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Acupuncturist Jos van Hattum 
Energieker en nieuwsgieriger dan ooit 

Door Rozemarie Walkate 

Acupuncturist Jos van Hattum (60) heeft een missie in zijn leven. De 
acupuncturist wil zijn zorgvuldig opgebouwde kennis en ervaring van 31 jaar 
nog heel lang delen met de wereld. “Mijn drang om mensen vanuit praktijk 
met klachten te helpen is alleen maar groter geworden. Ik sta aan het begin 
van een nieuwe fase.” Een gesprek met een ontembaar nieuwsgierig en 
energiek mens. 

Elke mens is uniek, dus het 
is altijd passen en meten. 

Door mijn ervaring gaat het 
me makkelijker af  om tot 
een diagnose te komen.” 

kennis en ervaring deelt met de 
wereld. Dan wordt ervaring 
zichtbaar. Door mijn ervaring 
gaat het me makkelijker af  om 
tot de kern van het probleem te 
komen.”	  	  
	  
Energierijk en nieuwsgierig. Nog 
steeds is Van Hattum bij elke 
nieuwe aanmelding via de 
site of  telefoon blij en benieuwd 
naar het verhaal. “Wie zal het 
zijn? Wat is de klacht? Ben ik in 
staat om deze persoon af  te 
helpen van zijn klachten. Het 
blijft bijzonder dat mensen het 
vertrouwen hebben dat je ze kan 
helpen en dat ze zich 
aanmelden.”	  
	  
Wortels 
Van Hattums wortels liggen in 
de fysiotherapie. Niet 
onbelangrijk voor de manier 
waarop hij werkt, omdat hij 
daarmee als acupuncturist 

geworteld is in het 
gedachtengoed van de westerse 
wereld. Na de HBS besluit Jos 
fysiotherapie te studeren aan de 
gerenommeerde particuliere 
Academie voor fysiotherapie 
Leffelaar. Van Hattum: “Lekker 
concreet, schools en streng en 
zicht op een baan. Fysio was 
booming.”  
 
Zijn liefde voor acupunctuur 
komt na een lezing over 
acupunctuur. 	  “Een kantelpunt. 
Deze man zag het grote verband. 
Ik wist het meteen dat ik met 
acupunctuur verder wilde. Door 
de week werkte ik in het 
ziekenhuis op de afdeling 
neurologie en in het weekeind 
had ik les waar ik ongelooflijk 
veel energie van kreeg.”  
 
Van Hattum richt vrijwel direct 
na zijn studie acupunctuur zijn 
eigen acupunctuurpraktijk op.  

Een familieman. Trots op zijn vrouw 
Paulien, trots op zijn kinderen en 
kleinzonen. Van Hattum: “Ik voel me 
zo rijk. Ik ben in staat mijn leven 
vorm te geven en zo trots als ik  naar 
mijn familie kijk. Een tevreden mens. 
Ik heb eigenlijk niet zoveel nodig om 
tevreden zijn.”  
 
Vruchten plukken 
Dat betekent niet dat de Beverwijker 
op zijn lauweren rust. Juist niet. Nu 
wil hij de vruchten plukken van zijn 
kennis en ervaring. Van Hattum: 
“Ervaring hebben is eigenlijk heel 
abstract. Je kan alleen laten zien wat 
je allemaal weet als je werkt en je  
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“Ik hou van mensen en hun verhalen”  



Interview met Jos van Hattum 
Praktijk Wijckerborgh groeit uit 
van een kleine praktijk in huis 
tot een succesvolle praktijk. 
 
Integrale geneeskunde 
Zijn streven naar integrale 
geneeskunde is volhardend. 
“Als ik alleen acupunctuur zou 
doen, zou ik een deel van 
mezelf  verloochenen. Zo houd 
ik mijn beide benen op de 
grond maar kan ik wel het 
mechanische deel van 
behandeling koppelen aan het 
niet-mechanische deel.”  
Zijn kennis van de 
fysiotherapie en de 
acupunctuur combineert hij 
dagelijks in de praktijk. “Als 
iemand komt voor oorsuizen, 
dan kijk ik ook naar de 
spierspanning van de nek. Mijn 
fysiotherapiekennis helpt me 
tot een nog completer beeld 
van de klacht te komen.” 
 
