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Woord vooraf

Na het verschijnen van het boek ‘Werken met een lichaam dat moeilijk doet. Een andere 
kijk op het psychosomatische lichaam in therapie’ (Calsius, 2017) kwam er vraag naar 
lezingen, workshops en scholingen. Dit bood de kans om de inhoud en de visie van 
het boek meer persoonlijk te brengen voor professionals zoals lichaamstherapeuten, 
psychologen, psychotherapeuten, coaches en artsen. Na ondertussen een Neder-
landstalige vierde druk en een Engelstalige versie (Calsius, 2020) durf ik dankbaar 
denken dat een deel van het bedoelde opzet hiermee bereikt is. Want naast meer 
aandacht voor het geïntegreerd leren kijken en werken met psychosomatiek en 
trauma heeft ‘Werken met een lichaam dat moeilijk doet ’ ook willen bijdragen aan meer 
wetenschappelijke verankering. Dit weerklonk in de feedback van academici en 
onderzoekers maar ook bij zij die na een voordracht vertelden al lang op zoek te zijn 
naar meer onderbouwing van hun dagelijkse werk. Toch waren er ook bezorgdheden 
te horen, zoals het ontbreken van een erkende en breed gedragen identiteit voor 
lichaam- geesttherapie. Er bestaat namelijk geen (academische) basisopleiding die 
vertrekt vanuit een geïntegreerde bril. Natuurlijk zijn er heel wat collega’s die zich 
vanuit een somatische, psychologische of psychiatrische vooropleiding gespeciali-
seerd hebben in psychosomatiek en trauma en daarbij werken met een holistische 
aanpak. Als zoekers en durvers verdienen zij alle krediet! 

Ook zijn er collega’s die zowel een psychologische als een lichaamsgerichte basis-
opleiding doorlopen hebben en op die wijze tot integratie trachten te komen. Een 
niet- evidente inspanning die zeker lof verdient maar de achilleshiel van deze route 
is dat het te lang duurt om grote groepen therapeuten klaar te stomen voor geïn-
tegreerde arbeid. Daarbij blijkt het leren kijken door een domeinoverstijgende bril 
(in vakjargon, een transdisciplinair paradigma) een van de moeilijkste hordes om 
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te nemen. Zo is het voor een kinesitherapeut, opgeleid  vanuit een biomedische kijk 
op de mens, geen eenvoudige klus om naderhand over te schakelen naar een manier 
van kijken en luisteren die uitgaat van wat mensen ervaren en hoe ze hieraan bete-
kenis geven. Toch is dat laatste nodig. Meer nog, onderzoek leert dat in het geval 
van psychosomatisch lijden en trauma een eenzijdige ‘meten is weten’-benadering 
tekortschiet of zelfs averechtse effecten oplevert. Zo adviseert de Hoge Gezond-
heidsraad (2019) dat “de zorgverlening bij psychische klachten onaf hankelijk van de ernst 
ervan moet gebeuren, op een niet- medicaliserende wijze, waarbij perspectief en zingeving 
centraal worden gesteld” (p. 2). Spijtig genoeg is het ook niet zo dat de psycholoog – 
die weliswaar opgeleid wordt vanuit een niet- medicaliserend perspectief – wel alle 
troeven in huis zou hebben. Het gros van de psychologen en psychotherapeuten 
heeft weinig tot geen specifieke kennis van het biologische lichaam en is zeker niet 
getraind om er concreet mee aan de slag te gaan. Dus ook de psycholoog en psycho-
therapeut hebben hun huiswerk wanneer het gaat over geïntegreerd werken met een 
lichaam dat moeilijk doet. 

Maar moet dat allemaal wel, hoor ik u denken. Is er nood aan therapeuten die van 
meet af aan opgeleid worden in een domeinoverstijgende richting? De klinische 
realiteit doet alvast vermoeden van wel. Psychosomatische en spanningsgerela-
teerde klachten, onverklaarbare syndromen, trauma en burn- out nemen jaar na 
jaar toe. Daarnaast wordt ook vanuit wetenschappelijk onderzoek het belang van 
een geïntegreerde aanpak steeds duidelijker onderbouwd. Tegelijkertijd rijpt het 
maatschappelijk klimaat voor ruimere visies en meer inclusieve benaderingen van 
lichamelijk en geestelijk welzijn en verschijnen er de laatste jaren heel wat boeken 
rond deze thematiek zoals ‘Het lichaam en psychisch functioneren’ (Eurelings, Kooiman 
& Lub, 2021), ‘In levende lijve: het lichaam in psychotherapie’ (Nelleke Nicolai, 2020), ‘Een 
proces- theorie van somatisch ziek- zijn. Geneeskunde en psychotherapie’ (Frans Depestele, 
2020), ‘De vele lichamen die we zijn. Medisch- wijsgerige verkenningen’ (Sabbe & Braek-
mans, 2020) en ‘Intimiteit’ (Paul Verhaeghe, 2018). 

Maar hoezeer het voor mij ook nodig was om destijds te schrijven vanuit een brede 
wetenschappelijke onderbouw en zo het academische en maatschappelijke debat 
verder te openen, toch was daarmee de kous niet af. Een nadeel van een hand-
boek als ‘Werken met een lichaam dat moeilijk doet ’ is dat de vlotte leesbaarheid ook wel 
gehinderd werd door vakjargon, vele verwijzingen naar onderzoek of soms techni-
sche besprekingen. Hierdoor riskeren lezers op zoek naar een praktische vertaalslag 
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af te haken of onvoldoende bereikt te worden, wat natuurlijk spijtig is. Het huidige 
boek ‘In de wachtkamer van het lichaam’ dat nu voor u ligt, wil meer laagdrempelig en 
praktijkgericht insteken. Dit betekent niet dat we verwijzingen naar onderzoek of 
theorie zomaar loslaten, want wil een vakdomein groeien en gerespecteerd worden 
dan is wetenschappelijk debat nodig. Evenmin is het een doe- boek met af beeldingen 
van technieken of een te volgen protocol. Niet dat daar iets mis mee is, integen-
deel, want degelijk ingeoefende vaardigheden zijn van groot belang. Wat is dan 
wel de betrachting van dit huidige boek, hoor ik u denken. Wel, het wil zich vanuit 
praktische geest richten op dat wat vooraf zou moeten gaan aan technieken of proto-
collen. Het wil de lezer namelijk prikkelen om naar het lichaam te leren kijken en 
erover te denken vanuit een geïntegreerde, domeinoverstijgende bril. Op die wijze 
verschijnt het lichaam als een gelaagd lichaam dat een unieke toegangspoort biedt tot 
de belevingswereld van de patiënt. Het boek wil ook tonen hoe dit vorm kan krijgen 
in de therapiekamer en wat daarvoor nodig is. Dit is geen geringe uitdaging maar 
vraagt een open en kritische lezing waartoe ik de lezer alvast met dankbaarheid 
wil uitnodigen. 

NOOT: Er werd gekozen om technische passages en complexere vaktermen naar 
eindnoten te verschuiven. De geïnteresseerde lezer vindt er meer theoretische ver-
dieping, verwijzing naar onderzoek en bijkomende toelichting rond het werkkader 
Experiential Bodywork®.
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