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als fvsiek eên stuk beter voelen.
mijn
optiek hebben wij nlets van doen met
--!i ln
dlagnoses. Diagnoses worden gesield in de reguliere
gezondheidzorg door artsen. Wij kunnen dat niet
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È êriÍfi,: Als Erkend Kinesioloog ben ik niet bevoegd om
een diêgnose te ste len. lk stel rnij er we van op de
hoogte. lk beschouw de methoden waarÍnee ik werk,
de One Brain@methode van Íhree ln One Concepts en
cranio-sêcrale kinesio ogle, als aanvullend op de regu iere
geneeskunde. Mijn lnsteek is echier een heel andere. lk
richt mijn vraagstelling op de onderliggende emotionele,
Ínentale patronen en de beperkende overtuiglngen die
hlerbijeen rolspeLen en die iemand kunnen tegenhouden
om een doe te bereiken. Het accepteren van de diagnosê
zou een onderwerp kunnen zljn, wêardoorje weer verder
kunt metje leven.
ir!r: Als kinesioloog gebruik ik de door anderen vastgestelde
diagnoses om te begrijpen met welke problernên de cliént
kampt met betrekking tot zijn ziekte. Door midde van

Kinesiologie is een energetische manier van werken. Wii
doen ons best om mensen in balans te brengên. Voorbeeld:
een persoon komt bin nen met de diagnose'ziekte van
Crohn'- lk ga deze zlekte nlei behandelen, maar breng de
persoon die lijdt aan deze ziekte ln balans.
Het sca a aan mogeliikheden die kinesio ogie ons biedt, kan
ertoe leiden dat de persoon, na een aantal behandelingen/
minder lêst krijgt van de aandoening.
Zelf werk lk altijd met de vler wezensdelen van de mêns;
het fysieke, het mentale, het emotionele en het causaLe
ichaaÍn. Dat geeft de moge ijkheid toi een diep herste van
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despiertest kan ik alleên maarvastste enwaaraanwe
kunnen werken in het hier en nu. vrilwelêltijd zijn dit de

Ir..,i.r: Het

onderliggende emotjonele en mentale gedragspatronen.
Door hiermee aan de slag te gaan, gaan cliènten zich zowel

zodat ik beter weet wanneer ieis in de hêak (pluis) is
of niet; dat ik weet wanneeÍ jk ieis kan betekenen voor
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is goed orn jnzicht te hebben in ziektebeelden,
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iemand of dat het betêr is diegene door tê verwijzen.
a s je rneer kênnis hebt van
bijvoorbÊe d de anatomie vdn de hersenen om te k!fnen
testen waar prêcies de vÊrstoring lgt opgÊs agen. Het s ook
rarend interessênt. We korien steeds rneer ie weten ovêr
hoe bijvoorbeeld de hersen€n wêrken. lnturtie vaarr heêl
wel op kennis. Toch kan al d e kennis ook in de weg siaan.
Je kunt tê voorlngenomen zlln al5 tcster Je vraagste ng
kan te vêelsericht zijn op een te vcrwachten antwoord.
Het is be êfgrijk dat iii le b anco opste t als tester A es is
A es kan ê es veranderef. Als (tnesio oog test ik
'nogelijk.
zowê
de overtu ginC als hei lichaam.
: k v nd het be êngrllk dat je als klnestoloog kenn s hebt
van z ektêi. Nlet om eên diagnose te stê ef, maar om te
weten wat een c lënt doorrnaakt a s hij een bepaalde ziekte
heeft. Hierdoor kan k me ook afstemmen op de invloed
dlê dit op zijn even heeft. D t kên vertrouwen vêrstêrken.

le kunt speclfieker testen
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:Ja dai denk ( we . A was het alleen maar om te
voorkomen datje vanuit onwetendheid een onfozele
opnrerking maêkt. Maar Íneêr nog, omdai je moet weten
hoe het lichaaÍn function€êrt en hoe het dus ook ergens
fout kan gaan in ddt functronerên.
Van Thowald Deth efsen heb lk gêleerd de ziekte om te

zetten in een beeld en dat beeld als metafoor te gebruikên.
N/let beh ulp van dez€ nretafoor kun je de cliént bewust
laten worden van dat wat er speelt n zijn even. Van dat
wat de onbalans zou klrnnen hebben veroorzaakt.
Dat kan de c iênt he pen bijveranderingsprocessen, die ook
de sezondheid d enen.

