'í/oe[ing testen
in refatie tot

trtfriefr
ln dltthemanummer behandelen we het onderwerp voeding. Een onderwerp dat op zichze falzeervêêldiscussie
en vaak ook emoties oproept. Als therapeut bege eid je de k ant door hei inzettên van je kennis, ervarlng en
elgen persoonlijkheid die is gekoppeld aan de eihische code. Ethiek is een Lastie onderwerp: dat wat voor de
een ethisch primê in orde ls, kan voor een ander ontoe aatbaar zljn. Hoe eihisch hande en we als we werken
met voedingssupplementen? Als kinesioloog têst je uit wat het ichaam nodig heeft en in we ke vorm. Bled je
een bepaald merk aan of alleen de benodigde stof? We ke achtergrondinfofinatie geefje en hoe zorg je ervoor
dat jouw voorkeur voor een bepaald merk niet meespêelt? We hêbben 5 stellingen voorge egd aan een aantal
k nesiologen die allemaal meerdere jaren praktijk draaien. Tenslotte heeft ook Ad van Vugt, vanu t zijn ÍoL a s
doceni therapeutische vorming zijn visie gegeven.

Aan dit artikel namen deel:
Lilian Beeks'Vergroesen, Monique van der Starre, Loes Turk en lngrid van Niekerk.
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Stelling:

ook lid van de VNI een andere
beroepsvereniging en bij deze

.le bent wederuerkoper van een

van de bekendere merken van
voedingssupplementen. Hieídoor
creëêr je extra winst voor jezelf,
de klànten hebben hun product
meteen in hu:s en l'e weet alle ins
en outs van het product datje
meegeeft. je kiest bewust voor
dit merk omdat hêt kwàlitatieÍ
goed is en je veítrouwt op
het productiepÍoces. De klánt
heeft eên eigen keuze, en die
respecteer je, maár jê edviseert
alleen waarje zelfachteÍ stàat en
zult dus alleen uiwoerig ingaán
op dit merk.
Ad: Als ondernemer is dit wat
je noemteen dienst aan een
zaak koppelen. Deze werkwijze
hebben we uitAmerika
overgenomen, Binnen de
reguliere geneeskunde komt er
toenemende regelgeving die
dergelijke belangenverstrenge ing
tegengaat. De vraag is ook ofde
klant wel een eigen keus heeft
als je als klant niet onvriendelijk
wilt doen iegen de therapeut
die je vertrouwt en diêjê zo
goed geholpen heeft. lk vind het
beter als we professionele hu lp
goed scheiden van commerciële
belangen.
Lilian: le geeft het lichaêm van de
klant gêen vrije keus, zeker niet als
de klant geen andere merken kent
en jouw advies volgt.

Monlque: Het is wijs om meerdere

tesidozen tot je beschikking
te hebben. De samenste ling
verschilt per fabrikant. Dat €r
sprake is van een beperkte kêuze
voor de klant is natuurlijk ook een

feit. ie kunt gewoonweg niet van
eik merk op aarde een tesiset
hebben. Door zelf producten
te verkopen en op voorraad te
hebben bestaat er een grote kans
op eigenbelang bij het uittesten
van middelen. En dat heeft zeker
invloed op de vrije keuze van de
klani en is voor mii persoonliik
daarom njet acceptabel.
Loes: Mee eens. Na het
uitproberen van een stuk of
zes testdozen van verschi lende

merken, beperk ik me nu
(meestal)tot de Bonusan doos en
de multi en OÍregacapsules van

hei merk NuSkin omdat ík Ínet die
merken de beste ervaring heb. Er

komt een rnoÍnent datje keuzes
moet maken omdatje anders niet
kunt handelen.
lngrid: Nee, dat is eihisch niet
correct. lk ben b;jvoorbeeld

vereniging is opgenom-Àn dat je
als nêtuurgeneeskundig therapeut
eeen orthomoleculaire middelên
magverkopen. Zelf heb ik van
een stuk of 4 merken testsets,

waarmee ik werk, zodoende test
ik hier het optimale middel uit,
viê priorit€it en andere manieren.
lk b€n niet merkgebonden. De
pil en het merk schr0fik op en
dan mag de cliént zelf bes issen
of hij ofzijêl dan niet bestelt.
(ze fverantwoordelijkheid vind ik
zeer belansrijk).

onder iggende problematiek.
Loes: Dat hangt erergvan

afoÍer

wel beweging op andere gebieden
is en

ofde klantlen ik)de sessies

nog zinvo vinden. Mijn ervaring is
dat klanien niet meer terugkomen
a s ze niets willen verênderen.
Waarschijnlijk ook omdat ik a tijd
wel benadruk dai je, wanneer
je een ander resultaat wilt in je
leven, je dan toch echt zelfje

gedrag zult moeten veranderen.
lngrld: De cliënt behoudt zijn
eigen verantwoordelijkheid.
En ik hanteer geen 'pappen en

nat-houdenpraktijk'. Samen gaan
zoeken naar een êndere manier,
ofeen andere op ossing zou
kunnen maêr niet steeds rnaar

