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Applied
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WAÏ IS VOOR JOU HET VERSCH L ÏUS,
SEN ESOTER SCHE KINESIOLOGIE EN
PROFESSIONAL APPLIED K]NESIOLOGY
(PAK) ?
De term "esoierlsche' kineslologie is notuurlik relo

li-Í . onl p n.ip. z r -" oll"r oo bez 9 r"-n .
d ,io.li . oorre".roo o.pe. -r .o l'el li hoon
"
Moor zoo s ik hei zie, ziin eÍ verschilende stromin

gen die gebruik moken von de kinesio ogje. Er ziln
sirom ngen die hêt hee sysiêern verkoren oon de
l'o o ,o e-e se , l'" 9"bê 1ê1r' e 'n "er o de
re qroep d e /.1- raêr horêê'op dê *- lit I .ohenenen en hel zênuwsle se . Deze ootste groep
probeeri een zo sterk moselilke toenodering iê vin
dên toi de rnodeÍie weienschop en de (ioi nL, ioe)
erkende seneeswiizen.

DÈ PA. 7 e- Ápp "d ir-, o og, lArl dor ool o
"
êar ',ceên oo-1oa.t
o- cre"01ê dioq o5e. "r th"
ropiêên woÍdi gebruikt en zo zich nooii olLeen
boseren op een spleÍesi Arrsen, tondortsên, chir

oprocioÍên, fysloihêropeuien en osteopoten moken
gebruik von de AK, moor gebruiken niet de term
'. re.ioloog' D- ral Bêreu l dc oot oeer
oe oep. /e e1is 1s roo' ""- o Sorr.o-. d e de,e
verschillende disclp inês blndi door middel von dit
Íonlosi sch diognosiisch syíeern.
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WAT IS EN DOET HEÍ CAK?
CAK is een wereldwide orsonisoiie die insroot

voor onderzoek. het vormen von een bond ruxe" de
eden, door het (doen) verzorsen

ee .on le--i .r'
ez 9êr p o
ê .o,ino r ssen de eden en her oroo 'e e- ,o.*ol
"" - "- o, -e -Ío : Fe,e9oo.
ringen"Y.'o"
en congÍessen horden we gereged contoci

met leden uit de ondere onden en volsen we zo ol e
ontrvikkellnsen. 1n sepiember 2008 ziin wil in de
Benelux oon de beurt om de lnteÍnaiionol AnnuoL
Meeilng re o'gonsêren. Deze woÍdt iede. lqor
ergens in één vcn de cor'riinenien georgonisêeÍd.

DF TERM PAK S DOOR HEÏ ICAK GEREGISTREERD. WAT S DE REDEN DAARVAN?
Er woren bepoolde onden woor App ied
Kinesio ogy nei wos gereglslreerd, woordoor e,
door orsonlsoiies of personen misbruik von de
noom kon worden semooki. Om toch een onder
scheid te kunnen moker tussen de CAK en ondere
oÍgorisaties, werd de term Professiono Applled
Klnesoosy door de ICAK wereldwiid gere
giíreerd.

HOE REPRODUCEERBAAR IS EEN SPLER.
TEST? HANGT DAT VAN DE TESTER AF,
VAN DIENS OPLEID NG EN KWALiÍE.
TEN?
lndiên de spieriesi wordt uitgeoefend volgens de
'"g. . 'cn oe I r i.Li.oo r ..Í don o0o" 'êo od ,. -.-"rooor tr is b nnên dê ICAK o hee wct onder
zo.l sedo"n noo'd" ,.r'-l' "nde .oo-e .p"r
teíen ei bêtÍouwbooÍheid. Wo fgong Gerz, een
Duitse orts, legde l5 locr geleden vost ocn welke
eisen een goêde spierresi zou moeien vodoen.

leder.en lon deze.oielêsi êrên. o-oeo.r' opeiding "r onde e lwoliterten, hoewel ;""' r";d"
gezegd dot mensen die bêroepsmotig rnei het
ichoom bezig ziin, zools chiropíoctoren, fysioiheropeutên en osteopaten hêt lestên oveí het olg+
rreen vlugger onde de lrre o! ir oe virge- reooen
don de ortsen ên iondorisên

