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Hoe het werkt

Je gebruikt het ‘stress-reflexmechanisme’ van het 

autonome zenuwstelsel om een spiertest uit te voeren. 

Oftewel je gaat kijken hoe het lichaam reageert als de 

spreekwoordelijke tijger ineens voor je staat.  

De testpersoon (je cliënt) houdt een lichaamsdeel - 

meestal een arm of een been - op zijn ‘plek’ terwijl jij als 

tester lichte druk geeft. Als er geen fysieke, psychische 

problemen of stress is, blijft de arm of been sterk  

(in balans, op zijn plaats). Als het lichaamsdeel van zijn 

plaats gaat, dan is er een onbalans. Dit voelbare verschil 

gebruiken we om te luisteren naar het lijf. 

Doelen testen

De spiertest is ook een perfect middel om te kijken hoe 

een lichaam reageert op een bepaald doel of een wens 

die je cliënt zegt te hebben. Want soms wil ons hoofd 

heel veel dingen en zitten er in ons lijf zoveel saboteurs 

die er voor zorgen dat het doel uiteindelijk niet behaald 

wordt. Of dat je gewoon de energie niet hebt of niet in 

beweging kan komen om je doelen te behalen. Dat zou 

echt super zonde zijn. Met de spiertest zetten we ook het 

zelfhelend vermogen van het lichaam aan.

Een spiertest helpt mijn cliënten om heel goed te voelen 

of doelen kloppen en of er überhaupt stress op zit. Ik 

heb wel eens een cliënt gehad die heel graag een doel 

wilde bereiken en daarmee aan de slag wilde gaan. Maar 

bij het testen bleek dat er geen stress op zat. 

Dus ik zei: Dit doel haal je gewoon. Dat kon ze ook zelf 

voelen. Maar oké, het is nog niet gebeurd. Samen gaan 

1. Wat is een spiertest?

De voordelen van spiertesten op een rijtje

•  Je kunt uittesten of je precies aan de juiste  

doelen werkt bij een cliënt

•  Je kunt uittesten of er echt stress op het doel  

zit of het nog beter of scherper kan

•  Je cliënt voelt ook wat de uitslag is van de  

spiertest en weet dus ook wat het lijf graag wil

•  De spiertest en het lichaam bepalen wat de 

correctie wordt - niet de cliënt of de therapeut

we op zoek welk aspect van het doel wel stress oplevert 

zodat we daar tijdens de sessie de stress van af kunnen 

halen. Hoe kunnen we het doel zo zwaar en stressvol 

mogelijk maken? Hoe maken we het nog groter? Zo 

groot dat  je denkt: “Jeetje Mina dat haal ik nooit?”  

De spiertest is zo’n mooi middel, dat niet alleen jij als 

therapeut voelt wat het lijf vertelt maar ook je cliënt.  

Dit geeft zo’n mooie lichaamsfeedback dat er op die 

manier ook al enorm veel gebeurt.

Spiertesten is een manier om te communiceren met het lichaam van je cliënt, op bewust, onbewust en lichamelijk 

niveau. Deze eenvoudige testmethode geeft snel en gemakkelijk inzicht, zonder het gebruik van ingewikkelde of dure 

apparaten. Hoe? Door simpelweg te luisteren naar het lichaam – en dat liegt nooit. Door de spiertest te gebruiken, 

krijg je veel meer informatie van je cliënt dan tijdens een gesprek.

Een spiertest is dus een bijzonder communicatiemiddel. Als je bepaalde spieren van het lichaam van je cliënt test, dan 

laat deze test je voelen waar de stress zit. Ook kun je testen wat er nodig is voor de gewenste verandering en kan het 

lichaam vertellen wat het beste is voor jouw cliënt om op dit moment te doen.

Touch for Health is veilig voor cliënten

Met spiertesten kan ik onderwerpen behandelen en cli-

enten helpen met klachten zonder dat we er hele diepe 

gesprekken erover hoeven te voeren. Het is dus een hele 

veilige manier om aan de slag te gaan en er ook aan te 

werken.
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Kinesiologie is een complementaire (aanvullende)  

holistische natuurgeneeswijze, die met behulp van 

spiertesten de oorzaken van stress opspoort en je lijf 

in balans brengt. Kinesiologie is ontstaan uit het woord 

Kines (beweging) logos (leer). In kinesiologie en Touch 

for Health draait alles om beweging en groei.