Stelling:
.le begeleidt een bepaalde

klant aljaren. Steeds kom je
êrop uit dàt zij door gebrek
aan een bepaalde stoÍ allerlei
klachten krijgt. Het probleem

met opname en verwerking van
de stof krijgje wel opgelost,
maar het lukt het lichaam niet
dit tekort zelfstandig op te
lossen. De klant wil pertinent
geen supplementen slikken, en
uit ervaring weetje dat ze haar
voeding onvoldoende aanpast. Je
bliift de klant behandelen en bii
iedere behandeling het opnameen verwerkingsprobleem

rechtzetten.
Ad: ik heb natuurlilk geen idee
wêarom de klantjouw dure
consult verk;est boven het gezond
worden door een middelte
nemen, le mag er van uitgaan
dat dit een reden he€ft. Zolangje

dit nietduidelijk hebt, kunje niei
oordelen over dit gedrag. lk denk
hierbij: "bespreek je gedachien
hierover met de klant en nodig
de klant uit dit punt metje te
Lilian: lk zou, na overleg met
de klani, stoppen met de
behandeling want de klant
luistert niei naar de adviezen die
het eigen lichaêm geeft via de
spiertest, namelijk zorgen dai
men bepaalde voeding wel eet of
drinkt. Kinesiologie is er in mijn
ogen voor om ieÍnand te leren
luisteren naar zijn eigen lijl
Monique: De kinesiologische
techniekên verhelpen disbalansen
maar kunnen alleen hun vruchten
afwerpen als de klant zijn eigen

verêntwoordelijkheid neemt voor
zijn proces. Als dit niet het geval

is, kun je uitzoeken ofer wellicht
sprake is vên één of meerdere
psychologische revêrsals of andêre
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Stelling:
Je hebt drie testdozen van

drie

verschillende mê*en. Van andere
merken hebje geen testdoos.
Buiten deze drie merken zulje
dan ook geen adviezen geven.
Adr lk gebruik een methode
omdat ik die goed ken en ik alleen
wil wêrken met middelen die ik

zelfgoed ken en die goed in de
praktijk onderzocht zijn. Ofer nog
betere middelen op de markt zijn?
Wie weet, Ínaêr êls de gebruikte
middelen goed werken, hoeven
we ons daar niet druk over ie
mêken.
Lilian: Doordatje 3 testdozen

hebt, relativeer je de waarde
van één specifiek merk. lndien
bijvoorbeeld vit C er bij één merk
we uiikomt, maar bijeen ander
merk niet, kan hetjuist orn dat
sp€cifieke supplement in die
specifiek€ samenstelling gaa n.
Door meerdere testdozen te
hebben, leerje de klant om betere

Monique: Voordai je Llberhaupt
met voedingssupplementen gaat
werken, is het m.i. vên belang dat
je daar kennis over opdoei via één
of meerdere cursussen- Hettesten
met een'leeg hoofd' gevolgd
door ruimte geven aan het
Sezonde boerenverstand, is iets
andeÍs dê n 'leeghoofdig' teste n.
Spiertesten kunnen niet alleen
door de kinesioloog, maar ook
dooÍ de klant worden beinvloed.
Met kennis op zak kun je op
zoek gaan naar producenten die
supplementen leveren waarbij je
kunt kijken oÍ zowe de producent
als de producten bij je passen.
Loes: Mee eens, ieder merk heeft

weer zijn eisen samenstelling
en dattesije uit. Vaak slikken
mensen al supplementer, ik vraag
altijd of ze dle mee willef neÍnen,
dan kunnen we ze ulttesten en
kan ik ze advies geven.
lngrid: NeÊ,je geeft geen
êdvies in watje niet hebt aan
supplementen- Maar soms nemen
mensen zelf het een en ander
mee, ook dat kan getest worden
op zoveel verschillende manieren:
Kan het lichaam als geheeler
tegen? ls het middel nodig? wat
kan er gecombineerd worden en
wat niet? ls een middelvoor een
bepaaldÊ klachi juist geweldig?
Enzovoods...

Stellingl
De huidige voeding is sterk
verarmd ten opzichte van 20
jaar geleden.We kampen steeds
vaker met tekorten.Het zou
verstandig zijn àls mensen elke
dag een basissuppletie nemen.
Ad: Natuurlijk is er verval. Maar
mijns inziens hebben we eerder
teveel dan te weinig van het
goede. De supplementenindustrie
speelde aanvanke ijk goed in op
w€rkelijke têkoden, maar heeft
naar mijn mening goud geroken.
Wat doet de reclame die Ínensen
angst aanjaagt over tekorten?
Alsje iemand met zu ke angsten
test? Testje dan de noodzaak
die werkelijk aanwezis is of de
angst die vat op ons idee over
waarheid heeft gekregen? lk weet
het niet en het lijkt me een Ínooie
uitdaging oÍr daar een zuivere

