
Veel mensen zijn tegenwoordig op zoek naar
een andere, meer waardevolle invulling
van hun leven. “Wie ben ik? Waar kom ik

vandaan? Waar ga ik naar toe? Is dit alles wat het
leven me te bieden heeft?” zijn vragen waarmee de
mensheid al sinds het begin van haar bestaan wor-
stelt. Wie we echt zijn vormt de basis van een holis-
tische levenshouding.Een levenshouding waarbij
we leren luisteren naar wat we diep van binnen
weten. Een levenshouding, waarbij we dat wat we
weten meer en meer in overeenstemming brengen
met wat we er in de werkelijkheid van ons alle-
daagse leven van maken. We dienen daarbij steeds
bij onszelf te rade te gaan: “Wat is waar voor mij?
In hoeverre klopt het met mijn waarneming? In
hoeverre kan en durf ik wat ik wil in mijn leven
vorm te geven? Ben ik bereid om opgelegde patro-
nen los te laten?” We leren van onze ervaringen.
Ieder weet dat een bepaalde ervaring een grote
invloed kan uitoefenen op ons functioneren, zowel
positief als negatief. Het is vaak gemakkelijker om
uit te gaan van positieve ervaringen, maar juist de
negatieve ervaringen zijn de drijfkracht achter ver-
anderingen. Het concretiseren daarvan geeft aan-
wijzingen waarmee we de kwaliteit van ons leven
kunnen verbeteren. Holistisch leven is dus niet
eenvoudig, maar het is wel boeiend! Er ligt een
grote uitdaging in het leren kennen van onszelf. Zo
leren we immers ook een ander beter begrijpen.

Holistische mensvisie in de 
gezondheidszorg
De psychologie – wetenschap van het gedrag –
heeft zijn oorsprong in het begin van de 20e eeuw
en kent vele richtingen. De oudste daarvan is de
psychoanalyse van Sigmund Freud. Deze ontwik-
kelingspsychologie bleek echter tekort te schieten
in zijn benaderingswijze van mensen. Carl Jung,
die zich distantieerde van Freud, ging veel meer
het onbewuste ter hand nemen. Daarna ontstonden
er nieuwe stromingen binnen de psychologie, zoals
de klinische, de experimentele en de humanistische
psychologie. Deze laatstgenoemde stroming, waar-
van Carl Rogers de grondlegger is, kijkt naar het
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Holistische mensvisie in de gezondheidszorg
Behandeling van klachten

Het concretiseren van negatieve ervaringen geeft aanwijzingen
waarmee cliënten de kwaliteit van hun leven kunnen verbeteren

"Geloof niet in alles, alleen omdat het gezegd is! Ook niet aan tradities, alleen omdat

ze oud zijn. Ook niet aan geruchten. Ook niet aan geschriften van wijzen alleen omdat

wijzen ze schreven. Ook niet in fantasieën die misschien veronderstelde inspiratie

moeten voorstellen. Ook niet in conclusies die gebaseerd zijn op een of andere toeval-

lige vooronderstelling. Ook niet op gezag van leraren of meesters. Geloof alleen wan-

neer het geschrift, de leerstelling of het gezegde door uw eigen verstand en door uw

eigen bewustzijn wordt bevestigd. Daarom leer ik u om niet zomaar te geloven omdat

gij iets hebt gehoord, maar om - als u met instemming van uw eigen bewustzijn gelooft

- in overeenstemming daarmee te handelen.”

(Citaat  Boeddha)

Holisme komt van het woord
‘Holos’, dat  wereld betekent. Holisme
is een benadering vanuit het besef
dat alles een onderdeel is van een
groot geheel, waarin alles met alles is
verbonden. Holisme is dus een
begrip dat staat voor het zien van
samenhangen. 
De mens is jarenlang – zeker in onze
westerse maatschappij – getraind in
het ‘hebben’. We noemen dit wel-
vaart. Dat welzijn niet overeen hoeft
te komen met welvaart kunnen we
herkennen in de gezondheid van de
21e eeuwse mens. Veel ziekten die
vroeger ongeneeslijk waren zijn nu te
behandelen. Maar daar zijn ook weer
veel (welvaart)ziekten voor in de
plaats gekomen.



existentiële van de mens: Waarom besta je? 
Wat is je levenstaak? In hoeverre ben je gelukkig?
Hoe neem je verantwoording voor de essentie van
jouw leven? 

