk aantal mensen er door de lockdown zonder behandeling zat;



er waren geen (actuele) cijfers voorhanden voor de totale beroepsgroep;



er waren geen gegevens over de meest voorkomende klachten/indicaties
die door de haptotherapeut werden behandeld.

Door het ontbreken van deze cijfers was het lastig om de relevantie van het beroep
haptotherapie aan te tonen. Om te laten zien wat haptotherapie bijdraagt binnen
de gezondheidszorg, zijn cijfers onontbeerlijk.
Met het vaststellen van de vragen, zagen de onderzoekers tevens het belang van
een aantal andere vragen. Zoals wie verwijst er het vaakst een cliënt? En welke
vooropleiding hebben haptotherapeuten genoten? Wordt er samengewerkt met
andere disciplines in de gezondheidszorg? Kortom: een eerste verkenning.
PROBLEEMSTELLING ONDERZOEK
Doordat cijfers ontbraken was het niet mogelijk om het aandeel binnen de
gezondheidszorg wat door de haptotherapeuten in Nederland wordt geboden
feitelijk te onderbouwen.
Het belang van het hebben van relevante cijfers is dat aangetoond kan worden
hoeveel cliënten geen gebruik hebben kunnen maken van de haptotherapeutische
zorg tijdens de lockdown? En om inzichtelijk te maken met welke
gezondheidsproblemen (indicaties) mensen zich bij een haptotherapeut melden.
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Vanuit dit gegeven hebben de onderzoekers de vraag gesteld op welke wijze deze
cijfers inzichtelijk gemaakt kunnen worden.
De resultaten van dit onderzoek dienen als basis om feitelijke onderbouwing te
krijgen op het hierboven geschetste probleem. De resultaten kunnen door de
beroepsverenigingen (met bronvermelding) vrij gebruikt worden ter bevordering van
de positie van de beroepsgroep van haptotherapeuten in Nederland. Om naar de
toekomst hierin trends te kunnen signaleren is de intentie om dit onderzoek periodiek
te herhalen.
DOELSTELLING
De doelstelling van dit onderzoek is om inzichtelijk te maken hoeveel cliënten een
haptotherapeut bezoeken en om zicht te krijgen op de meest voorkomende
klachten.
Het doel van het onderzoek is om zoveel mogelijk kerngetallen te verzamelen die
ons vak beter op de kaart zet in Nederland.
In dit onderzoek wordt als referentiejaar 2019 gehanteerd. Kalenderjaar 2020 is
beïnvloed door meerdere keren verplichte sluiting van de praktijken wegens corona,
daarom achten wij deze cijfers niet als representatief om te kunnen extrapoleren
naar de beroepsgroep.
CENTRALE ONDERZOEKSVRAAG
Deze doelstelling leidt naar de centrale onderzoeksvraag:

Hoe groot is de cliëntenpopulatie in Nederland die door
een haptotherapeut behandeld wordt?

DEELVRAGEN
Met de volgende deelvragen


Hoeveel cliënten doen een beroep op een haptotherapeut in een ‘normaal’
jaar (2019)?



Van hoeveel cliënten moest de behandeling per direct opgeschort worden
door de lockdown per 15 december 2020?
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Om een beter beeld te krijgen van de cliëntenpopulatie en de meest voorkomende
indicaties zijn de volgende afgeleide vragen geformuleerd:


Met welke meest voorkomende klachten -top 5- zoeken cliënten hulp bij een
haptotherapeut?



Hoe is de populatie verdeeld tussen jeugd en volwassenen?



Hoeveel mensen met gezondheidsproblemen konden in december 2020 niet
door de haptotherapeut behandeld worden?



Hoe vindt de cliënt de haptotherapeut?

