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edere therapert met een Ê gen praktrjk r/eet het ze fltand g ondernemerschap én hÊt vè (gêbiêd <ifesio oglÊ brêngt icdeí
zijf e gen, un e(e ervar ngen met zich mee. Moole momenten, asngÊ kwesties, b unders en succ€sverh. en.
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Gerda lonkman uit Elim heeft dê Toegêpaste Kinesiologie,
naast haar êigen praktijk aan huis, wetên te integrerên in
haar reeuliere baan als onderwiizeres en rem€dial teacher
Hoe ze dat heeft gerêaliseerd, is re lezen in dit artikel.

Sinds 2002 werk ik op de prachtise Christeliike Basls
School 'De Palm'in het moole dorp Elim n Drenthe rnet
technleken uit Touch for Hea th en Braingyrn Werkend
b nnen het ondeÍwjjs ben je : njd bezig met de vÉêg: "Ho-"
kan ik dit kind het best begeleiden?" De spiertest is daarbij
een fant.stis.h n+nrmênrl

Op onze schoo krijgên we ê s leerkrêchten a e
rnogelijkheden om ons verder te ontwlkke en en nrede
daardoor zo soed moee jk ons werk te doen. Zo mocht
ik Bra ngym 1 en 2 volgen bij Elly de Wi dt en dêarna de

opgedane kennls toepassen blnnen de lessen en remedia
teachlng.
Sinds 2010 zljn we begonnen om de kinderen van groep 4
te he pen de pÍ malre reflexen (zle het vorige nLrmmer vêr

Klneslo ogie) onder controle te brensen, nadat we hebben
setest of êr nos prlmaire reflexen aanwezig zijn. V er dasen
per week op een vaste tijd doen we de bewêglngen die
een baby gewoonlijk in het eerste evensjaêr mêakt.
Dlt jaar hebben we ook een contro egroep dle we wel
hebben getest, maar wêarmêe wê gêên oefeningen doen.
lk hoop aan het eind van dit schoo jaar de resultaten in
kaaft te kunnen brengen.
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Er komen kinderen bij nre met lees en rekenprob emên,
alsmede motorlsche en gedragsproblemen. Steeds weer
gebruiken we de spiertest om de beste behandeling ie

Daarbij is a hjd één vên de ouders êanwezig orn ultleg
te krijsen hoe lk met het kind werk en waarom we
de spiertest gebrulken. Steevast aai ik de ouders ook
voe en wat de spieÍtest doet. Ze vindên het steeds êen
wonderlijke gewaalwording dat hun lichadm zo reageeft
op een slressimpuls en zijn Íneteen oveftuigd van de
rnoge ljkheden die dlt biedt. Zonder toestemming van de
ouders eebruik ik de spieftest nietl

Het is ééf keer voorsekornen in de afge open 10 jaar dat
eên ouder geen toestemmlng ver eende. Oíndat we de
splertest niel ê s feedback konden gebruiken, betekende
dit n et dat we het kind n et konden helpen. Alleen ja'nmer
dat de h! p in mijn belev ng wat minder comp eet was.
Uitejndelijk bete <end€ dit voor dit kind dat ik het niet
a een extra oefenstofgafult de leerstol m:arook wêl
de Braingymoefeningef erbijgaf. E (e (eerweer rnerkje

dê /-rwo,ldê.ir s--bêdr8 - ir 8\oo d"/ê 1d " vd
werkei. Ook a vlnden somm gen het vreemd, toch staan

ze

meestal volledie achter deze werkwijze.