Deze totale benadering van de mens kreeg in de
jaren zestig van de 20e eeuw de naam ‘humanisti-
sche, c.q. holistische psychologie’. De psychosyn-
these (ontwikkeld door de Italiaanse psychiater
Roberto Assagioli) en de gestallttherapie (ontwik-
keld door de Amerikaan Fritz Perls) zijn voortge-
komen uit de humanistische stroming en vormen
methodieken binnen de holistische benaderings-
wijze. Het holistisch denken dat zijn oorsprong
heeft in de humanistische, existentiële psychologie,
vraagt van hulpvragers het serieus nemen van het
eigen exploratieproces, waarbij het omgaan met
spanningen, angsten en conflicten een reëel gege-
ven is.

Dit vormt het uitgangspunt voor de methode
‘Human Social Functioning’, die door prof. Eugene
Heimler in de jaren vijftig van de 20e eeuw werd
ontwikkeld en die kortweg bekend staat als de
‘Heimlermethode’. Deze methode is er op gericht
dat mensen leren van positieve en negatieve

gebeurtenissen en dit vervolgens benutten. De
methode vindt zijn oorsprong in de sociale hulp-
verlening, maar heeft zich ontwikkeld tot een leer-
methode die ook wordt toegepast in:

- de hulpverlening (maatschappelijk werk, crisis-
opvang, therapie)
- begeleiding (werkzoekenden, loopbaanbegelei-
ding, leerlingbegeleiding, coaching)
- dienstverlening (personeelswerk, cultureel werk,
gezondheidszorg)

Regulier en additief
Mijn streven is om mensen te begeleiden tot zelf-
standig werkende therapeuten, die in staat zijn om
op een verantwoorde manier te komen tot een
diagnose, waarbij zij in nauw contact treden met
hun reguliere collega’s. Dat dit lang niet altijd sim-
pel is, weten we inmiddels allemaal. Wanneer je
met klachten bij een reguliere arts binnenstapt,
luistert de arts naar je klacht en tracht een probaat
middel voor te schrijven waardoor de klacht ver-
dwijnt. Niet lang daarna sta je weer buiten.
Verdwijnt dan echter ook het probleem? Laat ik het
illustreren met een eigen ervaring. Enkele jaren
geleden was er een voor mij hectisch jaar: trouwen,
een overlijden, het afronden van een jaartraining,
huis verkopen en verhuizen. En dat allemaal in één
maand! De stress was voelbaar in mijn lijf en door
deze stress kreeg ik uitslag in mijn hals. Na wat
natuurgeneeskundige producten te hebben gepro-
beerd toch naar de huisarts, die me onmiddellijk
naar een huidspecialist verwees. Prima vond ik
dat, zeker doordat ik er toen niet helemaal achter
kwam wat de oorzaak was. Stress kon ik plaatsen,
maar was er eventueel nog meer? Deze huidspeci-
alist – een joviale man – stond niet open voor de
additieve benaderingen en vroeg alleen of ik mee
wilde werken aan een allergietest. Ik heb dat
gedaan, met name omdat ik een paardenmiddel
wilde hebben om er goed uit te kunnen zien op
mijn trouwdag. En inderdaad, ik had geen allergie.
Toen was de huidarts uitgepraat, we gaven elkaar
een hand en ik stond - nog steeds onder de bulten
en vlekken – buiten.
Vanuit deze ervaring wil ik het volgende bespreek-
baar maken.

Voorwaarden voor een goede 
diagnose
Er zijn een drietal voorwaarden, welke volgens mij
voorafgaan aan een goede diagnose.

1. Mag ik helpen?
Dit is de eerste vraag voordat we tot actie kunnen
overgaan. Er zal allereerst toestemming moeten
zijn van de cliënt. Krijg ik die niet volledig, dan
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loop ik het risico dat ik hulp ga verlenen vanuit
mijn wilskracht. Zo zal ik ook eerst de krachten in
mezelf moeten leren kennen. Dat wat gedaan moet
worden, heeft een eigen stem. We hebben oren om
dat te horen. Ik mag helpen, maar ik moet niet hel-
pen. Wanneer ik voel “Ik mag helpen”, dan zet ik
mij in de stroom van het leven. Dan sta ik in die
kracht en die kracht kan door mij heen werken.