RELEVANTIE VAN HET ONDERZOEK
Het verzamelen van kerngetallen onder haptotherapeuten is relevant om
Haptotherapie beter op de kaart te zetten. Bij een eventuele volgende lockdown
kunnen we de gevolgen voor de gezondheidszorg beter onder de (politieke)
aandacht in Nederland brengen.
Dit is het eerste onderzoek dat onder alle bij een erkende beroepsvereniging
aangesloten haptotherapeuten is uitgevoerd en daarmee de gehele beroepsgroep
omvat. Kerncijfers voor de totale beroepsgroep van haptotherapeuten waren er tot
dusver niet.
ONDERZOEKSSTRATEGIE
Om een antwoord te vinden voor het geschetste probleem wordt een kwantitatief
en inventariserend onderzoek uitgevoerd. Een kwantitatief onderzoek is gericht op
het vinden van statistische bewijzen en biedt daardoor antwoorden die in
hoeveelheden worden uitgedrukt. Het doel van een kwantitatief onderzoek is
daarom vaak het kunnen doen van uitspraken over een bepaalde groep, oftewel
generaliseren. Het onderzoek biedt geen statistische bewijzen voor het toetsen van
hypothesen.
Het onderzoek beoogt om feiten en data te verzamelen die gebruikt kunnen
worden om de belangen van de totale beroepsgroep te behartigen. De uitkomsten
zullen daarom gedeeld worden met de verschillende beroepsverenigingen en
beroepsopleidingen. Het onderzoek beoogt een start te zijn voor periodieke
herhaling in samenwerking met de beroepsverenigingen. Er is gekozen voor een
enquête.
De enquête is uitgevoerd via SurveyMonkey; een online enquête.
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De toegepaste onderzoeksmethode is afgestemd op het karakter van de
onderzoeksvraag.
PROCEDURE EN RESPONDENTEN
Voor het opstellen van de enquête is door de werkgroep haptotherapie op de kaart
in samenwerking met enkele haptotherapeuten een vragenlijst opgesteld.
Er is voor de uiteenzetting van de enquête medewerking gevraagd van de
beroepsverenigingen. Twee van de drie beroepsverenigingen hebben via hun
kanalen hun (haptotherapie-) leden gevraagd deel te nemen aan de enquête.
Daarnaast is er door de leden van de werkgroep via het eigen netwerk (waaronder
intervisie groepen en oud-studiegenoten) aandacht gevraagd om de enquête in te
vullen.
Om het aantal respondenten te vergroten is gebruik gemaakt van het versturen van
een herinnering.
Er is de respondenten gevraagd aan te geven van welke beroepsvereniging zij lid
zijn. Indien zij geen lid van een beroepsvereniging zijn en dus geen AGB1zorgverlenerscode hebben, zijn de antwoorden niet meegenomen in de resultaten.
Het onderzoek liep van donderdag 15 april 2021 tot en met zondag 23 mei.
VASTSTELLEN ONDERZOEKSDOELGROEP
De doelgroep van dit onderzoek zijn geregistreerde haptotherapeuten. Voor de
definitie van geregistreerd haptotherapeuten hanteren de onderzoekers de criteria
(kwalificaties) zoals gesteld door Vektis; iedere zorgaanbieder in Nederland dient
namelijk in Vektis geregistreerd te zijn.
In het AGB-register van Vektis vind je van alle zorgverleners de bevoegdheden via
kwalificaties en erkenningen. Deze informatie is van belang voor iedereen die zich
bezighoudt met het doorverwijzen naar een andere zorgaanbieder, zorginkoop,
zorgdeclaraties en contracteren.
Als uitgangspunt voor de haptotherapeut worden de volgende criteria (kwalificaties)
voorgeschreven door Vektis voor het verkrijgen van een AGB-code haptotherapie

AGB: Algemeen GegevensBeheer, een uniek codenummer van Nederlandse
zorgaanbieders of zorgverleningsinstanties

1
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(9011) en/of Arts Haptotherapie (4811). Er dient voldaan te worden aan minimaal
één van de onderstaande criteria:
4811 Arts

FAGT Haptotherapie

Haptotherapie

Haptotherapeuten Gezond management BV
NFG (Kinder) Haptotherapeut
NFG Haptonomisch Begeleider
NFG Haptotherapeut
NFG Haptotherapeut / Psychosociaal Therapeut,
NFG2
NVST3
RBCZ4
VVH5
WIH6
Optioneel: kwaliteitsregister LCR

9011

CAT Haptotherapeut HBO niv.

Haptotherapie

CK Kwaliteits-haptotherapeut
FAGT Haptotherapie
LVNT Haptonoom
NFG (Kinder) Haptotherapeut
NFG Haptonomisch Begeleider
NFG Haptotherapeut
NFG Haptotherapeut / Psychosociaal Therapeut
RBCZ
VBAG7 Haptotherapie
VIV Haptotherapie
VVH
WIH

NFG: Nederlandse Federatie Gezondheidszorg
NVST: Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten
4 RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg
5 VVH: Vereniging Van Haptotherapeuten
6 WIH: Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie
7 VBAG: Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze
2
3
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De totale populatie die deel kon nemen aan het onderzoek is 710.
Beroepsvereniging

Aantal leden

Vereniging van Haptotherapeuten

480

Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

180

Nederlandse Vereniging van Psychosociaal Therapeuten

50

Een steekproef kan als representatief worden beschouwd voor de populatie
wanneer voldoende respondenten hebben deelgenomen. Een te kleine steekproef
representeert of vertegenwoordigt de populatie niet goed, waardoor er een
mogelijkheid ontstaat dat de betrouwbaarheid van het onderzoek onvoldoende
toereikend is.
Om dit te borgen is het van belang dat de steekproef, het aantal ingevulde
enquêtes, groot genoeg is. Daarnaast dient de opbouw overeen te komen met de
totale populatie. Het onderzoek is gehouden onder alle geregistreerde
haptotherapeuten in Nederland.
Om de steekproefomvang te berekenen, wordt gebruik gemaakt van de volgende
formule:

Waarbij


N is de populatie; de groep mensen die wordt onderzocht



z is de standaardafwijking van het betrouwbaarheidspercentage. Bij het
meest voorkomende betrouwbaarheidspercentage van 95%, hoort een
afwijking van 1,96 (Afgeleid uit de Z-waarde tabel)



p is de kans dat iemand een bepaald antwoord wel geeft (50%)



q is de kans dat iemand een bepaald antwoord niet geeft (50%)



F is de foutmarge, deze wordt bepaald door te beslissen welk percentage
foutieve enquêtes als acceptabel worden gezien.
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DATAVERZAMELING
Aangezien er geen centraal bestand is met contactgegevens van alle
(geregistreerde) haptotherapeuten in Nederland, is het onderzoek op 2 manieren
uitgezet:


Via social media (99 respondenten)
o

De link naar het onderzoek is verspreid via whatsapp naar

o

Het onderzoek is vermeld op Facebook in een besloten groep met

o

Collega’s van het Handje Helpen initiatief hebben de link onder de

haptotherapeuten die het weer door hebben gestuurd naar collega’s.

haptotherapeuten, genaamd Haptoforum.

aandacht gebracht in de speciale whatsapp groep die in het leven
was geroepen voor de video testimonials.

o


Via de nieuwsbrief van de NVPA en NFG zijn alle leden op de hoogte
gebracht van het onderzoek.