De spiertest is in het begin van de 20ste eeuw ontwik-

keld door orthopedisch chirurg dr. Robert W. Lovett 

(Harvard Universiteit Amerika). George Goodheart, 

doctor in de Chiropractie uit Amerika, ontwikkelde  

de test verder en introduceerde in 1964 Applied  

Kinesiology; toegepaste kinesiologie. 

John F. Thie, doctor in de Chiropractie (Amerika),  

maakte Applied Kinesiology voor een breder publiek 

toegankelijk met zijn Touch for Health-methode.  

Zo hebben wetenschappers uit verschillende disciplines 

kennisgemaakt met de spiertest en de basis voor de 

huidige kinesiologie gelegd.

Ik maakte persoonlijk kennis met John F. Thie. Hij heeft 

mij als geen ander geïnspireerd. Ik heb uren met hem 

gepraat en gemaild over mijn praktijk en wat ik daarin 

allemaal deed. Toen ik hem leerde kennen, gaf ik mijn  

cliënten altijd een sessie van 42 spierentesten. Daar 

moest ik van hem direct mee stoppen. 

Hij zei: ‘Keep it simple, sweetheart! Je doet al zoveel, en 

je geeft al zoveel. Je mag best alleen de 14 basisspieren 

aanbieden en als er meer nodig is, dan doe je dat.’ 

Het was John die zei dat ik cursussen Touch for Health 

moest gaan geven, ook al had ik mijn diploma nog niet. 

Als ik maar beloofde dat ik het behaalde diploma zou 

ophangen in mijn praktijk, zodat ik elke dag aan hem 

zou denken. Zo gezegd, zo gedaan. Ik heb mijn Touch 

for Health Instructor-diploma als enige diploma op een 

ereplek hangen in mijn praktijk.

John had een droom. Hij wilde dat iedereen Touch for 

Health kan geven. Dat is misschien wat veel gevraagd. 

Maar als er één persoon is binnen een gezin, één persoon 

in de straat voor als er meer hulp nodig is en één in de 

wijk, die iedereen kan helpen als een situatie echt ernstig 

is, dan is dat een mooi streven. Die droom wil ik helpen 

waar te maken. Daarom vertel ik erover en wil ik mensen 

laten voelen wat Touch for Health voor hen kan doen.

Het is dan ook niet meer dan logisch voor mij om de  

volgende stap te nemen. Het oprichten van de Academie  

voor Kinesiologie. Samen met een geweldig team  

kunnen we op deze manier nog meer mensen helpen  

en de kennis van Kinesiologie doorgeven.

Spiertesten is een prachtige methode.  Maar naast deze 

methode is Kinesiologie ook een vak. In 2019 besloot ik 

om de schat aan kennis die ik in de afgelopen 20 jaar 

heeft vergaard “officieel” te gaan delen met andere  

therapeuten. Met mijn ervaring als kinesiologe weet ik 

wat kinderen (van alle leeftijden) nodig hebben om beter 

in hun vel te komen. Deze specialistische kennis op het 

gebied van kinderkinesiologie en Touch for Health wil ik 

graag doorgeven aan beginnende en ervaren therapeu-

ten, die de magie van kinesiologie willen leren kennen en 

toepassen.

2. De geschiedenis van spiertesten

& Kinesiologie

Dag 1&2

Hoe het
ooit begon

Hoe het
ooit begon
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Aan de hand van de gezondheidsdriehoek leg ik graag wat meer uit over kinesiologie. Deze driehoek maakt de  

methode holistisch, omdat ik daarbij naar alle zijden van de driehoek kijk. Deze zijden zijn allemaal met elkaar  

verbonden en kunnen niet los van elkaar worden gezien. Ze beïnvloeden elkaar continu.

3. De gezondheidsdriehoek

De 3 zijden van de driehoek

1. STRUCTUUR 

  Je lichaam, je fundament, met alles erop en eraan. 

Botten, spieren, bloedsomloop, spijsvertering,  

hersenactiviteit - alles wat je lijf vormt.

2. PSYCHE

  De binnenkant van je bestaan. Alles wat je denkt  

en voelt, je karakter en talenten, je intuïtie,  

je emoties - alles waar je gedrag uit voorkomt.

3. CHEMIE

  De dingen die van buiten je lichaam binnenkomen. 

Voeding, drinken, lotions en make-up, straling van  

de zon en mobiele telefoons en andere bronnen,  

ook ruzie of lachen.

Als je je goed voelt, is de driehoek van welbevinden  

een mooie gelijkzijdige driehoek.

