HippoKinesiologie
Bevordering von de ontwikkeling bii mensen met een hersenbeschodiging
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lk wil ons kort oon u voorslellen: wii ziin Michoelo en Ewqld Derkits.
Als iemond mii lien ioor geleden gezegd hod dot ik eens zwoor gehondicopte
mensen zou helpen hun leven doel te geven dqn hod ik geontwoord: "Je benl gek,
wonl je weef toch ook heel goed dqt ie niks kuni doen mel mensen mel een
hersenbeschodiging"
lk wos eryon overtuigd dol er voor deze mensen slechts twee zqken belongriik
woren: een goede verzorging en hulpmoteriqlen ols rolstoelen om ze zo mobiel
mogeliik te loten ziin.
Miin vrouw is von huis uit róntgenossislente en ik ben sociqol-pedoEoog. Wii ziin
om zo le zeggen zii-instromers in de gehondicoptenzorg.
Twinlig ioor long wos ik met hqrt en ziel mootschoppeliik werker en Michoelq l5
ioor rodiologisch-technisch ossistenle. Tot we het gevoel kregen in een sysleem te
werken dot niel echt dienstboor wqs nqor ondere mensen, moor dot voorol bezig
wqs zichzelf in stond te houden. Zelfs wetenschoppeliik onderzoek diende slechts
tot instondhouding von het sysleem.

Tien ioor geleden ziin wii begonnen ons persoonliik verder te ontwikkelen.
lkzelf werkle toentertiid met de moeiliiksi
honleerbore kinderen die de siod Wenen ooii
heeft voortgebrochi. Kinderen von "zeer moeililk
opvoedboor" tot rechts-exlreem met criminele
ochtergrond. Heloos wqren deze kinderen op
verbool niveou nouweliiks le bereiken. Doorom
wos ik op zoek noor ieis nieuws. lets woordoor
ze op een preitige monier en zonder weerstond
hun emotionele en sociole hondicops zouden
kunnen corrigeren. Dot wos niet mokkeliik.
Verbole loegong kreeg ie niet en oonroken of
enige genegenheid tonen werd ols "pervers"
eryoren. Er moesl een omweg gevonden worden en die vond ik uiieindeliik in de pedogogiek
woorbii men gebruik mookt von dieren. En vio
de kippen, kotlen en hond kwom ik uifeindeliik
bii het poord terechl.

von het theropeutische riiden. Geliikriidig begon
miin foscinolie voor Kinesiologie en ik volgde
hierin cursus no cursus, woorbii ik Michoelo
leerde kennen, die ook voor deze weg gekozen
hod. We bleven somen. Vonof dol momeni
probeerde ik miin nieuw verworyen kennis in
miin beroep te inlegreren.
Er werd een boerderij

te koop oongeboden die

ons zeer geschikl leek voor ons doel. lk zei miin

boon op en een ioor loter deed Michoelo hetzelfde. We begonnen een zelfsiondig bedriif. We
woren voorol ingesteld op kinderen mel leerproblemen en geslressle monogers. Uiteindeliik
kregen we olle soorten mensen voor theropeutische poordriilessen en kinesiologische
behondelingen.
Ons wereldbeeld veronderde. We leerden
ondere ospeclen von hel leven don olleen de
"feiten" ie zien.
Onze beroepservoring, onze opleidingen , onze
ervoring mel mensen mel hersenbeschodigingen, vele uren von persoonliike ervoringen en

lk leerde zelf poordriiden en voltige-riiden en
volgde de opleiding voor gezondheids-pedogogisch voltigeren, een von de drie disciplines
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de ontdekking von elementoire bewegingspqlronen op het poord hebben deze nieuwe
behondelingsmethode loi gevolg:
HippoKinesiologie: kinesiologie voor mensen
met hersenbeschodigingen