Via SurveyMonkey mail (124 respondenten)
o

Via vrije vergaring op de site van 1 van de 3 beroepsverengingen zijn

o

De NVPA heeft de mailadressen doorgegeven van de

emailadressen geïnventariseerd.

haptotherapeuten die kenbaar hadden gemaakt mee te willen
werken.

Van 9 respondenten zijn de antwoorden niet meegenomen in de resultaten ter
voorkoming dat de cijfers dubbel zouden meetellen. Zij hebben aangegeven de
enquête via beide bovenstaande kanalen ingevuld te hebben. De desbetreffende
gegevens zijn geïdentificeerd aan de hand van de door de respondent verstrekte
gegevens gecombineerd met een controle op doublures.
Om uitspraken te doen over de gehele populatie is een enkelvoudige steekproef
getrokken waarbij de potentiële respondenten zijn benaderd. Uiteindelijk hebben
214 respondenten deelgenomen aan het onderzoek.
De n komt daarmee op 214.
De betrouwbaarheidsinterval is de waarschijnlijkheid dat de steekproef die is
genomen relevant is voor de verzamelde resultaten. Bij onderzoeken is een
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betrouwbaarheidsinterval van 95% vaak gehanteerd. De onderzoekers hanteren
daarom een, binnen onderzoek meest gebruikte, betrouwbaarheidsinterval van 95%.
Uitgaande van een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een populatie van 710
komt de foutmarge van de resultaten op 6%.
OMVANG
De enquête bestond uit 20 vragen (zie Bijlage 4: Vragenlijst Enquete):


8 multiplechoicevragen



9 open vragen



3 rangschikkingsvragen

KWALITEIT VAN HET ONDERZOEK
BETROUWBAARHEID EN VALIDITEIT
Betrouwbaarheid heeft te maken met de mate waarin de gebruikte
gegevensverzamelingstechnieken en analyses tot consistente bevindingen leiden
(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009). De betrouwbaarheid betreft dan de vraag of
andere onderzoekers ook dezelfde resultaten zullen verkrijgen bij dezelfde informatie.
Ook vertekening en partijdigheid kunnen een rol in de betrouwbaarheid spelen.
Alle gegevens zijn nadrukkelijk anoniem verwerkt.
OBJECTIVITEIT EN REPLICEERBAARHEID/NAVOLGBAARHEID
De objectiviteit is gewaarborgd omdat er gebruik wordt gemaakt van objectieve
cijfers die niet voor subjectieve interpretatie vatbaar zijn.
In Praktijkgericht onderzoek – Opzetten, uitvoeren en rapporteren (Velde, Jansen, &
Dikkers, 2015) wordt gesteld dat om de validiteit en betrouwbaarheid van het
onderzoek te waarborgen, de navolgbaarheid van de genomen stappen inzichtelijk
gemaakt dient te worden. Repliceerbaarheid van de enquête is mogelijk doordat er
gebruik wordt gemaakt van objectieve en feitelijke vragen.
BETROUWBAARHEID
Het onderzoek is zodanig uitgezet dat een herhaling van het onderzoek onder
dezelfde doelgroep mogelijk is.
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Een foutmarge zegt iets over in hoeverre de gevonden resultaten overeenkomen
met de mening van de gehele onderzoekspopulatie. Heb je een hoge foutmarge,
dan komen de gevonden resultaten in beperkte mate overeen met de gegevens
van de gehele populatie. Bij een lage foutmarge komen de enquêteresultaten in
hoge mate overeen met de gegevens van de totale populatie.
Op basis van het aantal respondenten afgezet tegenover de populatie bedraagt
de foutmarge 6%.
ETHISCHE VERANTWOORDING
De uitvoering van het onderzoek en de resultaten zijn noch direct noch indirect
schadelijk voor de deelnemers aan het onderzoek. Alle gegevens zijn nadrukkelijk
anoniem verwerkt.
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RESULTATEN EN ANALYSE
De bevindingen en resultaten van het onderzoek worden in dit hoofdstuk
weergegeven. Bij de weergave van de bevindingen is nadrukkelijk geprobeerd zo
dicht mogelijk bij de weergave van het bronmateriaal te blijven.
De bevindingen zijn een feitelijke weergave, zonder conclusie of oordeel. Dit
hoofdstuk wordt afgesloten met een analyse.
Voor alle vragen geldt voor het aantal respondenten n=214. Voor vragen met
betrekking op kalenderjaar 2019 is het aantal respondenten n=193. Hieraan ligt ten
grondslag dat voor 2019 alleen respondenten zijn meegenomen die gedurende het
gehele kalenderjaar actief waren. Indien voor een specifieke vraag uit wordt
gegaan van een afwijkende n, staat dit expliciet vermeld.
Bij één of meerdere vragen worden de verkregen gegevens geëxtrapoleerd naar de
volledige populatie. Extrapoleren is het schatten van een waarde die buiten het
bereik van een set gegevens valt. Hierbij wordt uitgegaan van een lineaire relatie
tussen de gegevens.
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VRAAG 1: BIJ WELKE BEROEPSVERENIGING(EN) BEN JE ALS HAPTOTHERAPEUT
AANGESLOTEN?
De respondenten konden meerdere antwoorden geven.