Psyche Chemie

Structuur

Psyche Chemie

Structuur

Zodra iets niet meer goed voelt, verandert deze driehoek 

van vorm. Je enkel verstuiken is een beschadiging van de 

Structuur. Dat heeft effect op de zijde van de driehoek 

Psyche, want je voelt je beroerd. Omdat je pijn hebt en 

omdat je niet meer alles kunt zoals je dat gisteren nog 

kon. En misschien gaat een leuk plannetje niet door, 

omdat je met je voet omhoog op de bank zit. 

In dit geval kan het ook zijn dat de verstoring begon bij 

Chemie en dat je verwonding op het vlak van Structuur 

daar een gevolg van is. 

Denk dan bijvoorbeeld aan een nieuwe voedselintole-

rantie (Chemie), waardoor je je na een maaltijd zwaar 

en moe voelt (Psyche). Dan kan het zijn dat je misschien 

pas echt merkt dat er iets aan de hand is, als je je door 

gebrek aan focus verstapt en dus… je enkel verstuikt 

(Structuur).

Het mooiste evenwicht is dat wat de driehoek in balans 

houdt. Het is soms niet makkelijk te beoordelen, hoe de 

zijden op elkaar inwerken. Het kan een puzzel zijn om 

uit te vogelen waar het probleem nu echt zit en waar 

verbetering in gang kan worden gezet. Daarom is de 

vraag ‘Waar ligt het aan?’ zo belangrijk. Daarbij gebruik 

ik de spiertest. De bovenstaande driehoek helpt de cliënt 

en mij om open te staan voor de mogelijkheid dat de 

oplossing voor een situatie ergens anders ligt dan we 

hadden gedacht. Als er stress is, reageren alle zijden van 

de driehoek. Met kinesiologie kun je testen wat de beste 

of de snelste oplossing is om die driehoek weer in balans 

te krijgen.

Ik leg dit systeem ook uit aan de kinderen die in mijn 

praktijk komen. Dit geeft hen ruimte, omdat ze beseffen 

dat het niet aan hen alleen ligt dat er soms iets onver-

wachts gebeurt. Kinderen testen is een specialiteit, dat 

zul je begrijpen. Niet ieder kind ligt mooi stil, of neemt 

bij een spiertest een mooie houding aan. Zo kunnen 

kinderen vaak moeilijk benoemen wat er speelt. Je 

leert als je met kinderen test, nog veel beter te voelen 

en diepe laagjes te zien. Het zijn juist ook kinderen die 

precies kunnen laten zien (non-verbaal) waar blokkades 

of weerstanden zitten (daar waar grote mensen ze

verbergen). Je kunt tijdens een balansoefening met een 

kind precies zien wanneer iets moeilijk is of niet. Zelfs bij 

baby’s is hun lichaamstaal duidelijk.
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Tijdens de cursus ‘Kracht van het Spiertesten’ gaat het niet alleen over hoe je een cliënt test maar gaan we ook jouw 

ehbo-koffer vergroten met kinesiologieoefeningen die je ook voor je zelf kunt gebruiken. Oefeningen om bijvoorbeeld 

beter te aarden of om beter de energie van mensen om je heen los te laten. Door jezelf te testen kun je ook kijken wat 

jouw stress geeft of juist energie geeft. Dat is handig met het kiezen van de juiste voeding bijvoorbeeld.

4. Spiertesten inzetten

Natuurlijk moet je wel opletten dat dit een kunst is en je 

dit veel moet oefenen. Als er iets heftigs gebeurt in je 

leven, raad ik je aan om een professional op te zoeken 

zodat je samen naar eventuele  blinde vlekken kunt 

kijken.

Natuurlijk kan je lijf ook zo in de stress raken, dat de 

testuitslag niet te voelen is of onzuiver is. Je kunt je 

voorstellen dat als iemand een heel belangrijk doel heeft, 

er ook veel vanaf hangt en daardoor een lijf gewoon 

kortsluiting kan krijgen. Door ervaring en begrijpen hoe 

het systeem werkt, kun je dit probleem goed herkennen 

en verhelpen. 

Veel gemaakte fouten

Leren spiertesten is een kwestie van heel veel doen en de 

nuances leren voelen. Ik zie vaak dat mensen enthousiast 

beginnen en het dan niet helder krijgen of er sterk of 

zwak wordt getest. Dat heeft een aantal redenen. 

Ik noem de belangrijkste 4 redenen:

• Te hard drukken 

• Pompend drukken

• Te snel beginnen

• Vooringenomen testen

Je snapt hier waarschijnlijk gelijk het probleem.  

Je moet spiertesten dus echt leren. 

