De ovond levoren hod hel besluur von

de

Beroepsvereniging voor Kinesiologie oon hqqr de
titel 'Moster in de Kinesiologie' gegeven.
Vonwege hoor verdiensten op het terrein von de
kinesiologie; de vele publicoties, de grote hoeveelheid onderzoek, de lolriike cursussen die ze
in de loop vqn de loren gegeven heeft, het ontelbore oontql potiënlen dot ze behondeld heeft, de
berg cursussen die ze zelÍ gevolgd heeft plus de
motivotie en inspirotie die ze oon vele beginnende vokgenoten heeft gegeven. Welverdiend!
lk vond hel een biizondere eer om met de eerste

I983 stond miin boon op de iocht vonwege de
doling von hel oonlol leerlingen. Hoewel ik me
verdrietig voelde over de siluotie wqs ik vqn
mening dot ik op de leeftiid von drie-en-viiftig
ioor nog ie iong wos om zomoor niets te goon
doen. En qlleen moor met miin hobby's, zools het
moken von keromiek bezig te ziin, leek me ook
niet olles. Bovendien, wol moet ie wonneer ie
hele huis ql vol stqqt mel zelfgemookte keromiek?

Hoe voeh hel om 'Mosler in de Kinesiologie' te

Er woren in die tiid veel publicoties over voeireflexologie en de positieve invloed ervon op de
gezondheid. Het boeide me en ik wilde er meer
von welen. Dus besloot ik voetreflexologie le
leren. Zo kreeg ik een proktiik voor voetreflexolo-

ziin?

gie.

lk wist eerliik gezegd niet dot die litel bestond.
Mqor noluurliik ben ik er heel blii mee.

ln diezelfde liid speelde ik in een orkest

Nederlondse Mosler in de Kinesiologie een
gesprek te mogen hebben.

Heb ie nu een onder gevoel over iezelf gekregen?

Nee, helemool niel; ik voel me nog steeds dezelf-

de. De tilel Moster verondert niets oon wie ik
ben!
Wie ziin iouw Mosters geweesl in de opleiding iot
kinesioloog ?
Richord Utt in hoge mole. Von hem heb ik het

meeste geleerd. Moor ook mensen ols Gordon
Stokes en Tobor hebben veel biigedrogen oon
miin huidige kennisnivequ. En niel te vergeten de
poliênten. Zii hebben eryoor gezorgd dot ik telkens weer miin kennis moesl verfrissen. Von hen
heb ik misschien wel het meesle geleerd.

Hoe ben je ertoe gekomen om kinesioloog te
worden?

lk wos ol geruime tiid lerores scheikunde en in

voor

klcrssieke muziek. Een onder lid von dot orkesl
hod Touch for Heolih gedoon en zei dot ie door
ook mooie correclies mee kon moken. Hel wos
me duideliik doi er een overeenkomsl moest
besloqn tussen Touch for Heolth en voelreflexolo-

gie. Dus ook moor Touch for Heqlth geleerd.
Notuurlilk wos Touch for Heolth in die rild geringer vqn omvqng don woi het nu is. Je kon het in
twoolf ovonden leren. Zo hod ik een proktiik voor
voelreflexologie en Touch for Heolth.
Touch for Heolth moesl nog helemool von de
grond komen. Coby Schosfoorl wqs een geweldige pionier op het gebied von Touch. Ze hod Touch
for Heolth in Ameriko geleerd.
Kinesiologie bestond in die tijd nog nouweliiks.
Touch for Heolth wos de grondploot woorop kinesiologie moest worden gebouwd.
Hel wos wel een heel inleressonte tiid vol ontwikkelingen. Hel wqs boeiend om le zien hoe mensen ols Richord Ult en Gordon Siokes vonuit een
verschillende oonpok kinesiologie ontwikkelden.
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Nu is kinesiologie een volwqqrdig

vokgebied.
Hoewel, hoe meer ik er von weel, hoe meer ik zie
wot er nog ontwikkeld moet worden.
Wol vind je het moeiliikste von ie vok?
Elke behondeling vind ik telkens weer de moeiliiksfe. Het is steeds weer een uildoging te begrii-

pen hoe het specifieke probleem von deze potiênt in elkoor zit en hoe de problemen in dil
sysleem onlstoon ziin. De iuiste vrogen vinden en
stellen bepoolt of er zinvol oon een oplossing
gewerkt kon worden. Wont qlleen de iuiste vrogen leiden tot de ontwoorden die inzicht geven
wot er qchter een probleem zil en hoe je somen
met de potiênt het probleem kunt oonpokken.
Kun ie ols Moster een poor odviezen geven oon
mensen die een proktiik voor kinesiologie willen
slo rten

?