Lidmaatschap beroepsvereniging
5% 3%
25%

67%

VVH (145)

NFG (55)

NVPA (11)

Overig (6)

In totaal waren 3 respondenten lid van meer dan 1 beroepsvereniging.
VRAAG 2: WAT IS JE HOOGST GENOTEN VOOROPLEIDING?
De respondenten konden één antwoord geven.

Hoogst genoten vooropleiding
1%
27%

72%

WO

HBO

MBO

17

Het merendeel van de haptotherapeuten (72%) heeft een afgeronde hbo-opleiding
als vooropleiding.
VRAAG 3: BIJ WELKE OPLEIDING HEB JE DE POST HBO-OPLEIDING TOT
HAPTOTHERAPEUT GEVOLGD?

Bij welke opleiding heb je de
opleiding tot haptotherapeut gevolgd
7%
17%
45%

31%

Academie voor Haptonomie

Instituut voor Haptonomie

Synergos

Anders

VRAAG 3B: BIJ WELKE OPLEIDING HEB JE DE POST HBO-OPLEIDING TOT
HAPTOTHERAPEUT GEVOLGD, ANDERS DAN DE 3 GENOEMDE?
15 respondenten hebben deze vraag beantwoord.

Opleiding tot haptotherapeut, anders
dan de 3 genoemde
7
6
5

6
5

4
3
2

2

1
0
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1
WIH

WIH + ITH

WIH + Academie

WIH + Synergos

1
Academie + ITH

VRAAG 4: WELK BEROEP OEFENDE JE UIT TOEN JE STARTTE MET DE POST HBOOPLEIDING HAPTOTHERAPIE?
Aangezien het mogelijk is dat een persoon werkzaam was binnen meerdere
sectoren alvorens te beginnen aan de opleiding tot haptotherapeut, was het
mogelijk om meerdere antwoorden te geven op deze vraag.
De beroepen die slechts één keer zijn genoemd zijn geschaard onder de categorie
‘overig’. Een overzicht hiervan is terug te vinden in Bijlage 1: Vervolg vraag 4, overige
beroepen.

VRAAG 5: WERK JE IN DE 1STE OF DE 2E LIJN ALS HAPTOTHERAPEUT?
Bij deze vraag heeft 75% van de respondenten aangegeven als haptotherapeut
werkzaam te zijn in de 1e lijn, 11% is werkzaam als haptotherapeut in de 2e lijn en
14% van de haptotherapeuten werkt zowel in de 1e als de 2e lijn.
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1ste of 2e lijn
14%
11%

75%

1e lijn

2e lijn

beide

VRAAG 6: VERRICHT JE NOG ANDERE WERKZAAMHEDEN OP
HAPTONOMISCHE / HAPTOTHERAPEUTISCHE BASIS DAN 1E OF 2DE LIJNS
PRAKTIJKWERK?
Bijna de helft van het aantal respondenten heeft aangegeven dat zij, naast de
werkzaamheden op haptonomische / haptotherapeutische basis, ook nog andere
werkzaamheden verrichten.

Andere werkzaamheden

46%
54%

Ja

20

Nee

VRAAG 7: INDIEN JA, WELKE?
Deze vraag is door 201 respondenten beantwoord.

Er wordt door een grote groep nog andere werkzaamheden uitgevoerd. Uit het
onderzoek blijkt niet hoeveel procent of aantal uren per week of jaar dit is. Op basis
van de uitkomsten kan hier geen conclusie aan verbonden worden. Zicht op deze
gegevens is interessant. De suggestie is om dit in vervolgonderzoek te onderzoeken.
Zicht hierop geeft mogelijk informatie via welke (werk)gebieden gewerkt kan
worden aan meer bekendheid van de haptonomie en haptotherapie.
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VRAAG 8: HOEVEEL BEHANDELINGEN HAPTOTHERAPIE HEB JE GEGEVEN IN
HET JAAR 2019?

De n is 193 omdat van de 214 respondenten, er 193 haptotherapeuten vanaf 1
januari tot 31 december werkzaam waren. 21 respondenten waren niet het hele jaar
werkzaam. Ze zijn daarom niet meegenomen in deze cijfers.
Er zijn in 2019 87.527 behandelingen uitgevoerd door 193 haptotherapeuten.
Geëxtrapoleerd naar 710 haptotherapeuten komt het totaal aantal behandelingen
in 2019 op 321.990.
Respondent Gemiddeld aantal
lid van beroepsvereniging consulten in 2019
VVH 516
NVPA 447
NFG 302

Respondent Gemiddeld aantal
opgeleid bij consulten in 2019
Academie voor Haptonomie 535
ITH 380
Synergos 325
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VRAAG 9: HOEVEEL CLIËNTEN VAN 18 JAAR EN OUDER HAD JE ONDER
BEHANDELING IN HET JAAR 2019?