Wii willen u eerst iets vertellen over de ontwikkeling von de hersenen.
Onze hersenen onfwikkelen zich volgens een
evolulionoir sloppenplon.
Volgens een zelfde soort plon worden de
hersengebieden geoctiveerd.
Bii een boby kon ie dit goed zien: eersi beweegt
hii olleen de ormen, de benen en het hoofd.
Don leert hii te kruipen, op le krobbelen en
uiteindeliik te lopen. Tegeliikertiid ontwikkeli
zich het horen, hel voelen, hel zien en het
spreken.
Deze ontwikkeling wordi gekenmerkl door longdurige en inlensieve prikkeling von de corresponderende hersengebieden door le spelen en
grote vreugde le beleven oon hel moken von
bewegingen.
ln het normole gevol slroomt de energie ongehinderd en ondersteunl zo de normqle ontwikkelingsgroei.
We kunnen zeggen: hoe meer een kind beweegt
hoe meer gevoelsprikkeling, hoe meer energie
er vriikomt, hoe mokkeliiker en sneller de hersenen zich ontwikkelen.

Ons lichoom weet op cel-niveou precies welke
ontwikkeling het nodig heeft. Onze "blueprint"
zii in ons lichoom, in elke cel, besloten. Alles
koml op de iuiste rild op de iuiste ploots. We
moeten ons doorover geen zorgen moken. Dit is
de grove structuur. Ze verschofl een zekere
bosis. Alles dol verder op deze bosis wordt oongelegd is uniek en onovertroffen wot betreft de
individuoliteit. Met iedere nieuw geleerde
voordigheid, met elke nieuwe leerstof leggen
we neurole poden oon. leder voor zich - een
gigonlisch neurool netwerk - onvergeliikboor uniek.

Onze hersenen bestoon uif ongeveer l0 - 100
trilioen zenuwcellen. Deze cellen bevinden zich
hoofdzokeliik in de zogenoomde nuclei, dot ziin
kernen die uit cellen bestoon, welke dezelfde
opdrochien hebben.
Deze nuclei bevotlen in de regel enige honderdduizenden zenuwcel len. Afhonkeliik von de
mote von stimulotie in de kindertiid moken ze
verbindingen met ondere zenuwcellen, ook wel
neuronen genoomd. En niet olleen mei ondere
zenuwcellen, moor ook met ondere lichoomscellen.

Hoeveel von deze neuronen geslimuleerd wor-

den - zegi ook echle verbindingen mokenhongt sterk qf von de individuele levensvoor-

woorden. Zeker is dot slechts een gering deel
von hei gezomenliik poientieel ook doodwerkeliik benui wordt. Dot is het potentieel dot correspondeert mel onze levensvoorwoorden en dol is
genoeg om oon de eisen von hel dogeliiks leven
le voldoen.

Wot oebeurÍ er in het oevol
von
v
hersentreschodiging?

een

Ons geheugen bestoot uit 10 - 100 rrilioen neuronen. Deze ziin voorol le vinden in de nuclei.
Dit ziin kernen die uit zenuwcellen met dezelfde
opdrocht besloon. Afhonkeliik von de mole von
prikkeling in de kindertiid kriigen de neuronen
verbindingen mel ondere cellen, ook mel
lichoomscellen in ondere delen von hel lichoom.
Treedt er een beschodiging op in de hersenen
don slerven vele duizenden hersencellen of.
Deze ziin niet meer beschikboor. Meestol ziin
olle connecties die op deze neuronen gebouwd
woren ook niet meer beschikboor. Ze ziin niel
meer ociief.
Medische behondeling houdt op wqnneer

ontstekingen ziin geremd en wonden ziin

genezen. Doorno proberen we deze mensen de
hoogsle kwoliteit von leven lerug le geven.
Heigeen gebeurt door longdurige medicoiie en
door speciole troining in revolidotiecentro.
Zolong het gebieden betrefl in de neo-cortex,
kunnen deze nog oordig gecorrigeerd worden.
Woorom?
Als de hersenstom ols bosis gezond is en
droogvermogen heefi, kunnen verloren gegone
voordigheden op een directe monier weer oongeleerd worden. Onze revolidotiecentrq hebben
geweldige resullolen mel fysiotheropie,
ergolheropie, logopedie en ondere speciolistische troiningsmethoden. De ontwikkeling en hel
riipingsproces vinden in de vroege kindertiid
ploots. Onze hersenslom vorml een stevig,
droogkrochtig fundoment voor het hele leven.
Als de hersenstom beschodigd is, moelen we dit
onders benoderen.
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hersenbeschodiging. Heeft u dit ol eerder gehoord? Deze benodering is niei nieuw, moor is
nog te weinig geoccepleerd.

