
Elly Kluytmans is haar leven lang al met mensen bezig

‘Haptonomie en Zenmeditatie 
maken je gelukkiger’
Er bestaan nogal wat vooroordelen over haptonomie en zen-
meditatie, beetje wazig allemaal. Toch zijn er heel veel mensen 
die door haptonomie of meditatie gelukkiger worden. Hapto-
nomie wordt vaak ingezet bij het aanpakken van klachten. “In 
onze Westerse wereld zitten we vooral met heel veel dingen in 
het hoofd. Onze houding en gedrag passen we aan dat wat de 
ander, zoals je ouders, je vriendjes, je school, van ons verlan-
gen.”

door Herman van Dinther

“En zo sta je alle ballen in de 
lucht te houden en- voor de 
beeldspraak- sta je op een skip-
pybal die jou ook geen veranke-
ring biedt. Ons hoofd, de ratio, 
heeft zich het meest ontwikkeld, 
maar de basis, het lichaam, is in-
stabiel. We zijn in ons doen en 
laten vooral naar buiten gericht 
en zijn te weinig bezig met het in-
nerlijke. Het voelen gebeurt in je 
lichaam en dat moet je leren. Het 

is eigenlijk heel moeilijk om uit te 
leggen wat haptonomie is en wat 
het doet. Je moet het gewoon 
zelf ervaren en voelen.”
Elly (59), is geboren in Sint Oe-
denrode en ging als wijkverpleeg-
kundige aan de slag in Rosmalen. 
In Den Bosch leerde zij haar man 
Joop kennen die zijn wortels op 
de Kruisstraat heeft. Op deze 
mooie stille locatie heeft Elly een 
praktijk voor haptonomische be-

geleiding en sinds 30 april 2018 
een officiële Zen Spirit Sangha 
(groep). 

Voelen
“Tijdens mijn opleiding tot wijk-
verpleegkundige kwam ik in aan-
raking met haptonomie en dat 
boeide mij enorm en ik ging me 
dan ook graag daarin verdiepen. 
Ik deed de opleiding van Frans 
Veldman jr. aan het Wetenschap-
pelijk Instituut voor Haptonomie 
in Grave. Ik bouwde langzaam aan 
mijn praktijk die ik in 2004 startte 
terwijl ik als wijkverpleegkundige 
ook actief bleef. Aandacht voor 
de ander, verbinden is voor mij 
altijd de kern geweest. De mens 
moet zelf voelen, in zichzelf ge-
loven, eigenwaarde ervaren. Als 
het daar goed zit kun je ook aan-
dacht aan die ander geven, daar 
gevoelens voor hebben.” 

Zenmeditatie
Elly leidt de meditatiegroep Zen 
Spirit Rosmalen dat onderdeel is 
van Zen Spirit Nederland dat ook 
in Groningen, Arnhem en Fries-
land meditatiegroepen heeft. 
Zen Spirit is opgericht in 2004 
door haar Zenleraar Irène Kaiget-
su Kyojo Bakker. De rode draad 
die door Zen Spirit loopt is de 
houding of geestesgesteldheid, 
die ons in staat stelt alles wat zich 
in ons leven aandient met open-
heid, moed en vertrouwen tege-
moet te treden.
Hoewel Zen voortkomt uit het 
Boeddhisme hoef je geen Boed-
dhist te zijn om aan Zenmeditatie 
te doen. Elly is zelf in 2009 gaan 
mediteren omdat ze toen niet 
lekker in haar vel zat. 
Elly: “Mensen denken soms dat 
ik mijn hoofdhaar heb afgescho-
ren vanwege Zen, maar dat is 
niet zo. Tien jaar geleden, tijdens 
de overgang, kreeg ik last van 
haaruitval en bleek ik de ziekte 
Alopecia Areata te hebben. Daar-
door verloor ik mijn haar. In het 
begin wilde ik dat met een pruik 
verbergen maar ik voelde ook 
dat er een proces in mij stop-
te en merkte dat ik daar steeds 
meer last van kreeg. Ik moest de 
kaalheid immers een plek geven 
in mijn leven en door mijn kale 
hoofd te verdoezelen werkte het 
acceptatieproces voor mij niet. Ik 
heb de pruik afgedaan en ben ik 
weer wie ik ben. De Zenmeditatie 

heeft mij hierbij geholpen, om te 
zijn bij wat er is.”

Kennismaken met Zen
“Mediteren moet je leren”, weet 
Elly en het gaat verder dan het 
meditatie kussen. “Je moet je 
aandacht houden bij dat wat je 
aan het doen bent. Als je aardap-
pelen aan het schillen bent, houd 
daar dan ook je aandacht bij. Je 
hebt al gauw de neiging om be-
zig te zijn met je boodschappen-
lijstje, je agenda voor morgen of 
andere zaken. Zen is aandacht en 
aandacht is alles. Zen is je geest 
thuis brengen. De kern van Zen is 
zitmeditatie (zazen), het in stilte 
aandachtig, wakker, ontspannen 
zitten, afgewisseld met loopme-
ditatie (kinhin). Meditatie is een 
lichamelijk gebeuren. Dat bete-
kent voor velen het herontdek-
ken van het lichaam. 
Mediteren levert echt wat op, 
vermindert stress, geeft minder 
kans op ontstekingen, lichame-
lijk word je gezonder en je voelt 
je gelukkiger om maar wat voor-
beelden te noemen. Bij Zen Spi-
rit Rosmalen zijn er doorgaande 
zenmeditatie groepen en twee 
maal per jaar start er een Intro-
ductie Zen. De Introductie Zen 
geeft je een stevige basis in het 
mediteren om daarna zelfstan-
dig en in een doorgaande groep 
verder te gaan. De doorgaande 
Zen Spirit meditatie groep, biedt 
mensen de mogelijkheid om hun 
zen beoefening te ondersteunen 
en te verdiepen. 

Geluk
“De eerstvolgende Introduc-
tie Zen start op 18 september 
op dinsdagavond van 19.30 tot 
21.30 uur. De overige datums 
zijn 25 september, 2-9-23 en 30 
oktober 2018 en daarna mag je 
nog vier lessen bijwonen in een 
doorgaande groep. De maximale 
groepsgrootte is nu nog negen 
personen, maar als de nieuwe 
ruimte klaar is kunnen we met 
meer mensen zitten. Het deelne-
men aan een Introductie Zen kost 
€ 70,00 (incl. btw). Zie ook www.
zenrosmalen.nl  
De kosten liggen niet hoog, we 
hebben geen commerciële be-
doelingen. We willen graag bij-
dragen aan het geluk van de 
mens en daarmee aan een geluk 
van de wereld.”