Aantal cliënten van > 18 onder behandeling
>120
101-120
81-100
61-80
41-60
21-40
18-20
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Aantal respondenten

In 2019 hadden 164 haptotherapeuten in totaal 9.893 cliënten van 18 jaar en ouder
onder behandeling.
Gemiddeld had een haptotherapeut in 2019 60 cliënten onder behandeling.
Bij 9. 893 cliënten van 18 jaar en ouder in 2019 die onder behandeling waren bij 164
haptotherapeuten, komt het totaal aantal cliënten in 2019 op 42.829 geëxtrapoleerd
naar 710 haptotherapeuten.
Het aantal respondenten waarop deze inzichten zijn gebaseerd zijn lager dan de
214 die de vragenlijst hebben ingevuld (n=164). Van de 193 respondenten die in heel
2019 actief waren, blijken er 29 de vraag verkeerd geïnterpreteerd te hebben: in
plaats van het aantal cliënten hebben zij het aantal consulten ingevuld. Deze zijn
niet meegenomen in de resultaten.

23

VRAAG 10: HOEVEEL CLIËNTEN TOT 18 JAAR HAD JE ONDER BEHANDELING
IN HET JAAR 2019?

Aantal clienten <18 onder behandeling in 2019
>20

10

11-20

13

6-10

17

1-5

64

Geen

60
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10

20

30

40

50

60

70

Aantal respondenten

Niet alle haptotherapeuten behandelen cliënten onder de 18 jaar.
Van de 164 respondenten, hadden 104 respondenten cliënten onder de 18 jaar in
behandeling in 2019. Deze 104 haptotherapeuten hadden in 2019 in totaal 832
cliënten onder de 18 jaar in behandeling. Dat zijn er gemiddeld 8 per
haptotherapeut.
Van het aantal haptotherapeuten die cliënten onder de 18 jaar behandeld is dit
uitgesplitst naar beroepsvereniging:
Beroepsvereniging Gemiddeld aantal
cliënten onder de 18
VVH 8,1
NFG 7,1
NVPA 6
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Uitgesplitst naar beroepsopleiding:
Beroepsopleiding Gemiddeld aantal
cliënten onder de 18
Academie voor Haptonomie 9,1
ITH 4,9
Synergos 10,3

Het aantal respondenten waarop deze inzichten zijn gebaseerd zijn lager dan de
214 die de vragenlijst hebben ingevuld (n=164). Van de 193 respondenten die in
heel 2019 actief waren, blijken er 29 de vraag verkeerd geïnterpreteerd te hebben:
in plaats van het aantal cliënten hebben zij het aantal consulten ingevuld. Deze zijn
niet meegenomen in de resultaten.
VRAAG 11: HOE VAAK KOMEN ONDERSTAANDE KLACHTEN VOOR IN DE TOP
5 PER RESPONDENT

Klachten
Psychosomatische klachten; vermoeidheid,
hoofdpijn, rugpijn, hyperventilatie

95

Angstklachten

105

Balans herstellen tussen denken en voelen

139

Moeite met het herkennen en uitdrukken van
gevoelens

147

Onvoldoende grenzen kunnen stellen,
overspannen zijn of een burn-out ervaren

206
0

50

100

150

200

250

Aantal respondenten

Wanneer we inzoomen op de top 5 meest voorkomende klachten, staat de klacht
‘Onvoldoende grenzen kunnen stellen, overspannen zijn of een burn-out ervaren’
met stip op bovenaan volgens maar liefst 96% van de respondenten.
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Moeite met het herkennen en uitdrukken van gevoelens en Balans herstellen tussen
denken en voelen staan op de 2e en 3e plaats met respectievelijk 69% en 65% van
het aantal respondenten hebben deze klachten in de top 5 staan
Een volledig overzicht van de klachten is opgenomen in Bijlage 2: Totaaloverzicht
klachten.
VRAAG 12: HOEVEEL STELLEN HAD JE IN 2019 IN BEGELEIDING VOOR
HAPTONOMISCHE ZWANGERSCHAPSBEGELEIDING?

Zwangerschapsbegeleiding
Meer dan 20 stellen

1

Tussen de 11-20 stellen

4

Tussen de 6-10 stellen

8

Tussen de 1-5 stellen

40

Geen

111
0

20

40

60

Aantal respondenten
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VRAAG 13: HOEVEEL STELLEN HAD JE IN 2019 IN BEGELEIDING VOOR
RELATIETHERAPIE?