geweldige verbetering von de geleiding von de
zenuwimpulsen. Dit is heel goed bii oulomoiische hondelingen te zien. Niemond die twee
moonden outoriiles heeft gehod, vroogt zich
nog of woor het gospedool zit. Om dil outomolisme le verkriigen moet echler dezelfde hondeling vele molen herhoold worden. Dot geldt
zowel voor veeleisende hondelingen ols voor de
elementoire hondelingen. Wot we dus moeten
doen is oefenen met de iuisie intensiteil en met
voldoende conlinuiïeit. Precies deze hulp brengi
ons het poord.

Domons idee over de sïoppen in hersen-evolulie is een miilpool geweest. Zijn idee om te loten
leren door bepoolde bewegingspotronen le
moken, kriigl nog vriiwel geen gehoor. ls het
niei verbozingwekkend hoe dicht de gedochten
von Domqn en Dennison bii elkoor logen? lk
vroog me of of ze dit wislen. Domon bedocht de
noom "Polterning" voor ziin methode. Een methode woormee kinderliike bewegingspotronen
kunnen worden geïnlegreerd in de hersenen.
Dennison beginl iets hoger wonneer hii zegt dot
een ongewenst denk- en bewegingspoiroon, doi
door stress en foolongst is ontstoon, oplosboor
zou ziin.ln ziin "Repolterning" worden er nieuwe
denk- en bewegingspotronen geïntegreerd in
het Body-Mind-sysleem. Geen kwestie von
troining, moor een nieuwe occeplotie von deze
potronen door het lichoom, wqorvoor het
lichoom op dot moment kloor is.
Het muntie viel pos loen we siudies von Corlo
Honnoford hodden doorgenomen. Zii beschriift
voorol hoe Broingym inwerkt op de grote hersenen. Een terugkoppeling noor de diverse delen

Hoe is hel mqgeliik dot zoiets eenvoudigs zo'n
diepgoond eÍÍéct kon hehben ?
We beschriiven vier eenvoudige bosispolronen
op het poord. We worden wel eens door
mensen, die zelf ook theropeulisch met poorden
werken, uitgelochen om deze eenvoud. Dot
komt omdol men in deze discipline om welenschoppeliike erkenning striidf. Hetgeen weer toi
gevolg heeft dqt men ofstond neeml von het
holistische denken en zich in bewegingsonolyses
en deelstudies verliest. Hierdoor dreigt zelfs het
gevoor de mens in ziin eigenheid ols individu uit
hel oog te verliezen.
ln principe ziin vier bewegingspolronen voldoende. Belongriik is ze long genoeg ie oefe-

von de hersenstom moest de volgende stop ziin.

De HippoKinesiologie is oorzookgericht

nen.

Het functioneert olleen, ols ook de noodzokeliike voorwoorden geschopen ziin. De benodigde bosis verkriigen we door kinesiologisch
energetisch werk
Doorom ziin de oporte stoppen nodig. Mel de
bolons roepen we het beschodigde gedeelte von
de hersenslom op woormee we willen werken.
Door brengen we eersi energetische bolons. Het

