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"Ethiek bepaal je met z'n allen". Met cleze zin opencle gees-

teliik raaclsman Peter Samwel op 18 februari 2OOO in
Amersfoort cle thema-biieenkomst'Ethiek en Kinesiologie'.
Het tloel van deze midclag: in gezamenlijkheid de ethische
uitgangspunten centraal stellen van waaruit binnen cle
kinesiologie gewerkt worclt en een discussie op gang brengen die de cloelstellingen van het ethisch werken blnnen
het vakgebied aanscherpt. Een tiental kinesiologen boog
zich over cle vragen clie vooraf cloor Peter Samwel waÍen
opgestelcl. Een boeien<le cliscussle was het gevolg.

'Ethiek clefinieer
ik als verant-

woorcling afleggen en nemen

voor mijn
(beroeps)
handelen.
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EdithvonBodegroven

Het gaat er clus

om jezelf vragen
verschillen- Kinesiologie serieus genomen wil
cle motieven om deel te nemen aan
worden in het maatschappelijke
cle themamictctag. Het belang van
veld clan client het vak ontclaan te
ethiek als basis voor verantwoorde- worden van mystificeren, clan client
lijl<heict, moreel beseÍ en bewustzijn het toegankelijk te zijn en een afge,
werd echter cloor allemaal onderbakende weg te volgen die 'scherp
schreven. Enkele van de aanwezi- staat' binnen de werkérs. Als je als
gen waren ooit geconfronteerd met
kinesiologen wilt proíessionalisecollega's clie, naar hun mening, op
ren zul ie met elkaar de koers moeeen verkeerde manier omgaan met
ten bepalen. In het kaclervan de
spiertesten. De ervaring is clat
geloofwaardigheict is het van
spiertesten gemakkelijk kunnen
belang dat Kinesiologie voor cle
worden misbruikt op een zoclanige recle toegankelijk is, waarbij cle
wijze ciat clit beschacligend kan zijn
kracht van de intuitie worclt
voor de cliënt. AIs voorbeelcl werd
gewaardeerct. Belangrijk is clat bingenoemcl het gebruik van de spier- nen het vak integriteit worclt
test als een soort pendel: lk heb op
gewaarborgcl. Daarvoor is het
cursussen meegemaal<t dat mensen nooclzakeliik dat kinesiologen zich
bij elkaar testten of ze kanker hadberaden over ethiek binnen hun
den.'
vakgebiecl."
De aanwezigen hadden

Peter Samwel in zijn inleicling: "Als

te blijven stellen
over waarom je
cloet wat je cloet
en hoe je ctat wilt
cloen. Het gaat
clus om zin

heb'

ben en zin geven"
(Spel Jostien

Gaarder t.a.v.

De Werelcl van
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tussen een mening en een oorcleel. ln het algemeen
wercl raadzaam geacht met cle 'foute' collega een
open gesprek aan te gaan en daarbij een tactische
aanpak te hanteren. Ook over het tweecle cleel van
de vraagstelling waren cle aanwezigen het vrij snel
eens: er zou een instantie of persoon moeten zijn,
vergelijl<baar met een vertrouwensarts, waar informatie vertrouwel ijl< l<an worden neergelegcl.
Ceclacht werd aan een commissie Ethiek clie cle l<waliteit en ethische normen van de cursussen in de
gaten houclt, controles uitvoert en supervisie houclt.
Een clergel ij l<e vertrouwenspersoon of

zou ook verbonclen l<unnen zijn aan cle beroepsver-

niet uitkomt zonder clat te delen met anderen," vond
een van cle aanwezigen. "Ëencluicligheict vinclen is de

eniging.

uitclaging".

Met name cleze laatste zin bracht

cle cliscussie goed

op gang. Ell<e kinesioloog werl<t volgens zijn of haar
eigen protocol. De persoonlijke aanpal< van cle ene
kinesioloog wijkt c'lan ook af van clie van een andere.
Zelfs binnen het eigen protocol van een en clezelfcle
kinesioloog vinclt cle noclige variatie plaats. Ëen van
cle aanwezige kinesiologen, tevens clocent op een

:

Eenctuictigheicl geeft cluiclel i i l<heict naar
de buitenwerelcl toe, maar eenduictigheict kan ook
een keurslijf zijn. Met leerlingen op school werl< il<
anders dan in mijn eigen pral<tijk. Ik begeef me clan
ook soms aan de rand van wat ik vind clat nog kan,
uiteraarcl met cle beste intentie." Een aÁruijkencle
mening of aanpak hoeft nog geen verl<eercle te zijn,
kan zelfs het bestaande algemene protocol naar een
hoger plan tillen. Het is dan ool< goecl cieze aan
basisschool

andere kinesiologen bekend te maken, zodat we van
ell<aar l<unnen leren.
De aanwezigen werden vercleeld over groepjes clie
zich bogen over een of meerclere vragen en stellingen met betrel<king tot ethiek en kinesiologie.
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-commissie