Relatietherapie in 2019
Meer dan 20 stellen

2

Tussen de 11-20 stellen

7

Tussen de 6-10 stellen
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Tussen de 1-5 stellen

59

Geen
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Aantal respondenten

Het aantal respondenten waarop deze inzichten zijn gebaseerd zijn lager dan de
214 die de vragenlijst hebben ingevuld (n=164). Van de 193 respondenten die in heel
2019 actief waren, blijken er 29 de vraag verkeerd geïnterpreteerd te hebben: in
plaats van het aantal cliënten hebben zij het aantal consulten ingevuld. Deze zijn
niet meegenomen in de resultaten.
Relatiebegeleiding wordt door ongeveer de helft van de haptotherapeuten
gedaan. Het aantal stellen wat behandeld wordt is op jaarbasis 1 tot 5 klanten voor
59 van de respondenten. 7 respondenten behandelen 11 tot 20 stellen, en maar 2
respondenten behandelen meer dan 20 stellen op jaarbasis.
VRAAG 14: HOEVEEL CLIËNTEN HAD JE IN TOTAAL ONDER BEHANDELING OP
15 DECEMBER 2020?
Op 15 december 2020 hebben de haptotherapie praktijken de deuren moeten
sluiten vanwege corona.
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Op 15 december 2020 hadden 177 haptotherapeuten in totaal 4.796 cliënten onder
behandeling. Deze konden daardoor niet meer terecht bij hun haptotherapeut.
Dit waren gemiddeld 27 cliënten per haptotherapeut.
Van de 214 respondenten hebben 37 respondenten de vraag verkeerd
geïnterpreteerd en het aantal consulten ingevuld. De n komt daarmee op 177.
VRAAG 15: HOEVEEL MENSEN STONDEN OP DE WACHTLIJST OP 15
DECEMBER 2020?

Wachtlijst op 15 december 2020
>20 cliënten

1

11-20 cliënten

4

6-10 cliënten

16

1-5 cliënten
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Van de 214 respondenten hebben 37 respondenten de vraag verkeerd
geïnterpreteerd en het aantal consulten ingevuld. De n komt daarmee op 177.
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VRAAG 16: GEEF PER VERWIJZER AAN HOEVEEL PROCENT VAN JE CLIËNTEN
VIA DEZE VERWIJZER WORDEN DOORGESTUURD

Verwijzer
13%
27%

9%

12%

26%

13%

Zoekmachine

Via via

Huisarts

POH-GGZ

Psycholoog / psychotherapeut

Overig

Het volledige overzicht is opgenomen in Bijlage 3: Totaaloverzicht verwijzers.
VRAAG 17: HOEVEEL PROCENT VAN JE CLIËNTENBESTAND BEHANDEL JE IN
SAMENWERKING MET EEN ANDERE ZORGVERLENER ZOALS POH-GGZ,
PSYCHOLOOG, COACH, MAATSCHAPPELIJK WERKER ETC?
Bijna 90% van het aantal respondenten behandelt een cliënt in samenwerking met
een andere zorgverlener.
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Werkt samen met andere zorgverlener
11%

89%

Ja

Nee

Gezamenlijke behandeling
91%-100%

4

81%-90%

1

71%-80%

2

61%-70%

2

51%-60%

5

41-50%

15

31-40%

12

21-30%

38

11-20%

53

1-10%

58

0%
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Een groot deel van de haptotherapeuten behandeld gezamenlijk en werkt samen
met andere zorgverleners.
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VRAAG 18 WIL JE ALS HAPTOTHERAPEUT KOSTELOOS OP HAPTO.NL VERMELD
WORDEN?

Vermelding op hapto.nl
3%

97%

Ja

Nee

VRAAG 19: MOGEN WE JE VOOR EVENTUEEL TOEKOMSTIG ONDERZOEK
BENADEREN?

Medewerking toekomstig onderzoek
5%

95%

Ja

Nee
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handen die helpen
Haptotherapie is zinvol bij onder andere (onbegrepen) lichamelijke klachten, stress en
burnout, traumaverwerking of vraagstukken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
Haptonomische zwangerschapsbegeleiding laten jou en je partner contact maken met je
baby. En bereiden jullie samen voor op de bevalling.
Vooral het aanraken is het onderscheidende van haptotherapie.
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CONCLUSIE EN DISCUSSIE
Dit onderzoek geeft zicht op:


de totale omvang van de beroepsgroep haptotherapeuten in Nederland die
geregistreerd zijn bij een beroepsvereniging;



het aantal cliënten en behandelingen wat in Nederland door de
geregistreerde haptotherapeut word gegeven;



en hoeveel cliënten er door de lockdown in december 2020 niet behandeld
konden worden.

Daarnaast geeft het inzicht in de indicaties/klachten die door deze beroepsgroep
wordt behandeld.
Ook is onderzocht hoe cliënten de weg naar de haptotherapeut vinden.
Er is een weergave van de verdeling van haptotherapeuten onder de
beroepsverenigingen en inzicht in het gemiddeld aantal behandelingen door de
haptotherapeut. Per beroepsvereniging en beroepsopleiding is dit gemiddelde ook
aangegeven.
Er is informatie vergaard welke aanleiding geeft tot een vervolgonderzoek namelijk:


inzicht in aantallen werkzaam in 1e en 2e lijn van de gezondheidszorg, of een
combinatie;



inzicht in andere werkgebieden waarop de haptotherapeut ook actief is;



inzicht in de cliëntpopulatie naar jonger en ouder dan 18 jaar;



behandeling van zwangeren en stellen;



inzicht in hoe groot de groep haptotherapeuten is die samenwerkt met een
andere zorgverlener.