BEN JE EEN VOORSTANDER VAN HET
WERKEN MET TOUCH FOR HEALTH OF
VAN HET WERKEN MET PAK ÍIN
NEDERLAND MAKEN WE DAT ONDIRSCHEID NOG}?
I (o hier geen qoed oordeel se"e- oooí il. zêlÍ

voornomel'ik Applied Kinesiolosie gebroik en door
eÍvoringskwesties wot bevooroordeeld ben over de

non e' wooÍop lourh Íor Heo I ni r inzrers di(wi t o-sepos-. word- qebruilt lrH i5 een uir oê
hond gelopen systeem. Het wêrd in hei leven geÍoeoer door de eerste,h opÍo.to.e1 die A( geo - .
ler orÍ po e-er fonrl'e en vriarder .e lunne
ond.rzoelen oor de hand von (irpele 5pie,re5 en.
te'-l is een hee' svseen gegroe d dot *e nToJcl^ toÍ l-eo ll. roene^ er do- eige'r il gewoor
onderdeel is von AK. AK en TfH ziin in de loop von
oe I io run eigen wes gesoon. I
goed
d
"n
;- de <piêÍrêJ die bri AK d, de jl oroerr 'oortee
woror -se"oerd.

BU HET ICAK KENT MEN DIPLOMATS.
WAT ZUN DAT?
Diplor.o - zrp olÍi(i.lê esgeveÍs e.end ooo.de
CAI ,zii hebber een Írinir,n e'lero^ opledrrg
gehod vor 4000 .ur 300 uur aK b,iscloling
getolgd nrnirÍoo 2 onde zoe\Jhe(i. er geichÍe
ven en zijn gesloogd in een prokiisch en sc-hrifie iik
GEERT, JE GEEFT TES IN EEN 'MENGSEL"
VAN PAK EN TFH. DOE JE DAT VOOR DE

GEHETE BENELUX?
Euen "oor olre dr- de. ikheid t bestoot nr.t zorêh
ols een nenq,el vor iêh birren ons vo(qeoied. Dê
kennis von Touch for Heolth komt uit de AK. TÍH
werd op popier gezet doorJohn Thie, een dip omot
die tussen 1973 er 1976 vaotzittq wos von de
ICAK. Hii heeh een deel von AK mooi aebunde d en
dit TfH genoemd. ChiÍoproctoÍen cls Sheldon Deol
en lohn Diamond hebben geholpen bii deze ver
spÍeiding in Ameriko en ook in Nederlond.
Jire .dei ik heeÊ de CaK 7ê op 1e. morie sL uÊper. Pcel wo von deze terhnielen veÍ5cl ilen nei
meÍ deze uit de AK, onderên ziín peísoon iike e.varingen die voor sommigen wel weÍken en voor
ondeÍen niel Je .ont hieÍ oo eer qebieo woorb I
i er-e Íocus, iruie e^ eioen i.;oeoen
o;
"on
lhe'ope i een g'oot deel von'de le ve <Í iqer
inlo.
motie uiimookt. Niei doi heï svslêem niêl werki
rnoor de oelonsrrilheid vo- deqere die reï stighierdoor. Als e- zeq do- rl ee1" 'íre"q'el' o e ï
von PAr en -Ír- klo[r dir ,oor ee- d^êl;doo' o d;
'rê. we 1ÍoÍnolie o e in de loop vcn da ti der wero
onderzocl't en qoedoe.eu d door het Reseorch
Teom von de ICAK, door mii nu ook wordt gegeven.

HOE KOMT HET DAT ER ZO WEINIG
KINESIOLOGEN UIT NEDERIAND
VAN HEÏ ICAK?

LID

ZUN

Dil is eigên iik onze eigen foui. Er is êên peÍiode
geweest dct ik de ICAK Bene ux wot uit honden heb

eÍ ie weinig oondocht ging noor de
Nederondse "morkt". Er werd in Nederlond door
ver:ch l.nde diplorron lesqegeven mooÍ de lede,l
t'egen miin5 nzier, nr.i 9.noeq support e be.roien seen lid meer le bliiven von de ICAK-Benelux. ln
Belqië /i n we bhrver resqe,e- 15 Vcn de 120
leden ziin rrouwe Nederlonden
gegeven en