Wie graag Touch foÍ Hea th zou willen combineren Ínet
zjjnlhaar bêÍoep zou ik êanrêdênr balênceer iemand met
14 spietesten zo gauw er een vraag kornt. Het maakt
niet Lrit wat voor vraag, je kunt h er a tijd op lnh:kên mei
spiertesten en zo latên voe en wêt het ls om te l!lsteren
nêarje ichaam en in ba ans te zijn. Dit werkt du zend keer
beter dan uit eggen, want d;t blijft toch a tijd moeiljjk n
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Ervarlnqen in de praktiik
Binnen de remed al teachlng werk ik vaêk met ndividLre e
leer lngen en ,oêkên we met beh u lp van de spiertest uit
wat de problemen zijn en waarb j het k nd hulp nodjg heeft
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Een jongetje dat echt on eesbaar schreel ging zlchtbaar
voorult êls hijoefeningen deed. k testte €erst ofwe
oefeningen mochten zoekên d e hern (onden he pef bij
het schrijven Daarna zocht ik de oefeninsen dle he pen
bij schrijÍactrvltelten en daarnir testten we uit hoe vaak en
wanneeÍ hij die zou oefenen. Voor elke eeractiviteit zijn er
sp€clalê oefen ngen. D € moeilijke b en d gaan bcter a s lê
ze lr een grote liggende E zet.

oef€n ngen al! dit nodig is. Bijvoorbeeld:tafels oefenen op
kruis open, !iê êchten tekenen op grote ve en pap er met
etters die nroeilij( zijn, Wayne Cook ultvoeren om ln s aap

Op een ouderavond heb jk vêrte d over Brainsym en hoe
ên !\Taarom we dÊ oêfêninsen doen. S ndsd en breng k het

oefenen ook gerege d onder de irandacht bin nen ons team
Toch rnerk ik ook h erblj: alles wat le ze f hebt geleerd en
ervarên werkt beter d.n het horên ovêr

Mijn co ega s heb ik Braingym Lritgelegd en de oefeninsen
mee lêtên doen, zodêt z€ ook ln e ke k as kunnen worden
gedaan.
lamrner genoeg doen n ct alle leer(rachten mee/ mdèr
g€ ukkig is er we e€n êênt- die de oefeningen in de k as
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voor bijvoorbee d het bevorderen van de motoriêk, n het
bijzonder voor gy'n en schÍ IVen ên voor de concentrêtie.
D;arom vertel ik eí gêrêgêld over en probeer ik ze door
êchteÉrondinformatie te geven te overtu gen van hêt nut.
n de personee svergadering aêt ik ze, op het moment dat
we de concentrêhe dreigen te ver ezen, krujs open ên dê
hersenknoppen masseren. We mêrk k dêt we overdas ook
a s leerkrachten vaker water drin (en.
Bran: Bady & Braingyn, cursusbaek Elly de

Op een gÍoot vel papler teken lk een

wildt

groiÊ ggende

8.

Vêrênderingen gaan àngzaa'n en we zijn vaak oneedu dlg.
Ze(er d s leerkrnchten wi len we al, we iêts doên, grêag
meteÊn resu iaat z en cn jê dêt heeft Cewoon tijd nodlg.
Efkele collÊgê'5 heb ik gebalanceerd rnet 14 spl€rtesten en
zij waren ddarover erg enthousjast.

Bov€n het krulspunt zet k dan bijvoorbee d de b. Het kind

ma.kt eerst met d€ rechterhand. d.n met de linkerhand en
daarna Ínet beide handen de vorm van dc 8 ên eest iêder
keer als hlj bij de letter koÍnt, dêzê hardop voor
Een jongetle ln groep 4 saf elke rnorsen als we begonnen
met Braineymocfeningen te kennen dat h j het "maar
onz n" vond om mee te doen al deed hjj wa mêê. Tot hij op
êen das bulkpijn had ên Íne vroêe of l( nos een oefen ng
voor hem had die hem (on he pen. Op dat moment heb
ik de neLrro ymfatische punten van de rnaag bij hem
gemasseerd en over de bulk gewreven. Ook liet ik hem
wat extra wêter dr nken. le moet dan wel à la minuLrt
reaseren en kunt geen ulteebrelde test doen. l-lj leek
tevreden met dêze werkwijze. Hlj deed elke darg mee met
de oÊfeningen en bedacht er zelf één bjj die ik niêt kan,
maar geaccepteerd heb als een prima oêfênlng. Hlj bedacht
nanrelij( dat we ook wcl de pLrntjes (onden wrijven d e je
voe t a s je de handen in de zij zet mei de vlngers op de rug
en de dulmen op de bulk