: soms wilje jLrist niets wÊten en zie je dar hetgeen
uitgeteí wordt, het heie verhaa beveshgt. Hoe dan ook,
de ingang blijít altijd: wat is de stress, de motivatie en de

goed aÍgurnent moeten zijn voor de zorgverze(eraar om
de kosten te beta en. Mêt kifesiolog e bêreiken we rnet
eên gering aanta behande ngen vaak veê nreer dan het
reguliêrê circult. Voor de zorgverzekeraar zou dlt een reden
rnoeten zlln om onze verrichtingên met be angstelling te
vo gen
: Het enlge aÍgument dat zou moeten se den voor dê

ziektekosienverzekêring, is dat de mefs vrij moet kunnen
beslissen over hoê hlj aan z jn sezondheid werkt. Mensen
moeten daar hun elgef verantwoordelijkhe d in rnogen/
kunnen nemen En noemaa s wij z jn geef diagnosticil

: l( ga ervan u t dat dl.gnostrek een waardevast
systeem is met de kennis van dit moment Een
diagnoseste er probeert te objectiveren, te
vera gemênlseren, te reduceren, !it te s uiren. Vênuit zijn
vakeebied. Dên zou je denkên dat het n ets uir zou moeten
makef. Het is lf ieder geva niet wat ik doe.
r Diagnoshek hangi nauw sdrnen met kennts en kunde,
rn3êr ook met de nstelljng van degene die de diagnose
stêlt Wordt hlerblj naar de rnens a s gêhee sekeken, of
allêen naar het aandachtsgebied van dê d agnosesteller?
Als k nesio oog ste en wê geên diagnoses, Ínaêr bege e den
we e€f mens a s seheel om zodoende het we zijn van de
cliênt te verbetêren.
:la, dÊ ongêrts (ijkt naar de ongen,de internist
naar dê darmên, de dermato oog naar de h uid en stelt
dan een djagfose vdnu t z jn b ikveld. Daar is men voor
opge ejd. Wll, ê s kinesio ooe, 'kijken'faar dê hele rnens
en zijn energehsche situatie. Laten wij dus vooral ook die
he e ínens ln a zijn wezensdelen blijven ziên. En ons verre
houden van diasnoses.

bereidwilligheid voor vêranderlng op eên bepèa d thema
waar iernand mee komt op dat moment. Ef niet direct de
dlasf ose of zl jn {zlekte)verieden.
: Er kan hee goed gewerkt worden mêt een citênt, ook
als ik niet op de hoogte ben van z jn (zlekte)verleden. Op
basis van de splertest zijn we immers al tot een basaa
thema gekomen waêraan we kunnen werken ïtldcns êen
sess e komen be angrijke zaken dan vanzelf naar vorên. Dtt

: Wat mij betreft is de spiêrtest een lnsrrumênt
om negaUevÊ en posiheve íress te reglsteren: hoêvee
ast heb lk ergens vên, hoe graag wi ik dat er eên
positieve veranderlng komt, wat voe ik, war wi t(, we ke
pijneedraeingen en vermijdingen iggen ten gronds ag
aan mijn gedrêe, hoe eroot s m jn bereidwillishe d om
daadwerkelijk een stap te doen, hoe zier dte stap er dan

kan ook êen diagnose zijn.

De correcties die nodig zijn om de remmênde werk nB
te verminderen seven een indicatie waar de blokkades
zitten. Dat kên best samenvê en rnet de diagnose waarmee

Dat is aÍhanke ijk van de vmag waarrnee de persoon
(omt. Een volwassen stLrdent fysiotherêpie die tegen zijn
dyslexie aan oopt of eên vrouw ln de overgdngsleeftijd
die een te hose bloeddrLrk heeft. Er zjjn geen eendu dige
antwoordef, iedere situatie en persoon is un ek

uit?

: WijgêbrLriken de spiertest voor her vastste en van
negatjeve en positieve stress en bij het aangeven van de
informêtiê dle we nodig hebben om hleraên te werken.
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geneeskunst

: De zorgverzekeraar heeft een bepaa de mêatstaí
Maar ik denk dat hêt ook zinvol is dêt er gekeker wordt
naar het resu taat van de behandeljng a s reden rot
versoedjng. Hoe tevredên c iênten zijn en hoe sne er
verandering optreedi in eên ( acht. Vaak is er sprake
van angdurige psycho og sche en fysiotherapeutische
bÊhêf delingen tegenover verrassend snê e ktf esjologischê

bêhandelinCen.
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ere
op een ander spoor te zetten,
waêrdoor de d agfose kan worden bijgesteld.
i De kinesio ogjsche splertest is een gewe dig
instrurnent om uit te vinden wat stress ls en wat n ar.
Daarbij i5 het van het grootste be ang dêt de teíer
N/let behulp van de spleriest kunnen we de verstoorde
bdlafs vinden ln het hier ef nLr maar ook hoe dat ts
ontstaan in het ver eden Dit kan weer in bè ans worden
gebracht met vee klnesio og sche technieken ef
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