2. Zal ik helpen?
In hoeverre krijg ik toestemming in de tijd? Voor
alles is er een juiste tijd. Is het nu wel de juiste tijd
om te handelen? De kunst bestaat er in om de din-
gen in de tijd te laten en ze niet in mijn tijd te zet-
ten. Daarom is het soms beter om iemand te laten
zoeken, dan meteen een oplossing aan te reiken. Zo
kan een ziekte een voorbereiding zijn op een nieu-
we fase, een nieuwe bewustzijnstoestand. Door
energie te sturen kan ik krachten, die aan het werk
zijn, verstoren. Als ik te vroeg zaai, kan er niet
geoogst worden. De centrale vraag die je jezelf als
begeleider dient te stellen tijdens het therapeutisch
proces, is: “Durf ik iets te laten rijpen?”

3. Kan ik helpen?
Dit is een belangrijke vraag voor de hulpverlener
aan zichzelf. Het heeft deels te maken met de
opvoeding en de cultuur waarin we leven. Ik mag
als hulpverlener niet vergeten aan mezelf te vragen
en na te gaan: “Ben ik nu wel in staat om te hel-
pen?”

Heb ik energie genoeg om de ander te helpen? Heb
ik de nodige kennis en ervaring? Voor alles bestaan
er de juiste personen: ik hoef niet alles te kunnen en
niet alles alleen te doen. Dit vraagt een zekere
nuchterheid in de zin van “nuchter” (onbevangen)
naar een situatie kunnen kijken. Het aloude gezeg-
de ‘schoenmaker, blijf bij je leest’ is hier ook op van
toepassing.

Kijken naar de totale mens
De mens is één. Lichaam, gedachten, gevoelens,
emoties, verlangens en intuïtie vormen een een-
heid. Geest en lichaam zijn niet te scheiden, wel te
onderscheiden. We zullen – wanneer we een juiste
diagnose willen stellen – naar de totale mens moe-
ten kijken en luisteren. Hoe doe je dat dan? Je zult
namelijk naast je professionele kunde ook zicht
moeten hebben op de levensloop van de hulpvra-
ger. Voor een juist oordeel is het nodig om een
totaalplaatje van de cliënt te krijgen en dan is het
essentieel om naar het levensverhaal te luisteren.
Daarin zitten vaak symbolen en signalen verborgen
die een indicatie kunnen zijn voor het gedrag en de
problemen van vandaag. Je luistert naar het totale
verhaal vanuit de wetenschap dat de cliënt meer
inzicht kan geven in zijn patronen en beperkingen
waardoor dit probleem heeft kunnen ontstaan.
Daarna is het belangrijk dat je terug kunt naar de
basisbehoeften van deze mens: welke behoeften
zijn in zijn/haar leven niet bevredigd of hebben te
weinig aandacht gehad? Dit correspondeert altijd
met een bepaalde ‘pijn’ die nu ontstaan is.

De piramide van Maslow
Laat ik het concreet maken. Je zult naar het levens-
verhaal kunnen luisteren met in je achterhoofd ‘De
piramide van Maslow’. Aan welke behoeften is in
zijn/haar leven wel of niet aandacht besteed?
Maslow onderscheidt in zijn piramide vijf niveaus:

1. basale behoefte: fysiologische behoeften zoals
eten, drinken, beweging, seksualiteit.
2. behoefte aan veiligheid: een dak boven je hoofd
hebben, een eigen plek hebben. In hoeverre heb je
je veilig gevoeld bij je ouders en ben je beschermd?
3. behoefte aan liefde: de behoefte om ergens bij, bij
iemand, te horen.
4. behoefte aan waardering – acceptatie – achting:
werden er complimentjes gemaakt toen je jong
was? Werd je als kind gewaardeerd in wie je wer-
kelijk was?
5. behoefte aan zelfverwerkelijking: dit proces is
pas mogelijk wanneer je voldoende kracht hebt
meegekregen in de eerste vier niveaus.

De top van de piramide is het kleinst: we zullen
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dus eerst veel aandacht moeten hebben voor de
basis – een stevige basis -  alvorens we onszelf kun-
nen storten in de bewustwordingsgolf. Heel
logisch natuurlijk, want wanneer je nauwelijks te
eten hebt of geen dak boven je hoofd, dan ben je
echt niet geïnteresseerd in de vraag ‘Wat wil je met
je leven?’ Dan wil je brood op de plank en geen
‘geklets’. Het is opvallend dat juist in West-Europa
en Amerika de bewustwordingsindustrie zo’n
grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. Nog steeds
doen vele goeroes vanuit het nieuwe land Europa
aan met hun positieve new age suggesties. Mensen
affirmeren zicht e plette, maar slaan daarmee vaak
de plank mis omdat ze niet vanuit de kern van het
probleem hebben gewerkt.

