
 

 

HZB HaptonomischeZwangerschapsBegeleiding  meer in Beeld 
 
 
Een voortdurende intentie...........een wens dat: 

‘heel zwanger holland haptonomisch wordt voorbereid op het 

verwelkomen van nieuw leven’.  

 
Dit houdt al jaren de leden van de VHZB (Vereniging Haptonomische 
ZwangerschapsBegeleiders) bezig.  
Zoekend naar hoe we ons onderscheiden, zoekend op welke wijze we 
het zichtbaar kunnen maken dat het contact tussen ouders en hun kind al 
vroeg in de zwangerschap invloedrijk is op het hechtingsproces en op de 
zo natuurlijk mogelijk verlopend geboorteproces. 
Ook na de zwangerschap biedt het de ouders een handreiking in hoe hun 
kindje te ondersteunen in zijn ontwikkeling, naar wie het kindje in wezen 
is. 
 

Dit heeft in 2013 geleid tot het ontwikkelen van een ‘gestandaardiseerd 

dossier’. Met dit dossier kunnen we data verzamelen die kunnen leiden tot ondersteunen van stellingen of 

onderzoek naar de bijdrage van HZB; voor, tijdens en na de zwangerschap. 
 

Genoemd dossier is tot stand gekomen door een grote groep (samenwerkende ) leden/collega’s. 

In de basis van dit dossier ligt de wens om het breed te gebruiken en daarmee kunnen we er niet omheen dat dit  
zijn doel alleen bereikt als we meegaan in de digitale wereld. In 2015 is dit gerealiseerd. 
 
Onze leden hebben het met groot enthousiasme ontvangen. Willen we er iets mee gaan ondernemen in de 
toekomst bijv het opzetten van onderzoek of om statistische gegevens te gebruiken, dan is het nodig om zoveel 
mogelijk data te verzamelen m.a.w. zoveel mogelijk haptonomische zwangerschapsbegeleiders bereid te vinden 
het dossier in te vullen. 
 
Hierbij doen wij een uitnodiging aan alle  leden van de VVH en NVPA  en NFG, die haptonomische 
zwangerschapsbegeleiding geven, om gebruik te maken van het digitale dossier. Dit kan door je aan te melden bij 
het bestuur (info@vhzb.nl) Je krijgt een inlogcode en handleiding. 
Je logt in via de site van de VHZB, als het ware heb je daar een eigen administratie lade en na invulling van het 
dossier kun je er op elk gewenst moment een pdf-versie van downloaden voor in je eigen praktijkadministratie.  
Overigens blijft het dossier ten alle tijden voor en door jou alleen bewerkbaar. 
 
We hopen hiermee degene die geen lid zijn van de VHZB maar wel zwangere stellen haptonomische begeleiden te 
verwelkomen op het digitale dossier en enthousiast te maken bij te dragen aan deze database. Ook ieder die een 
onderzoeksonderwerp heeft, gerelateerd aan HZB, is van harte welkom om gebruik te maken van de data (na 
toestemming van het bestuur) en mede de HZB meer in beeld te brengen.  
 
Namens het bestuur VHZB 
 
Maaike van Leur, voorzitter en Annette Vermeulen, penningmeester 