Noor miin mening is het belongriik dot ie voorol
veel verschillende soorien problemen behondelt.
Niet te snel ie goon specioliseren in één soort
probleem. Verder odviseer ik beginners op dit
vokgebied om zoveel mogelilk uren le oefenen
en heel veel uren te werken met poliënten. Hel
heeft geen zin om eerst lientollen cursussen le
volgen olvorens ie met mensen qon de slog gool.
Don vindl er geen inlegrotie plools von wol ie
geleerd hebt. Beter is mel een redelijke kennis
von de kinesiologie le storlen en don ol werkende nieuwe cursussen te volgen en het moleriool
dqorvon telkens le inlegreren in wot ie ol weet.
En zeer nouwkeurig werken ligt oon de bosis vqn
het resultool.
Verder: geef lezingen en mook zichlboor en kenboor wol ie doet. Schriif stukies in de plootseliike
kront en in tiidschriften. Zorg voor noqmsbekendheid.

Het is ook goed om noosl le werk een hobby te
hebben woorin ie de fiine motoriek moet gebrui-

ken zools bii schilderen of bii het moken von
keromiek.
Heeft de kinesiologie iou veronderd?

Jo, in hoge mole. lk wos ols scheikundige
gewend te denken in de relotie oorzqok en
gevolg. En uit le zoeken met wol een probleem
begonnen is.
lk kwom eens heel enthousiosl thuis von een cursus over een kinesiologisch onderwerp, toen mijn
mqn zei: "Wol merk ie nou von die cursus?" lk
bemerkte doi ik niet meer uitsluitend docht in
oorzook en gevolg moor ook miin gevoel erbii
betrokken hod. Dot wos nieuw voor me,. ik wos

gewend miin gevoel ols een oporte unit te
gebruiken. Het bleek primo somen te kunnen
goqn.

Als je terug kiikr op ie kinesiologische loopboon,
ziin er don dingen woor je ochterqf spiit von
hebt?

Je vroogt niet of ik spiit heb von miin moeiliike
ieugd. Moor ook ol vroog ie dot niet; ik vind het

primo woi ik heb meegemookt. lk vind hel een
uitstekende bosis voor hel werk dqt ik nu doe.
Door de levenservoring uit kinderjoren en ieugd
begriip ik onderen. Hel is een ervoringskennis die
le niet uit een boek kunt holen. Mensen mel een
gelukkige ieugd zonder problemen zullen ook
niel zo gouw op het idee komen om lheropeul le
worden. Niet dot ik zo ongelukkig wos; ik wist
niet beler. Ook ql heb ik mezelf oon de horen uit
hel moeros moeten slepen.
En spiit hebben von iels in miin loopboon ols
kinesioloog? Jo, dol ik niel veertig ioor eerder
ben begonnen. lk vind het iommer om le stoppen
met dit vok. Er volt nog zoveel te beleven...

Wot zou ie nog groog willen ontdekken in de
kinesiologie?
De siomonislische kont. lk denk dol er ochter olle

problemen op een diep niveou zieleproblemen
liggen; krqssen op de ziel, verscheurde zielen en
meer vqn dol soort dingen. Doqr zou ik groog
meer von willen weten. En willen begriipen hoe
de overgong is von ziel nqor overiuiging, noor
emoiie. En woor de ziel zich bevindt. Dot olles wil
ik zeker nog onldekken.
Hoe lrots ben ie op iezelf dot ie Mqster benf in
kinesiologie?
Trols? Nee, dot woord ken ik niet. Voor mii voeh
vondoog hetzelfde ols eergisteren toen ik de titel
Mosler nog niet hod.
Moor ik vind hel wel heel leuk dqt ik op deze
monier erkenning kriig.

We keuvelden nog een hele tiid gezellig door
over ollerlei onderwerpen uil de kinesiologie en
de toekomst vqn de kinesiologie. Een vqn de
mooie dingen von Kick vind ik dqt ze tiidens zo'n
gesprek ol prolende bedenkt wot ze kon verbeteren in hoor werk. Om de potiënt nog meer le
kunnen bieden en nog beler cursus te kunnen
geven. Een echle Mosterl