Pijnen
Opvallend is dat we allerlei soorten pijn kunnen
onderscheiden en dat die meestal een raakvlak
hebben met de behoeften uit de piramide van
Maslow.
Hoe kun je de pijnen onderscheiden?
Prof. Dr. Marco de Vries onderscheidt de volgende
pijnen:

1. Fysieke pijnen: problemen met het lichaam, zoals
een gebroken been.
2. Mentale pijnen: problemen die zich afspelen in
onze hersenen en gedachten. Hier horen ook de
psychiatrische ziekten bij.
3. Gevoelspijnen: problemen die voortkomen uit
gevoelens en emoties.
4. Existentiële pijnen: problemen die voortkomen
uit de vraag:’Wie ben ik nu ècht?’
5. Relatiepijnen: problemen die voortkomen uit
relaties (ouder-kind, partner, vrienden en vriendin-
nen, collega’s)
6. Zielenpijnen: problemen die voortkomen uit de
vraag: ‘Wat kom ik hier doen op aarde?’

Laat de hulpvrager zijn/haar levensverhaal schrij-
ven en hieruit de eigen ziektegeschiedenis halen.
Zo kunnen ze meer inzicht krijgen in de piramide
van Maslow door na te gaan wat ze vooral aan
behoeften in hun leven hebben gemist. Daarna is
de koppeling naar de pijnen en de daaraan gerela-
teerde problemen in kaart te brengen.

Gespreksvoering methode ‘Human
Social Functioning’
De methode ‘Human Social Functioning (HSF) is
een structurerende gespreksmethode die helpt bij
het integreren van mensen in zichzelf, en in hun
sociale en maatschappelijke omgeving. De
Heimlermethode helpt mensen om ervaringen in
hun leven te integreren (de betekenis er van in te

zien) en te benutten op een manier die meer bevre-
diging geeft dan voorheen. Bepalend voor de ach-
tergronden en de uitgangspunten van deze
gespreksmethode werden de bestaans- en overle-
vingservaringen van Eugene Heimler in de concen-
tratiekampen van Nazi-Duitsland. Op de drempel
van zijn volwassenheid werd hij geconfronteerd
met een totalitair systeem dat hem hardhandig dui-
delijk maakte dat er voor hem, zijn familie en zijn
lotgenoten geen plaats meer was. De traumatische
ervaringen uit die periode zijn een stuwende
kracht geweest achter zijn leven en werk. De eerste
ontwikkeling vond plaats in het werken met ‘chro-
nisch werklozen’. Mensen die, vaak in de verwach-
ting om nog enigszins greep te hebben op hun
bestaan, kozen voor een sociaal isolement of een
asociaal gedrag. Anders was het met naoorlogse
vluchtelingen, met wie Heimler ook werkte. Zij
zochten juist aansluiting, maar werden geconfron-
teerd met een bemoeilijkte inpassing in een voor
hen vreemd land met een andere taal, gebruiken,
gewoonten en cultuur. Heimler stelde vast dat
(zoals hij het noemde):”velen van hen een
‘Auschwitz’ met zich meedragen, een last die dik-
wijls ondraaglijk is”.

Hoewel Eugene Heimler de grondlegger van de
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HSF is, is de methode in verschillende landen – ook
in Nederland – door anderen binnen diverse werk-
velden tot ontwikkeling gebracht.
Veel aandacht is besteed aan hoe hulpverlenings-
doelen kunnen worden bereikt. Dit heeft geresul-
teerd in een aantal uitgewerkte gespreksvormen,
die elk praktische aanwijzingen bevatten voor het
gespreksproces en het vinden van persoonlijke
essenties. >
De ontstaansgronden, Heimlers persoonlijke erva-
ring in de concentratiekampen van Nazi-Duitsland
en de invloeden van Freud, Jung, Adler, Janet en de
existentiële beweging maken de methode tot een
typisch Europese leermethode. De theoretische uit-
gangspunten zijn samen te vatten in de volgende
vijf thema’s:

