Haptotherapie en Wetenschap
In de afgelopen jaren heeft wetenschappelijk onderzoek de gunstige effecten van haptotherapie
aangetoond bij verschillende patiëntengroepen, variërend van mensen met kanker die worden
behandeld met chemotherapie tot zwangere vrouwen met een hoge angst voor de bevalling en
mensen met chronische pijn.

Haptotherapie (2020)
Een haptotherapeut helpt de patiënt zich te openen voor zijn gevoel en dat van anderen en maakt daarbij
gebruik van inzichtverlenende gesprekken, vaardigheidsoefeningen en de directe aanraking om de patiënt
zijn/haar gevoelsvermogen duidelijk te maken en aan den lijve te laten ervaren.[1]

Kanker (2006 en 2021)
Bij mensen met kanker draagt haptotherapie bij: aan een vermindering van pijn, stress en andere
lichamelijke klachten; aan een afname van paniek en angst; en aan verbetering van het ervaren sociaal en
cognitief functioneren, welzijn en kwaliteit van leven.[2] In een recente studie (2021) werd aangetoond
dat mensen met kanker met name een haptotherapeut raadplegen, omdat ze het gevoel hebben dat ze de
verbinding met en het vertrouwen in hun lichaam hebben verloren.[3]

Bevallingsangst (2017)
RCT: Haptotherapie heeft een positief effect op vermindering van bevallingsangst. Bovendien verbetert
na haptotherapie het welzijn van de moeder door het afnemen van prenatale distress- en
depressiesymptomen en na de bevalling zijn er minder posttraumatische stress symptomen.
Haptotherapie bij zwangeren met bovenmatige angst voor de bevalling heeft ook een positief effect op
de moeder-kind hechting.[4] (zie bijlage)

Chronische pijn (2021)
Haptotherapie heeft een positief effect op toename van lichaams-bewustzijn, afname van pijncatastrofering en vermindering van stress en angst.[5] (zie bijlage)

Patiënttevredenheid (2022)
De inzichtverlenende gesprekken met de haptotherapeut, de vaardigheids-training en de therapeutische
aanraking worden door patiënten als een samenhangend geheeld ervaren en daarover zijn zij zeer
tevreden.[6] (zie bijlage)

Haptotherapeutische Welbevinden Schaal (2022)
De Haptotherapeutische Welbevinden Schaal (HWS) blijkt betrouwbaar te zijn en kan worden gebruikt
om het welbevinden te meten vanuit haptotherapeutisch perspectief.[7]
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