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Mensen als Rebecca komen bij 
Loes Beenhakker ‘op tafel’. Been-
hakker biedt met haar praktijk 
‘Verzachting’ massages en Tactiel 
Stimulering aan. Vooral bij dat laat-
ste is iemand als Rebecca gebaat. 
,,Tactiel Stimulering is geen mas-
sage”, legt Beenhakker uit.
,,Ik werk niet op de spieren, maar 
stimuleer licht ritmisch de hele 
huid van het lichaam. Dat gebeurt 
van top tot teen, bij voorkeur zon-
der bovenkleding en met koudge-
perste olie. Voelt de cliënt zich daar 
niet prettig bij, dan behandel ik 
over de kleding heen.”

Op de buik
Aanraken, en dan ook nog op 
ontbloot lijf, dat is vast voor veel 
mensen een beetje spannend.
Dat beaamt Beenhakker: ,,En toch 
is aanraken een levensbehoefte, 
dus eigenlijk heel gewoon. In de 
dierenwereld zie je dat de moeder 
haar pasgeborene direct likt.
Ook bij de mens zie je iets soortge-
lijks, de baby wordt meteen op de 
buik van de moeder gelegd.
Dat zijn actieve vormen van Tac-
tiel Stimulering. Hierdoor vindt 
hechting plaats. Een kind dat zich 
gehecht voelt, kan ook aan zichzelf 
hechten en dat heeft grote conse-
quenties voor onder andere sociale 
interacties op latere leeftijd.”

,,Echter, in de westerse cultuur is 
aanraken, zeker als het om volwas-
senen gaat, een taboe. Vooral in 
de media. Het lijkt zelfs een groter 
taboe dan seks.
Ook het calvinisme heeft ervoor 
gezorgd dat we niet zo met aanra-
king bezig zijn. We hebben geleerd 
vooral niet teveel genegenheid te 
tonen.”
Beenhakker ziet in andere delen 
van de wereld wel meer vormen 
van fysiek contact. In zuidelijke 
landen kussen zelfs de mannen 
elkaar. In Indonesië is het heel 
normaal dat je elkaars nek masseert 
op straat.
,,Maar hier? Hier schudden we 
hooguit de hand. Overigens niet 
eens zo slecht hoor, want in onze 
handen zitten heel veel tastrecep-
toren”, knipoogt Beenhakker. 

Krijg de zenuwen
Wat maakt fysiek contact zo zinvol, 
zelfs noodzakelijk? ,,Door gestruc-
tureerde aanraking van zenuw-
uiteinden in de huid, wordt het 
hormoon Oxytocine aangemaakt. 
Oxytocine zorgt voor rust, herstel 
en verbondenheid. Dit hormoon 
produceer je als mens zelf en de 
productie ervan kun je via aanra-
ken bevorderen.”

Beenhakker gaat hier nog iets 
dieper op in: ,,Ons zenuwstelsel 
beschikt over verschillende syste-
men. We hebben sympathische 
zenuwen, die ervoor zorgen dat 
we vluchten, vechten of bevriezen. 
Die zenuwen geven ons stress en 
spanningen. Dat is gezond, want 
bij gevaar hebben we die nodig. 
Daarnaast hebben we parasympa-
thische zenuwen. Die zorgen voor 
rust en ontspanning. En ook die 
zenuwen hebben we nodig, anders 
raken we overbelast. Beiden vor-
men horen in balans te zijn.”

En daar is de kern. Bij Rebecca en 
velen onder ons is die balans zoek. 
,,Tactiel Stimulering kan ervoor 
zorgen dat het lichaam weer op-
nieuw gestimuleerd wordt om zelf 
de balans op te maken. Daarnaast is 
het aan de cliënt hoe hij of zij ver-
der gaat. Met Tactiel Stimulering 
genees je niet, de behandeling geeft 
een basis waarop iemand een situ-
atie kan veranderen of verbeteren. 
Ik hoop dat men in de toekomst 
het effect van aanraken meer gaat 
erkennen. Niet voor niets is er 
binnen onze branche een bekende 
uitspraak: ,,Als je het effect van 
aanraken in een pil zou stoppen, 
staat de farmaceutische industrie 
vooraan in de rij!”

Meer informatie over Tactiel
Stimulering is te vinden bij School 
of Touch, een opleidingsinstituut 
in Eindhoven. 
Zie: www.schooloftouch.nl
Op deze website staan tevens de 
adressen van praktijken in Ne-
derland die Tactiel Stimulering 
aanbieden. 
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De ontdekking
Tactiel Stimulering is ontwikkeld door de Zweedse Gunilla 
Birkestad. Zij ontdekte in 1984 het belang van aanraken bij 
mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking.
De effecten van deze aanrakingen motiveerden haar om 
vanuit de babymassage een nieuwe methode te ontwikke-
len. Zij werd hierin ondersteund door onderzoeken naar de 
effecten van tactiele stimuleringen van de Zweedse weten-
schappelijk onderzoeker prof. Kerstin Uvnäs-Moberg, van 
het Karolinska Institute en prof. Tiffany Field van het Touch 
Research Institute in de USA.

Voor wie?
Tactiel Stimulering is geschikt voor 
kinderen en volwassenen. De aanra-
kingsmethode geeft goede resultaten bij 
onder andere gedragsproblemen, burn-
out, depressie en rouwverwerking.
Ook werkt de methode ondersteunend 
bij kanker. En natuurlijk ‘gewoon’ als 
ontspanning in een druk bestaan.

Bron: www.verzachting.nl

Aanraken heelt
Rebecca voelt zich uitgeput. Zeker nu.
De herfstperiode is voor haar een drukke tijd 
op het werk. Haar kinderen moeten wennen 
aan de nieuwe schoolperiode en vrienden
willen steeds maar gezellig afspreken.
Een overschot aan prikkels en stress.
Het is geen kwestie van óf, maar wannéér 
Rebecca knapt. 