WAT WAS EEN VAN JE MEEST OPVAL,
LENDE POSITIEVE RESULTATEN MET COR
RECTIES BU PATIENTEN?
De mêeil opgelo len resuhate- /ii1 bii oo^ooenrrse- die roditionee o - onge.eês. il, oÍ noe,lii. re
belondeler werden qezien. t+e wee. ze- ee
wonderboorliikê vooÍuitsons bii mênsen met discus
hernio's, hoofdpiinen, mooo, en dormprobiemen,
boby's met reflux, gewrichlsprob emen, om mocr
êer pooÍ Íe.oene . D.g.nên die ie l-el beï oibli"en u iin ,on men,en o e h' rero uor qelur ocn
de le eÍoor lingen ol vê.| n oeile oeden on hur
donlboortêd d.rde il te ,no.en Min paisiê ,.
o 'id seweês- om nensen 'e l. rren he pen die -erge-s o der 9^Folpen I-rr"n *o-de- Appred
Kinesiology en NeuÍo,StructuÍelelntegroiion
Technique (NST), ziin hierbii miin sterkê steun.

WAT ZIIN JE WENSEN

IA,V,

KINESIOLO-

Elke dog dot ik mensen behondel en resuloren zie,
iro v^Í(reld von dit gew.ld;ge systeer en , hêi
voo. mii orbegÍ ipeltk dol d I n e ol lonq door.lle
huisorrs, speciolist of theropeut gebÍuikÍ wordt. Miin

il

ên
Íreven
is
dor
oo( on betro wboÍe sp;eÍteste- -or b i dezc a,oe
pen le i -odu.e.êr en de i"z cl^-en ir de gezond
h.'d.,o's l- u'doo. d'o't-(h re rerpên ," olo"'.n.
VIND ]E DAT HET TOEPASSEN VAN KINESIOLOGIE ALLEEN AAN ARTSEN MOET
WORDEN VOORBEHOUDEN?
l( be- e. oltid ee1 vooÍs-oroêÍ von geweest doelle persoo" de zLh iheropeutivr met renser
bez gtoudt d"ze lpie're5 en op ee r goede nonier
oorgeleerd zou noeen lr iqen. Met m in !e'er:
9 ng ber il hienn long verr .derd gêweest Als
voozlle vo. de ICA(Bereluv noert iL de
Aner'loor-e sro-ule1 vo1 de rCA. volgar. woor n

lk denk dot iedereen

longer don 20 ioor bezig
met dit systeem,
niel meer zonder kon.
beschreven stoct dot olLeen degenen die een "licen
ce ro diogrose' hebben nogen *orden roegeloter
We hebben moeten vechbn om de tsiolheropeulen
roegelolen re lrilgen.

Doo' ri11, olê vor de no'-- 'Lê'ope,l Sleven
NeuÍo-Íeoclieve
Peeiêrs, ziln

wê mef een opleiding

technieten (NRT) begonnen en geven we deze zelÍ
de inÍormolie dooÍ oon noluuífieÍopeuten. De hoop
voor de loekomsl is don ook dct ook zii zullen wordên ioegêlolen.

veÍ(lo-ingen zie k onts'oor ooo de oekende zoler
ols dehydrotolie, onevenwicht,ge voedrng, dysbiose,
le we nio beweginq, slechte odemholing, elc

MooÍ hiernoost is een drldelijke focior dê psychische ges'eldheid woor ik he' r e vo'ige v'oog oue'
hod Hoewel ool dit voor een deel oÍhonkelilk is von
de biochemie en de structuuí, geloof ik dol we onze
poliënte1 -og b€rêr zo-oen <-nnen o"oers'euner ols
we ze.reeÍ 1/ic'rre- zouder ge'en he-ooel

'or

WAT ZOU JE VERANDERD WITTEN ZIEN
BINNEN HET VELD VAN DE KINESIOIOGIE?
Geregeld kom ik mensen iegen die denkên ie kunnen
spied€slen en miins inziens niel kÍitisch genoeg voor
zichzelÍ ziin. Ze moken een conclusie uit één enkelê

spieÍiesi zonder dit op enig ondere monier no iê
qoon Hierdoor kurre- Íouten worden gerool d e
niel nodig ziin en de noom von Kinesiologie noor
beneden holen Hel gêbruik von spierleten is eên

geweldig sy.teer nils in goeoe holde'] Dil (ooleen door zelf kennls en inzichten le veTwerven,
losisch no te denken en te dubbelcheckenl

DE KEREN DAT IK JE ONTMOETTE DACHT
IK 'GEERÏ IS KINESIOLOGIE", ÉRVAAR JE
DAT ZELF OOK ZO?
lk denk dot iedereen die longeÍ don 20 ioor bezig is
met dit sysleem, niel meer zondeÍ kon. Het is êên
diognostisch hrlpmiddel dcl betrouwboor, sne en
diepgoond ls en woor weinig ondere systemên oon
kunnên tippen.