TOTAAL AANTAL BEHANDELINGEN
Het totaal aantal behandelingen door 193 haptotherapeuten over 2019 is 87.527.
Gemiddeld komt dat neer op 454 per haptotherapeut. Geëxtrapoleerd naar 710
haptotherapeuten betreft het 321.990 behandelingen in 2019.
Op 15 december 2020, toen de prakijken moesten sluiten vanwege de lockdown in
verband met de pandemie door het Corona virus konden er 19.238 cliënten niet
behandeld worden. Dit waren gemiddeld 27 cliënten per haptotherapeut.
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Uitsplitsing naar leeftijd:
In 2019 zijn er 832 cliënten van onder de 18 jaar behandeld door 164
haptotherapeuten. Extrapolatie naar 710 haptotherapeuten betekent in 2019 3.602
cliënten onder de 18 jaar behandeld door haptotherapeuten.
Het totaal aantal cliënten van 18 jaar en ouder in 2019 is 42.829 geëxtrapoleerd naar
710 haptotherapeuten.
Overzicht van extrapolatie:
Aantal geregistreerde haptotherapeuten in Nederland

710

Aantal clienten op jaarbasis

42.829

Aantal behandeling per jaar

321.990

Aantal cliënten getroffen door sluiting in december 2020
Aantal cliënten onder de 18 jaar

19.238
3.602

Ongeveer de helft van de haptotherapeuten biedt relatiebegeleiding aan. Het
aantal stellen wat behandeld wordt, is op jaarbasis 1 tot 5 klanten voor 59 van de
respondenten. 7 Respondenten behandelen 11 tot 20 stellen, en slechts 2
respondenten behandelen meer dan 20 stellen op jaarbasis.
Zwangerschapsbegeleiding wordt door 53 van de respondenten gegeven. Daarbij
verzorgt een kleine groep van de respondenten 10 of meer
zwangerschapsbegeleidingen per jaar.

34

DE GEVOLGDE OPLEIDING TOT HAPTOTHERAPEUT IS ALS VOLGT VERDEELD:

Verdeling gevolgde opleiding tot
haptotherapeut
7%
17%
45%

31%

Academie voor Haptonomie

Instituut voor Haptonomie

Synergos

Anders

45% is opgeleid aan de Academie voor haptonomie
31% is opgeleid aan het ITH
17% is opgeleid bij Synergos
7% anders
DE MEEST VOORKOMENDE INDICATIES/KLACHTEN
Wanneer we inzoomen op de top 5 meest voorkomende klachten, staat de klacht
‘Onvoldoende grenzen kunnen stellen, overspannen zijn of een burn-out ervaren’
met stip bovenaan volgens maar liefst 96% van de respondenten. ‘Moeite met het
herkennen en uitdrukken van gevoelens’ en ‘Balans herstellen tussen denken en
voelen’ staan op de 2e en 3e plaats met respectievelijk 69% en 65% van het aantal
respondenten waarbij deze klachten in de top 5 staan.
De top 5:
1. Onvoldoende grenzen kunnen stellen, overspannen zijn / burn-out ervaren.
2. Moeite met het herkennen en uitdrukken van gevoelens.
3. Balans herstellen tussen denken en voelen.
4. Angstklachten.
5. Psychosomatische klachten, vermoeidheid, hoofdpijn/rugpijn, hyperventilatie.
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HOE WORDT DE HAPTOTHERAPEUT DOOR DE CLIËNT GEVONDEN?
De cliënt komt bij de haptotherapeut terecht door zelf te zoeken via een
zoekmachine 27% en via via 26%. Daarnaast op advies van huisarts (13%). Via de
POH GGZ 12% (praktijkondersteuner). 9% komt via de psycholoog of
psychotherapeut en 13 % via overige wegen.

Verwijzer
13%
9%

27%

12%

13%

26%

Zoekmachine (27%)

Via via (26%)

Huisarts (13%)

POH GGZ (12%)

Psycholoog / psychotherapeut (9%)

Overig (13%)

INTERESSANTE UITKOMSTEN, WAARVOOR NADER ONDERZOEK GEWENST
Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat 11% van de haptotherapeuten in de 2e
lijn werkt en 14% in zowel 1e als 2e lijn. Interessant voor vervolgonderzoek is erachter te
komen waar haptotherapeuten in de 2e lijn werken, zoals de diverse werkvelden en
met welke indicaties. Uit dit onderzoek is niet duidelijk welk % of aantal uren dat dit
betreft.
46% van de haptotherapeuten verricht nevenwerkzaamheden. Dit betreft
voornamelijk in de werkgebieden onderwijs, trainingen en cursussen. Het is aan te
bevelen dat in een vervolgonderzoek hier een verdere verdieping aan wordt
gegeven. Ook hier is niet duidelijk hoeveel uur per week of per jaar dit betreft.
46% van de haptotherapeuten is bij start van de opleiding tot haptotherapeut
fysiotherapeut van beroep.
Uit het onderzoek blijkt dat er veel in samenwerking met andere zorgverleners
gewerkt wordt. Nader onderzoek zou in beeld kunnen brengen welke andere
zorgverleners dit zijn.
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Ook blijkt uit dit onderzoek dat er haptotherapeuten zijn die met een wachtlijst
werken. Voor een vervolgonderzoek adviseren we om vragen op te nemen om
regionale gegevens te verzamelen over cliënt populatie en aantal cliënten.
Tot slot zou het wenselijk zijn dit onderzoek in een vaste cadans te herhalen, iedere 2
jaar, zodat gegevens en ontwikkelingen nog beter in kaart gebracht worden. Opdat
de beroepsgroep nog beter weet in te spelen op de markt, opleidingen hierop in
kunnen spelen met hun aanbod en nascholingen en ook de pr-activiteiten
gemonitord kunnen worden.
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BIJLAGE 1: VERVOLG VRAAG 4, OVERIGE BEROEPEN
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BIJLAGE 2: TOTAALOVERZICHT KLACHTEN
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BIJLAGE 3: TOTAALOVERZICHT VERWIJZERS
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meerkeuze, enkel

