
Als voelers geboren, tot denkers gemaakt.
Gaandeweg onze jeugd leren maatschappij en 
cultuur ons zelfbeheersing. Ook het ontkennen of 
negeren van pijnlijke gebeurtenissen in ons leven 
kan leiden tot onderdrukking van emoties en 
verkramping. Haptotherapie helpt de balans tussen 
denken en voelen te herstellen.

Heb je aandacht voor de signalen die je lichaam 
afgeeft of zit je voornamelijk in je hoofd? Voel je juist 
(te) veel en heb je last van de sfeer en stemmingen 
in je omgeving? Met behulp van oefeningen gaan 
we op zoek naar waar spanningen zitten, welke 

In een wachtkamer kies ik niet bewust maar 
neem de eerste de beste vrije stoel.
Ik ga af op wát iemand zegt en let niet op 
hoe het gezegd wordt.
Bij pijn of vermoeidheid werk ik gewoon 
door, ik gun mezelf geen rust.
Ik zit niet lekker in mijn vel, maar heb geen 
idee waar dat vandaan komt.

Haptotherapie

In onze praktijk werken we vanuit een holistische 
visie: in een goed functionerend mens zijn 
lichaam en geest, emotie en ratio in evenwicht. 
Onze focus ligt bij de mens achter de klacht.

Haptotherapie, fysiotherapie, supervisie en
coaching zijn onze ‘gereedschappen’, die we zowel 
afzonderlijk als gecombineerd kunnen inzetten, al 
naar gelang het probleem of de vraag. We streven  
naar een blijvend resultaat, door onze cliënten te 
begeleiden naar een nieuwe balans.

Heel de mens

Haptotherapie is geschikt voor zowel volwassenen 
als kinderen, bij een breed spectrum aan klachten:

Stressklachten
Contactproblemen (sociale omgang)
Negatief zelfbeeld
Burn-out
Angstproblemen
Niet lekker in je vel zitten
Vragen als: waar sta ik in het leven? Wil ik zo 
verder? 
Relationele problemen (werk of privé)
Ouder-kindproblematiek
Lichamelijke klachten zonder duidelijke 
medische oorzaak,  zoals terugkerende rug- 
en nekklachten, prikkeling in de handen, 
hoofdpijn, hyperventilatie enz.
Kanker, zowel tijdens als na behandeling
ASS (autisme spectrum stoornis), indivi-
dueel of systemisch

Indicaties

gevoelens eronder liggen en wat je daarmee zou 
kunnen en willen doen.

Haptotherapeutische begeleiding is gericht op 
doen en ervaren. Tijdens de intake, die gemiddeld 
vier sessies duurt, werken we de hulpvraag uit en 
ervaar je hoe de therapie eruit ziet. We kijken in 
hoeverre je je bewust bent van de wisselwerking 
tussen jou en je omgeving en of je open staat voor 
gevoelde ervaringen tijdens oefeningen. In de 
vierde sessie stellen we een behandelplan op.

Haptotherapie is niet eindeloos navelstaren. Het 
gaat om het herkennen van je patronen,
beperkingen en mogelijkheden, en hoe je daar in 
het hier en nu bewust mee om kunt gaan.

Fysiotherapie kan met behulp van massage en 
oefeningen pijnklachten of bewegingsbeperkin-
gen verhelpen. Vaak echter blijkt een uitsluitend 
fysieke benadering onvoldoende: na verloop 
van tijd keren de klachten terug.

Bij praktijk R&R richten we ons op de oorzaak 
van de klacht: hoe functioneert je lichaam en 
welke factoren, zoals onderliggende spannin-
gen en niet (h)erkende emoties, houden jouw 
probleem in stand? Door fysiotherapie te com-
bineren met haptotherapie, lichaamsgericht 
werk, ontspanningsoefeningen en op een juiste 
manier leren bewegen willen we je begeleiden 
naar een blijvend herstel en behoud van je 
functioneren.

Wij zijn gespecialiseerd in SOLK: somatisch 
onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. 

Fysiotherapie
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Roel SpeeSupervisie
Supervisie is een ontdekkingstocht. Onder bege-
leiding van de supervisor leer je re�ecteren op je 
werk(ervaring). Je kijkt kritisch naar je eigen 
handelen en onderzoekt waar je dit kunt 
verbeteren. Je bepaalt zelf welke ervaringen en 
vragen je inbrengt. Mogelijke onderwerpen zijn:

Werken met cliënten
Omgang met collega’s
Eigen manier van leiding geven of werken
Start van een nieuwe baan.

Supervisie vindt plaats in een serie van minimaal 
10 bijeenkomsten van 1 tot 2,5 uur, individueel of 
in groepen van maximaal 4 supervisanten. 
Desgewenst kan supervisie overgaan in coaching.

Coaching
Coaching biedt je de mogelijkheid een speci�eke 
persoonlijke of professionele doelstelling (denk 
aan het verwerven van een bepaalde vaardigheid 
of het oplossen van een probleem op je werk) 
onder de loep te nemen.

In de eerste gesprekken werk je, met ondersteu-
ning van je coach, je doelstelling verder uit.
De vervolggesprekken staan in het teken van het 
bereiken van je doel én het vasthouden van het 
resultaat.

Een coachingtraject duurt gemiddeld 6 tot 8 
sessies van 1 tot 2,5 uur, individueel of in groepen 
van maximaal 4 personen. Ook mogelijk zijn:

Teamcoaching
Con�ictcoaching/procesbegeleiding
(Begeleide) intervisie
Verzuimbegeleiding na ziekte