en

onderscheidt zich doorin von ondere gebruikeliike meihoden die in de regel doelgericht ziin.
We hebben voor de HippoKinesiologie een eenvoudig, speels lest-progrommo ontwikkeld dof
ons in sïool stelt de octuele slond von de neurologische groei te bepolen. Hierrbii wordl
gekeken noor de molorische en sensitieve
voordigheden die bii een bepoolde leeftiidsfose
horen. De HippoKinesiologie pokt de drood op
op het diepsle punl von de breuk in de hersenstom. Het fundoment moet droogkrocht kriigen.
Vonof dii momenl goon we stop voor stop
werken conform de normole hersenoniwikkeling. We wiiken hier geen millimeter vonoÍ, loot
stoon dol we zomoor zouden overspringen noor
een ondere trede. Wonneer en hoe we nqor een
hoger iropie mogen goon bepolen we door
middel von spierteslen. Hierloe hebben we een
eigen tesl- en bolonceermethode ontwikkeld.
Een moeiliike opgove is het de nuclei met elkoor te verbinden, moor nog moeiliiker is het
om ie outomoiiseren, ofwel le myeliniseren.
Myeline wordt onder speciole condities gevormd. Elke keer ols we iels hebben geleerd en
er flink mee hebben geoefend, hebben we
tegeliikertijd bereiki dot zich myeline om de
zenuwbundels vormt. Deze myelineloog werkt
isolerend, moor zorgl tevens voor een

is nodig eersi de bestoonde troumo's en
blokkodes op te lossen voordqt hel hersen-

stomgebied iets wil occepleren.We siellen hei
body-broin systeem in op de nieuwe impulsen,
wont don pos is het in stoot deze conslont en
longdurig le integreren.
Lolen we eens kiiken welke kwoliteit de bewegingspolronen hebben, die door een poordenrug worden overgedrogen. De rug von het
poord heeft in "slopvoels" het volgende bewegingsverloop:
Bii het neerzetten von de linker voorhoef goot
de rug op de ploois von de linker schouder 3-5
cm noor beneden, wordt door de gewichlsverplootsing weer opgelild, woorbii regeliikertiid de
plek bii de rechterheup noor beneden gool.
Door deze nieuwe gewichtsverplootsing tilt het
poord de rechterheup weer op, terwiil het de
rechterschouder, door het vooruillopen von hei
rechter voorbeen, loot zqkken. Nu wordt de
rechterschouder door de gewichtsverplootsing
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weer opgetild, terwiil de opgeheven linker heup
zokl omdot het linkervoorbeen weer vooruit
gezel wordt. Don sloot het poord op de linker
ochterhoef en terwiil de linker heup weer
omhoog gooi, zokt de linker schouder von hel
poord om zodoende de linker voorhoef noor
voren le kunnen bewegen.
De beweging die op een possieve monier wordl
ingezet op een poordenrug kun ie vergeliiken
met de figuur 8, woorbii de novel von de cliënt
het virtuele middelpunt vormt.
Bekiikt men nu het bewegingspotroon in somenhong mei de delen von de hersenstom, don vinden we de volgende grondpotronen:

3- Op de buik ochiersievoren over de lengie
von hel poord liggend, het poord goot recht
vooruit ( hele boon). Cliënt kiikt recht noor
ochteren. Hoofd von cliënt is bii de sloorl.
Betreft boby 12- 54 weken: voorwoorls
opkrobbelen.
De middenhersenen worden geoctiveerd.

1- Buik dwors over de poordenrug, het poord
goot recht vooruil.
Betreft boby 0 - ó weken: bewegen von hoofd,
ormen en benen.
De medullo oblongoto wordt geocliveerd.

4- Achterstevoren zittend op het poord, poord
goot rechl vooruit (hele boon). Cliênt kiikt recht
noor ochteren.
Betreft boby ongeveer 12 moonden: los lopen.
De neo-cortex wordt geoctiveerd.
Bedenk nu eens hoeveel keer u een kruisloopbeweging mookt tiidens de dog.
En in de proktiik: hoeveel kruisloopbewegingen
kunt u een gehondicopte possief lolen moken?
Onze poorden moken ongeveer 3500 potronen
per uur! ls doi niet fontostisch?

2- Buik dwors over de poordenrug, hel poord
loopt rond (kleine volte), hoofd cliënt wiist noor
buiten de cirkel.
Betreft boby 4 - ló weken: voorwoorts kruipen.
De pons (cerebellum)wordt geoctiveerd.
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