1. het verkennen van gebeurtenissen en ervaringen
en deze bekijken op hun betekenis;
2. het belang van het kunnen toekennen van zin en
betekenis;
3. de verdeling van de energie, waar besteedt
iemand zijn energie aan?
4. de wijze waarop satisfactie en frustratie elkaar
beïnvloeden;
5. de interactie van de tijden van heden, verleden
en toekomst.
6. Aandachtsgebieden zijn daarbij o.a.:

1. arbeid / studie / zinvolle dagbesteding
2. financiën
3. sociale relaties in verleden en heden
4. de huidige leefsituatie
5. psychisch functioneren
6. levensverwachtingen

Wat is er nu mis gegaan in de diagnose van de arts
in mijn voorbeeld aan het begin van mijn verhaal?
Hij heeft specialistisch gekeken - als huidspecialist
– naar één facet, zonder te luisteren naar mijn ver-
haal. Ik zal het verduidelijken:
De bulten en vlekken in mijn hals, vlak voor de
bruiloft, laten mij iets zien. ‘Wat dan?’, zult U zich
afvragen. Ik heb op een avond zelfonderzoek toe-
gepast en gekeken naar mijn patronen die zo plot-
seling de kop opstaken. Zo vroeg ik me af: “Waar
ben ik bang voor? Waar heb ik vooral behoefte
aan?” De hals, het gebied waar ook de stembanden
zich bevinden, staat voor het jezelf manifesteren,
jezelf laten zien. Was ik bang om mezelf te laten
zien? Ik, die regelmatig in de picture sta? Op onbe-
wust niveau blijkbaar wél. Ik ging namelijk mijn
toen 28-jarige relatie met een man omzetten in een
burgerlijk huwelijk. Met andere woorden, ik ging

de wereld getuige laten zijn van wie ik ten diepste
ben. Mezelf laten zien en daar waardering voor
krijgen was in mijn jeugd absoluut onmogelijk. De
pijn die bij mij in die periode werd geactiveerd
kwam dus voort uit de behoefte aan veiligheid en
de behoefte aan acceptatie. Toen ik dat onder ogen
zag en durfde te huilen over wat me allemaal aan-
gedaan is in mijn leven en dat ik me vaak heel
onveilig heb gevoeld, veranderde mijn stemming.
Binnen enkele dagen waren mijn bulten en vlekken
in mijn hals verdwenen en kon ik met een gaaf
gezicht mijn jawoord geven. Het was een prachtige
bruiloft en de waardering die ik voelde van mijn
vrienden en familie was als balsem voor mijn ziel.

Holistisch handelen
Wanneer we aan de hand van het levensverhaal
van een cliënt luisteren naar de behoeften die niet
of nauwelijks zijn bevredigd, dan kunnen we daar
een patroon in ontdekken. Dan zijn we in staat om
vanuit de behoeften te gaan kijken naar de pijn die
daaruit voortkomt. Dan zijn we holistisch bezig en
behandelen we niet de klacht, maar brengen we het
probleem in een breder kader, waardoor het inzich-
telijk wordt hoe het is ontstaan en wat daarvan de
oorzaak is.
Dit is de gezondheidszorg waarnaar we naar mijn
mening dienen te streven.
Van de behandelaar vraagt dit meer tijd en aan-
dacht, maar de effectiviteit is dan vele malen groter.

Loek Knippels, sociaal pedagoog, psychotrainer, auteur is ruim 26

jaar werkzaam als therapeut en groepstrainer in de natuurlijke

gezondheidszorg. Sinds 24 jaar leidt hij samen met Peter-Jan In

der Rieden het opleidingscentrum ‘Internationaal Holistisch

Centrum’ in Nederland en Frankrijk.

Voor meer informatie over zijn werk: www.het-ihc.nl en over zijn

persoon: www.loekknippels.com 
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– Loek Knippels en Gerdi Preger, Ankh Herms, 1995

2. Uit Nacht en Nevel – Eugene Heimler, Moussault’s Uitgeverij,

Amsterdam, 1961

3. Syllabus 2e jaar Opleiding tot Holistisch Coach – Loek

Knippels, Internationaal Holistisch Centrum, 2009 

4. Syllabus 3e jaar Opleiding tot Holistisch Counselor – Loek

Knippels, Internationaal Holistisch Centrum, 2009 

36 . Spiegelbeeld . oktober 2009

� � � gezondheid |  Loek Knippels  |

Loek Knippels



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