Lillan: Ofje Cêat biologisch eien,
dan krijg je voeding binnen die
nog wel alles bevat wat hei
zou moeten bevatien. Gelukkig
bewijst de praktr'jk dat mensen
heus nog a les binnen krijgen
wat men binnen rnoet krrjgen
wanneer ze het gewoon gangbare
aan fruit en groenten eten en
bov€ndien gevarieerd eten.
Monique: De ste ing
verkondigt de mening van de
orthoÍnolecu aire geneeswijze,
een vrij jonge wetenschap,
Door onderzoek heeft men
veel losse stoffen gevonden
die betrokken zijn bijve e
fysiologische processen (tot in
de lichaamscellen toe). Naar
mijn rnening wordt echter dê
samenhang met het geheel
gemist. Een visoliecapsule heeft
aantoonbaar niet hetzelfde

effect als het eten van vette
vis. Kijkdaarom altijd ofer een
supplement nodig is of dat het
voedingspêtroon moet worden
aangepast.
Loes: Tot mijn erote spijt ben ik
het daar lnÍniddels meê eens.
lk heb me erjaren tegen verzet,
vond de keuze voor'soede'
voeding veel logischer en ook in
groterverband beter lk ben zelf
een paar maanden een goede
Multi en Omega gaan slikken, om
het eens uitte proberen. Mijn
darmen en mêag werden hier
spectaculair bLij van (terwij ik
niet in de cateeorie'ziek'vie ), ik
slaap beter (terwijl ik niet echt
slecht sliep) en ik sta 's morsens
veelfitter op. Dus nu raad lk
iedereen in raijn omgeving aan
om hetze fde te doen.
lngrid: Er zijn nog steeds vee
mensen die helemaalgeen tekort
hebben. Dat kan zijn doordat
?e weinig stress hebben, goede
optimale biologische voeding
eten of ze fgroenten verbouwen.
Gelukkig evolueren we allemaa
rnee en zijn onze lichamen een

Stellingr

Oveíêg eveniueel met de
producent van het product. Let
ook op de reguliere medicatie
dle een k ant slikt zonder die
overigens te testenlDêar houd
lk mlj verre vanl Hei kan zijn dat
een cliènt op dat moment een
hogere dosering nodig heeft. ln
het vervolgconsult bekijken we de
situatie opnleuw. Blijf aleÍt en ea
zorgvuldig te werk.
Loes: k leg uit dat de aanbevolen
hoeveelheid gebasêêrd is op het
niet krijgen van een gebreksziekte
en dat ie om echtfit en gezond te
worden soms meer nodig hebt,
nCrid: Nee, ik test alleen
we ke. Het hoe vaak en hoe
ang is naar mijn idee echt eên
momentopname en neigt n.ar
natte vingerwerk. Wênt op wat is
die test van hoe vaak en hoelang
gebaseerd, hoe is het op het
moment dat de cliênt hei midde
daadwerkelijk gaat slikken? Hoe
zou het zijn na een week? Of na
2 weken? Dat kun je alleen maar
raden, de tijd za het leren. De
spienest helpt bij het uitzoeken
van welk middê1. Verder is het

belangrijk dat lemand het ze f
weer gaat voelen en gaat inspelen
op wat hij ofzil nodig denkt te
hebben. Zelfverantwoordelijkheid
dus,

Een klant

blijkt een bepaald

supplement nodiS te hebben.
test uit welke, hoe vaak en
hoelang. De klant geeÍt aan
dat er op de verpakking staat
dat de aanbevolen dosis veel
lager ligt.le gêêft aan dat uit de
spiertesten de juiste dosering
komt en adviseert de klant zich
daaraan te houden.

Je

Ad: A s er geen medische reden
is waaruit bliikt dat het schadeliik
zou zijn zou ik dat gerust zo
doen, A s er een medische
reden is om het niette doen
ontstaat de interessante vraag:
'Hoezo vraagt het lichaam er
dan toch om?', Voor de mensen
die de kernkwadranten kennen:
kan het misschien een valkuil
alergiepairoon zijn?
Ll lan: Dit magje in mijn ogen
alleen maar doen alsje zelf
orthomolecu air geschoold bent
en dus hierin bevoegd bent.
Of indlen je russespraak hebt
gehouden mei de produceni van
het midde of deze uitgeteste
doserins onsevaar ijk is. Neem
geen risico, supplementen zitn

niet ongevaarlijkl

Monlque:zeker mee eens, maêr

gebruik ook je eigen kennis.
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Bovenstaande reaches geven ons
zo een idee van de verschl en

die er kunnen zijn beirêffênde
de stellingen. Dit altikêl is dan
ook bedoeld a s prikke ing: het
beseÍ krilgen dai er verschil ende
inva shoeken mogen zijn, dat
er nuances kunnen zijn. Door
hierover van gedachten te
wisselen met collega's verbreed je
je eisen visie.