"Ethiel< is een boeiencl onclerwerp waar je in je eentje

Wat doe ik als

il<

iemancl ken die dÍagnoses stelt en

door een arts gestelde diagnoses weerlegt? Is het
aan mij om dit aan te pakken? Hoe stel ik mÍjzelf op
als Ík hoor dat een collega'fout' handelt? Ca ik Ín de
wandelgangen opereren; begin ik een open
cle

gesprek?
2. Is er een plek of persoon waar wij deze informatie

vertrouwelijk, en dus zonder clat het ooit tegen ons
gebrulkt kan worclen, kunnen neerleggen?
De mensen clie zich met cleze vragen bezighielclen
waren het met elkaar eens clat voorzichtigheicl geboclen is als het gaat om oordelen over een ander. "Wie
ben il< clat il< over een collega kan oorclelen?" Het kan
dan ook moeilijk zijn te bepalen wat het verschil is

1. De spiertest heeft iets magisch in zÍchzelf, je kunt
immersvia het onderbewustzijn en cle spieren dieper
innerlijk verborgen kennis omhoog krljgen. Daar
moet je verder niet moeilijk over doen, zolang je het
eigen belang en het persoonlÍjk ego er maar buÍten
houclt.

2. Het is geoorloofd om de spiertest, alhoewel niet voor
alle vragen maar toch, als penclel te gebruÍkenl
Welke vragen kunnen volgens jou wel en welke niet
wo rcl e n' u i tgepen d el cl' ?
3. IGnesiologie client plaats te vinclen cloor middel van

een energetisch open communicatie, waarbij altijcl (!)

sprake is van verbale vraagstelling.
Het groepje dat zich met cleze vragen/stellingen
bezighielcl stelcle clat cle spiertest NIET magisch is:
"Alles heeft een trilling en alles is energie. Alles wat
energie kost is meetbaar met een spiertest. Het is
mogelijk met spiertesten het lichaam te laten 'praten'
via celherinnering en het onderbewustzijn.
Doorgaans is het niet moeilijl< dit aan cliënten uit te
leggen. Op deze manier uitleggen wat je cloet is
tevens demagiseren." Aria clen Hartog zette kanttel<eningen bij cleze reclenatie: "Spieren werken samen,
als een spier zwal< is wil clat niet altijcl zeggen clat er
ergens een energieblol<kade is. De eerste stap is het

dooclgewone gegeven van prikkeloverclracht clie
niet goecl werkt. En dit kan verschillende oorzaken
hebben. Het enige wat je meet is een stressreactie.
Er worclt vaak gezegcl clat de spiertest objectief is.
Stress is uitermate subjectief en daarom test je niet
cle waarheicl maar datgene watvoor de cliënt waar
is. Daarnaast is het belangrijk je te realiseren ctat je bij
het testen te maken l<unt hebben met verwachtingen
van jezelf. Als tester moet je je zo veel mogelijk
onclergeschikt mal<en en testen met een open mincl."
Deze uiteenzetting levercle discussie op. Ër heerste
verwarring over twee methocles van het gebruik van
cle spiertest: 1. als technisch onclerbouwcl systeem

en 2. bij het uitsprel<en van stressoren waar cle spier al dan niet op
reageert.
De vraag of je altijcl gebruil< moet
maken van verbale vraagstelling
bleel< evenmin gemal<l<elijk te
beantwoorclen. Niemancl bleel< er
voorstander van cle cliënt aan
spiertesten te onderwerpen waarbij
de kinesioloog alleen non-verbaal
vragen stelt en na afloop de cliënt
meclecleelt waar het bij hem/haar
zoal aan schort. Er zijn cliënten clie
het uitermate verlol<kencl vinden
zich over te geven aan iemancl clie
het allemaal voor ze uittest, zoclat
ze zeltniet meer hoeven te clenl<en.
In hoeverre ga je als kinesioloog
mee in clie vaal< onbewuste wens?
En waar ligt cle grens waarbij
non-verbaal testen nog wel acceptabel is (clenk aan vinger-mocles)?
Alles aan de cliënt vertellen l(ost
veel tijcl en is bovendien praktisch
niet uifuoerbaar.

1. Hoe leren we ethiek op speelse en
goecle wÍjze aan onze cursÍsten?
2. Op cle beroepsopteicling van cle
NSI( horen filosofre

en ethiek ver_

plichte vakken te zijn. Daarmee kun
je je als school en beroepssoort
intern verzekeren van ethisch han_
delen van cle toekomstig kinesioloog; tevens neemt je geloofwaar_
cligheÍcl toe naar cle overheicl, verze ke rÍ n

gsmaatsch ap p i j e n e n c! e

samenleving.
De ervaring leert clat er enorme
verschillen zijn tussen cle pral<tijk

en hoe ethiel< in cursussen zou

moeten worden behancleld. Het is
bijvoorbeelcl van belang te letten
op het taalgebruik van cursisten bij
het testen: 'ik test nu cle maagmeri_
cliaan (i.p.v. de maag). Ethische
vorming op cle beroepsopleicling
wercl cloor cle aanwezigen van

groot belang geacht.
I

. In het werken met cliënten gaat het
primair om cle kennis van cle kinesioloog en cle toepassing van cle
geleercle technieken.