n elk okêêl hangt een BralnAVmka ender met
a e oefeninsen erop. Op het dig;boÍd h€b ik dê 4

k vind het be angrijk dat oLrders weten wat ik doe met
hun (lnd en h€t bevordêrt oo< hei thLris.ioên vàn .lê
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Ervarinqen in de ptaktijk
bêsisoefeningen gezetr water drinken, hersênknoppen,
kruislopen, in de knoop/ujt dê knoop. Die doen we dan
elke dag na de dagopenins in de k as voor we met de
lessen beginnen. Daarnaast doen we ze n s tuaties die
voorkomen, zoa s tafels opzeggÊn t€rwijl we krulslopen.
De oren uitrollen voor we een d ctee gaan maken.
Hersênknoppen rnasseren voor we iets moei iks gaan doen.

De manier waarop ik in het ondêrwijs ToLrch for Hea th
toepas geeft mê, zeker door de reacties van de kinderen,

vee vertroLrwen ln en met deze manier van werken. Heel
vdêt

to
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heb. De afgelopên jaren hebben veel kinderen hierbjl baat
gehad en werd dat rnerkbaar in kleine dingen:
êerst ag
ik heel lang wakker, maar nê de oefenlngen sliep lk alvoor
m jn vader de trap op kwam" of "a s ik de oefeningen doe,
kan lk beier nadenken"
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Het mooilij(ste van het gebruiken van Touch for Health op
school is tijdgebrek. Al kur jê in 20 nrinuten vee doen, je
hebt altijd het ldêê dêt er meer rnogelijk zou zijn als je meer
njd hebt. Aan de andere kant bevordert dlt'tijdgebrek'
nêtuurlijk we de crêativiteitl Dit betekent dat ik nu rneer

opmijn gevoe duÍaf te gaanen ÍnetdêspiêrtestLritzoek
we ke activltelt het beste ie doen is voor een leer ing.
Voorheen voelde lk Íne nogal êens gebonden aan een
bepa. de meihode. Nu gebruik i( technieken uit TfH,
Bralngym, reÍleroefeningen, coaching en dergelijke door

ïoen lk begon als Prachhoner had ik het idee dat ik a es
wai ik oolt had ge eerd paraat Ínoest hêbben én moest
kunnen toepassen. Langzamerhand durfde ik steeds meer
te verirouwen op de spiertest en tevreden te zijn met de
- zij het soms k elne positiêve vêranderingen. Een mooi
voorbeeld hiÊrvan tot s ot ls het vo gende:

"lk dud niet daat het qot" zei het jangetje van ,even. Hij
hod ol een paor jaar zwemles en zwon ,elís ol de aeÍenstaf
vaot het B diplano. Maat hijhdd zijn A naq niet, andat
hij niet doar het gat durÍde. Met behulp van de spiertest
kwamen we ap EmatíondlStress Release uit. Zó qtappiq on
de verandering op zijn gezicht te zien toen hij visualiseerde
dot hij, in zijn nooiste zwenbroek, zich niets oontrakvon
dat kaude water en ols een dolÍijn daot het qat qinq. Eén
grote qhnlach! De valgende daq zwam hijdaor het gatl
Voor hij nocht afzwemnen kwon hijnaq een keer en
daarna haalde hijA en B in ëén keer!
Hoe moêilijk kên het zijn?
Gerdo lankman
Pro knj k

voor toege paste kine sioloqie "Touch za"

www.touchza.nl
Wíl ie jouw ptoktíjketvaringen ook delen met onderen?
Laat het weten oon de rcdd.tic.
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