Curriculum Vitae van Gert A. Klabbers PhD
Gert A. Klabbers werd geboren op 21-01-1958 te Apeldoorn en studeerde
in 1982 af als fysiotherapeut, waarna hij op 24-jarige leeftijd startte met de
basisopleiding Haptonomie te Rotterdam in de periode 1982-1984.
Destijds heeft Gert een beroep gedaan op de wet gewetensbezwaren militaire dienst en werd hij
dientengevolge ter vervanging van de militaire dienstplicht tewerkgesteld. Eerst als fysiotherapeut in
verpleeghuis de Cromhoff te Enschede waar hij zijn vrouw Ans Brinks leerde kennen. Later als
groepsleider in orthopedagogisch Instituut, Groot Emaus te Ermelo, waar hij vervolgens een aantal
jaren parttime bleef werken. Tevens was hij in die periode werkzaam als fysiotherapeut in een
eerstelijns praktijk fysiotherapie te Lelystad. In 1989 behaalde hij zijn diploma haptotherapie aan het
Instituut voor Toegepaste Haptonomie te Berg en Dal, dat tegenwoordig gevestigd is in Nijmegen.
Onderwijl had Gert zich in Apeldoorn gevestigd met een eerstelijns haptotherapie praktijk. Dat werk
combineerde hij met tal van andere functies: lid Adviesraad van de stichting Algemeen
Maatschappelijke Dienstverlening te Apeldoorn (1990-1992), coördinator mantelzorgproject
‘Thuishulp voor Ouders van Gehandicapten’ in Apeldoorn e.o. (1990-1999), landelijk
beleidsmedewerker van de stichting Dienstverleners Gehandicapten (sDG) te Utrecht (1997-1998),
Projectmanager Gespecialiseerde Gezinsverzorging voor thuiswonende gehandicapten bij de
stichting Thuiszorg Oost-Veluwe (1999-2001). Vanaf 2002 richtte Gert zich meer en meer op de
haptotherapie. In 2004 behaalde hij het diploma Haptonomische Zwangerschapsbegeleiding aan de
Academie voor Haptonomie te Doorn en tijdens zijn opleiding heeft hij in 2003 initiatief genomen tot
de oprichting van de vereniging van Haptonomische Zwangerschapsbegeleiders, waarvan hij
bestuurslid bleef t/m 2006. Naast zijn therapeutische werkzaamheden was Gert bestuurlijk actief als
Bestuurslid van het Regionaal Genootschap Fysiotherapie (RGF) Twente en IJsselzoom (2008-2009)
en als Secretaris/Penningmeester van de Vereniging van Haptotherapeuten VVH (2006-2010). In
2006 was hij initiatiefnemer en organisator van het landelijk Symposium Haptonomie Nederland
2006 te Utrecht. In 2007 nam hij initiatief tot de oprichting van de werkgroep ‘Ketenzorg voor
zwangeren met bevallingsangst in Apeldoorn’. Gert was initiatiefnemer en medeorganisator van het
Wetenschappelijk Congres Haptotherapie in Amsterdam 2013 en medeoprichter van het
Internationaal Tijdschrift voor Haptonomie en Haptotherapie. In 2012 is Gert gestart met zijn
promotieonderzoek en op 5 september 2018 heeft hij zijn proefschrift succesvol verdediging aan de
Tilburg University en is hem het doctoraat verleend. Anno 2019 werkt Gert fulltime in zijn
Therapiecentrum aan de Ietje Kooistraweg 25 te Apeldoorn en verricht hij een postdoctoraal
wetenschappelijk onderzoek naar het effect van haptotherapie bij chronische pijn.