Vertrouwensrelatie 
De praktijk heeft een strakke, 
maar huiselijke sfeer. Paulien 
haalt de seizoenen naar binnen. 
Van Hattum: “In de lente staan 
er bijvoorbeeld overal schapen. 
Dat huiselijke vind ik prettig 
omdat we daarmee duidelijk 
maken dat iedereen welkom is 
in mijn praktijk. Het begint met 
respect voor de patiënt. 
Behandel een ander zoals je 
zelf  ook behandeld wil worden 
waarbij een vertrouwensrelatie 
de basis vormt.  
 
Het klinkt misschien wat 
vreemd, maar ik hou echt van 
mensen, hun verhalen, hun 
levens. Dat is de kracht van 
Wijckerborgh.  
 

Anders ga je patiënten 
plichtmatig behandelen terwijl 
je als acupuncturist juist het 
verschil wil maken.”  
 
In een gesprek laat Van Hattum 
graag zichzelf  zien. ”Ik hecht er 
waarde aan als mensen gelijk 
geschakeld zijn. Door iets uit je 
eigen leven te delen, kan je 
contact maken met de ander. 
 
Gezin 
“Ik kom uit een warm gezin 
met een lieve moeder en vader 
en vier kinderen. Ik ben de 
tweede van de vier jongens. We 
werden uitgedaagd en kregen de 
mogelijkheid heel veel 
verschillende dingen te doen 
zoals hockey, tennis, schaken en 
judo. En piano! Altijd bezig. Ik 
kan me niet voorstellen dat ik 
alleen maar naar school was 
gegaan. Ook  was ik druk bezig 
met de muziek. Van Hattums 
ogen gaan stralen. De liefde 
voor muziek is er altijd geweest. 
Het ritme, de melodieën. “Ik 
kan uren luisteren naar muziek.” 
 
Actief  
Naast zijn praktijk steekt Jos 
zijn tijd in andere organisaties 
en projecten zoals zijn 
lidmaatschap in het bestuur van 
de Groene Ezel, een 
kringloopwinkel in Heemskerk. 
“Ik vind ik leuk om met elkaar 
bezig te zijn voor het goede 
doel met mensen die een 
afspiegeling zijn van de 
samenleving.”  
 
Dienstbaarheid 
Van Hattum heeft oog voor de 
omgeving en ziet wat een mens 
of  een situatie nodig heeft.  

Parkinson 
Sinds 2004 heeft Praktijk 

Wijckerborgh een oefengroep 
voor patiënten met de ziekte 

van Parkinson. De 
groepstraining vindt wekelijks 

plaats in de judoschool van 
Beverwijk.  “Als mens 

ontwikkel je een loopje, je 
persoonlijke kinetisch ritme. 
Je kan soms mensen al uit de 
verte herkennen gewoon al 
aan dat loopje. Mensen met 
de ziekte van Parkinson zijn 

in hun bewegingsritme 
verstoord. Het laatste deel dat 

overblijft is gevoelig voor 
muziek. Zij reageren op 

muziek. Door alleen al het 
horen van de muziek 

verplaatsen zij hun aandacht 
en zijn in staat om letterlijk 

stappen te zetten.” 

 “Het zijn de kleine dingen in 
de omgang waar ik energie uit 
haal. In deze wereld moeten 
we het met elkaar zien te 
rooien en door kleine 
positieve dingen in de 
omgangsvorm te laten zien, 
wil ik daar positief  aan 
bijdragen.”  
 
Dienstbaar naar anderen, 
zonder zichzelf  weg te 
cijferen. “Ik zorg goed voor 
mezelf. Ik zoek verstilling op 
in het lezen, het luisteren naar 
muziek, maar ook in het 
sporten. Zo blijf  ik fit, scherp 
en overeind in mijn missie om 
anderen te helpen.”  