meerkeuze, enkel

meerkeuze, enkel

meerkeuze, enkel
enkel

enkel

enkel

Vraag 3

Vraag 4

Vraag 5

Vraag 6
Vraag 7

Vraag 8

Vraag 9

meerkeuze,
meerdere

Vraag 19 enkel

Vraag 18 enkel

Vraag 17 enkel

Vraag 16

Vraag 15 enkel

Vraag 14 enkel

Vraag 13 enkel

meerkeuze,
Vraag 11 meerdere
Vraag 12 enkel

Vraag 10 enkel

Vraag 2

meerkeuze,
meerdere
meerkeuze, enkel

Vraag 1

Hoeveel procent van je cliëntenbestand behandel je in samenwerking met een andere zorgverlener zoals POH-GGZ, psycholoog, coach,
maatschappelijk werker etc.
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Geef per verwijzer aan hoeveel procent van je cliënten via deze verwijzer worden doorgestuurd? Alleen getallen en niet het procentteken
gebruiken. De som dient 100 te zijn.

Hoeveel mensen stonden er op je wachtlijst op 15 december 2020?

Hoeveel cliënten had je in totaal onder behandeling op 15 december 2020?

Hoeveel stellen had je in 2019 in begeleiding voor relatietherapie?

Hoeveel stellen had je in 2019 in begeleiding voor haptonomische zwangerschapsbegeleiding?

Met je cliëntenpopulatie 2019 in je achterhoofd, zet de onderstaande klachten die in jouw praktijk voorkomen in de juiste volgorde. Dit betekent
dat je de meest voorkomende klacht die je behandelt op 1 zet. Dit kun je doen door deze te slepen of de 1 te selecteren. Klachten die je niet
behandelt, hoef je ook niet te voorzien van een cijfer.

Hoeveel cliënten tot 18 jaar had je onder behandeling in het jaar 2019?

Hoeveel cliënten van 18 jaar en ouder had je onder behandeling in het jaar 2019?

Hoeveel behandelingen haptotherapie heb je gegeven in het jaar 2019?

Indien ja, welke?

Verricht je nog andere werkzaamheden ophaptonomische / haptotherapeutische basis dan 1e of 2delijns praktijkwerk? Denk aan: les geven,
cursus, webinars, hoorcolleges, lezingen etc?

Werk je in de 1ste of 2de lijn als haptotherapeut?

Welk beroep oefende je uit toen je startte met de post Hbo-opleiding haptotherapie?

Bij welke opleiding heb je de post Hbo-opleiding tot haptotherapeut gevolgd?

Wat is je hoogst genoten vooropleiding?

Bij welke beroepsverenging(en) ben je als haptotherapeut aangesloten? Meerdere antwoorden mogelijk

BIJLAGE 4: VRAGENLIJST ENQUETE

Tot slot: mogen we je voor eventueel toekomstig onderzoek onder onze beroepsgroep benaderen voor onderzoeken/enquêtes helpend voor
de positionering van ons vak of om kerncijfers te verzamelen. Uiteraard maakt dit niet dat je verplicht bent aan ieder onderzoek mee te doen.

Er is op dit moment een website in de maak, www.haptotherapieopdekaart.nl, waarop haptonomie en haptotherapie op een toegankelijke
wijze uitgelegd wordt voor verwijzers en geïnteresseerden. Deze site vertelt op een toegankelijke manier wat haptonomie / haptotherapie is en
voor welke indicaties. De drie beroepsopleidingen voor haptotherapie presenteren zich en ook de diverse beroepsverenigingen staan erop
vermeld. Op deze site willen we een totaaloverzicht plaatsen van alle praktiserende haptotherapeuten in Nederland. Wil jij als haptotherapeut
kosteloos op www.haptotherapieopdekaart.nl vermeld worden?
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Onderzoekers
Debby van Schuppen
Lianne van Deurzen
Merijn van de Schoot
Jean-Paul de Beer
Fotografie
Leanne Dekker
Floor Boonstra
Vormgeving
Merijn van de Schoot
Team hapto.nl
Bart Willems, Brigith van der Hoek, Debby van Schuppen, Ineke Dicker, Janneke
Ywema, Lianne van Deurzen, Myriam Hoornick, Peggy Dijkstra – van Loon, Simone
van Mierlo, Tessa Lenderink, Wally Dekker
Met dank aan
Angelique de Pooter voor het mede opstellen van de enquête en alle
haptotherapeuten in Nederland voor het invullen.
De beroepsverenigingen VVH, NFG, NVPA en VHZB /
International Journal of Haptonomy & Haptotherapy
Dit is een uitgave van Stichting Haptotherapie op de Kaart
Overname (van delen) van de tekst is toegestaan met duidelijke bronvermelding.
Meer informatie
https://www.hapto.nl
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