HOE BELANGRIJK VIND JE HET WERKEN
MET EMOTIES ALS HET OM KINESIOLO.
GIE GAAT?
Emolies ziin één von de belongriiksle focbren die
ziekte en sezondheid bepolen. Ze ziin oÍfonkeliik
meerdere omslondioneoên ên L rdooend orn
"on
nee tê weÍ|.el. Hoe*el ïe nog mooÍ i" Je. nde,schoenen stoon von wol in de nobiie toeloÍnsl moge
liik /ol zil^ vio veíscl.ilende d'ognostisch+ en thero.
pe,-r'isch l.o-oen. z'e il. ook hieÍ we;nig ondêíe
ols
svsrêmên diê ons zo veel inÍormot e
'erschoÍ"n
d'e spiertest.

WAARDOOR ONTSTAAN VOLGENS JOU
DE
DE MEESÏE VERSTORINGEN
GEZONDHEID; ZUN ER OORZAKEN DIE
JE MET KINESIOLOGIE VAAK ÏEGEN.

IN

KOMT?

Wi

een groof deel onze gezondheid. Veel voorkomende

z'in vooÍ ee" dee orhork€li <vorwolwegêneriscl heoopr neegekreger moor hiernoos hebbewe een hele periode ochler ons liggen *oorbil we
oon ollerlei invloeden hebben bloogestoon- De
monieÍ woorop we hiermee omgoon, bepooh voor

het olledoogs leven l- word'ove' he olgemeen ve'
keerd omgegoon met stÍess, mel onze medemensen,
met onszelÍ... Het leven kon zo mooi ziin en le hoêÍl
êr zo weinig voor te doen om ie gelukkig le voelen.
Veel mensen zoeken hel vee iê ver en zlen niel wot
voor hun neus ligt. Goede technieken die we gebrui-

ken komen uit de NLPI

Neuro'tiguïslisch.

Progrommeren) en werdên geintegreeÍd in de A.K.

WAT ADVISEER JE NEDERIANDSE KINESI.
OTOGEN?
Het odvies oon Nederlonders veÍschlt niet met die
ocn oe Beloen. Bl iÍ vooro kritscn riidens hel l^sren.
Leg de tesiroost tnoe e resrer en heres dotgene
wol ie vindl, desnoods d:bbelb|nd, /odor ie zeleÍ
benr von ie bev ndinoen. Veel men:er houden zichze.Ier doo.door de Ëo-r-rt\ooÍ de 9ê< zondÊ'do'
ze het ze f beseffen. En wot ik dikwiils herhool: er
kunnen dinsen over hei hooÍd woÍden gezien tiidêns
het ieslen. Hei is niet zo doi eÍ niets is ols ie ergêns
niets vindt. Keêr op keer vinden we nieuwe systemen
uii, die onderliggende problemen noor boven ho en

die we vÍo€ger gemisi hodden. De kennis rond de
spieíleíen is geboseÊío op een evolueíend sysleem
do_ ooí ''. ioor u 9Íoerl er íerle' en s_e.Ler
wordt. Bliven oiisc-o'e1 .- he-o ng uon de opgedone kennis is hierbi erg beongriik.
Wonneer koml er een Europese school voor PAK?
Oonp'o"leli . wos e eèr E-ropese oÍdsl'"g vo- de
l( aK noos, de onoere conr nenren. Deze werd n
199ó opgedeeld in verschillende Europese chopters
*ooronder de ICAK-Benelux. We hopen no 2008
elk ioor een lool ikse b iêenkomsi le houden woor.
b ; o le rreropeu'e- o e ki-etologie geb'- re -el.
kom zulen ziin We besinnen hiermee in september

2008 lwwwpokonverp.eu)

HOE KAN EEN NEDERTANDSE KINESIO"
LOOG LID WORDEN VAN HET ICAK?
DooÍ ons te contocleÍen op info@icokbenelux en don
zullen we zien wot de mogeliikhedên ziin.

WAT WENS ]E IEZELF TOE AtS HET OM
KINESIOLOGIE GAAT?
Dezelíde possiê in het strêven noor en uildrogen voo
nieuwe kennis en inzichtên.