2.

beschouw mijn intui'tie als een grote innerliike
kracht. MÍjn intuitieve handelen wljkt soms af van cle
vakkennÍs die ik heb geleercl. In hoeverre is het
geoorloofd mijn intuitie als drijfueervan mijn werl< te
Il<

nemen?

Je bent bezig met een leerproces van beicle partijen,

probeer te hanclelen vanuit liefde en respect voor de
cliênt, jezelf en het materiaal
Het streven is mensen op hun eigen voeten te zetten
en ze niet te bevestigen in hun slachtofferrol maar ze
terug te brengen naar hun eigen bron van l<racht en

Intui'tie kan gezien worden als latente l<ennis, kennis
clie je ergens in het verleden hebt opgedaan. Soms

liefcte

l<an ie l<ennis in conflict komen met je intuitie: het
protocol zegt linl<s en je intuitie zegt rechts. Maar
hoe bepaal je of intuitie wel echt intuitie is en in het

len

belang van cle ander?
Wat versta jij onder ethiek? Hoe geef je er vorm aan?
Hoe flexibel ben je claarin, maak je uitzonclerÍngen?
Kun je je voorstellen clat anderen er anders mee
omgaan?

"Het is het boel< van de ancler, mijn rol is het verta.

Een l<leine groep l<inesiologen reageerde op cle
oproep van Peter Samwel, een boeiencle miclctag
was het gevolg, met volcloencle stof voor cliscussie
om het thema levencl te houclen en een vervolgmiclclag te organiseren:

Donderclag 29 juni, 13.O0 uur. Thema: Respect.
Deze themamiclctag is wederom voor iedereen toegankelijl<.

Enkele conclusles:
- Spiertesten gebeurt altijct als wisselwerl<ing, samen
met cle cliënt; het is van belang niet alleen cle balans
van cle cliënt te waarborgen, ool< clie van jezelf.

Voor meer informatie hierover l<un je je richten tot
Peter Samwel, Toulondreef 41 ,3067 WI( Rotterdam,
tel/fax: O 1 O -ZZO.6 1.45. E-mai I : l<i -net. nl@wxs. nl

ETHISCHE CODE
INTER NATIONA L KINE SIOLOGY COLLE GE
De Klnesioloog is een professional. Een Kinesioloog is niet slechts tij dens zijn beroep proÍèssioneel, m aar leeft vanuit zij n
gondhouding zowel in het werk als in zijn vrije tijd. Ethiek dient als basis voor veranfvoordelijkheid, moreel besef en
bewustzijn, die ons ervan weerhoudt de mens onnodig te beschadigen.

DE KINESIOLOOG
(volgens de maatstaven van het International Kinesiology College)

.
.

Maakt gebruik van een 'educatief model', wat betekent:hij/zij ondersteunt de rnogelijkheden van de persoon
Stelt geen diagnoses in de medische zin van het woord, schrijft niets voor en behandelt niet, tenzij hier op enige andere
wijze een bevoegdhei d voor behaald is
Gelooft in de zichzelf legulerende levensenergie
Zetzichzelf als een begeleider die de client op zijn weg ondersteunt

o
.
o Helpt bij bewuste deelname en ontwikkeling van de persoon
r Heeft het vereiste opleidingsniveau en verplicht zichzelf tot zelferraring in de kinesiologie alsook tot nascholing
o Is professioneel in de omgang met clientenen collega's
o Respecteerthetberoepsgeheim
r Respecteert de grenzenen mogelijkheden van de client
. Respecteert de mensenrechten
. Richt zich niet op de ziekte maar op de potentiele krachten en mogelijkheden van de client
r Staat borg voor kwaliteit vanuit het vakgebied
. Respecteer-t de wije keuze van de client
. Erkent datde spiertesteen uitdrukkingsvorm is en nietin de plaats komtvan het denken en voelen
. E:rkent datde spiertestniet beslissend is, maar een keuze tot beslissen rnogelijk maakt
. Erkent datde verantwoordelijkheid vcxrr het persoonlijk welzijn voor, tijdens en na een balans bij de client li,et
o kgt de client geen schuidgevoel op en maakt deze geen veru ijten
o Gelooft dat de energie van de persoon gebalanceerd woldt en daarmee de zelÍgenezende mogeJijkheden ran de cLient
actief worden
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