Wil jij nou meer weten en leren  spiertesten,  

dan ben je natuurlijk van harte welkom bij de cursus  

‘Kracht van het Spiertesten’. 

Want stiekem hoop ik natuurlijk dat je steeds  

nieuwsgieriger wordt naar kinesiologie en Touch for 

Health. Daarom  geef ik regelmatig de cursus ‘Kracht  

van het spiertesten’, aan ouders die hun kind willen 

ondersteunen en aan therapeuten die (met kinderen) 

(willen) werken en optimaal gebruik willen maken van 

de wijsheid van hun cliënten. 

Deze cursus vormt het begin van de mooie kinesiolo-

giereis. In de cursus leer je de woordeloze taal van het 

lichaam kennen, door middel van spiertesten. Met deze 

cursus kun jij je cliënt gericht ondersteunen omdat jouw 

cliënt zelf kan aangeven waar de disbalans vandaan 

komt. Uiteraard kan je cliënt niet altijd bewust aangeven 

wat er aan de hand is. Maar het lichaam (het onbewuste) 

kan dat wél! 

EHBO

..Voor jezelf  

& je clienten
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Switching puntjes

Voer de oefening als volgt uit.

•  Leg één hand op de navel van je cliënt en masseer 

achtereenvolgens met de andere hand:

 - het kuiltje bij de onder- en bovenlip;

 -  links en rechts onder het sleutelbeen, naast het 

borstbeen;

 - het stuitje.

•  Leg vervolgens de andere hand op de navel en  

masseer met de ene hand dezelfde punten als  

hiervoor.

3

1

2

Ik snap dat je nu nieuwsgierig bent naar het soort  

oefeningen. Daarom geef je alvast een paar. Korte  

balans voor jezelf.

TIP 1

Switchingpuntjes zijn dus de zogenaamde ‘control-alt-delete-knoppen’ van je lichaam. Ze resetten als het ware je 

hele systeem en sluiten de knoppen (ook van je hersenen) weer goed aan. Het is een oefening die vooral goed is  

jij of je cliënt bang is, niet uit zijn woorden kan komen, verdrietig is, nieuwe dingen moet leren en/of zich echt  

verloren voelt.

5. eenvoudige tips kinesiologie om 

zelf te proberen

Ik weet uit eigen ervaring hoe krachtig deze oefening 

is. Deze zorgt ervoor dat ik makkelijker kan nadenken, 

beter uit mijn woorden kom en steviger in mijn schoenen 

kom te staan. Je kunt deze oefening toepassen in elke 

gewenste situatie. Dat maakt het ook zo’n fijne oefening. 
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Dit is een perfecte oefening om je hoofd leeg te maken. De oefening bestaat uit twee stappen en gaat als volgt.

Alle meridianen worden op deze manier door elkaar gehusseld, wat zorgt voor balans en stroming in je lijf en hersenen. 

Het helpt (emotionele) stress weg te halen. Door je tong tegen je gehemelte te plaatsen, zet je de batterij van je  

energie aan. Deze oefening kan je even snel doen als je in de klas zit voor een toets, of in bed, voor het slapengaan. 

In en uit de knoop!

TIP 2

uit de
knoop

3

In de 
knoop

2

2

3

1

1

uit de
knoop

3

In de 
knoop

2

2

3

1

1

STAP 2: UIT DE KNOOP

• Leg je vingertoppen tegen elkaar.

• Zet je voeten naast elkaar.

•  Adem op dezelfde manier in en uit als bij stap 1  

(ongeveer 1 minuut lang).

STAP 1: IN DE KNOOP

•  Kruis je armen, leg de handpalmen tegen elkaar  

en trek je armen naar jezelf toe.

• Kruis je voeten.

• Zet je tong tegen je gehemelte en houd hem daar.

•  Adem een aantal keren diep in en uit  

(ongeveer 1 minuut lang).
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Je lijf bestaat voor 70% uit water. Het is een goede  

geleider voor elektrische impulsen en dus voor alle 

neurologische processen in je lijf. Je lijf heeft water nodig 

om al je hormonen goed te laten werken. Die hormonen 

helpen je ook om (leer)stress te reguleren en met water 

kun je dus beter leren! Bij stress (een examen, studie  

of lange dagen) is het handig om nog extra water te 

drinken, of de hoeveelheid zelfs te verdubbelen.

De volgende tips maken het makkelijk om meer te 

drinken:

• Neem altijd een flesje water mee.

•  Als je altijd water in je buurt hebt, drink je  

gemakkelijk meer. Zet thuis een glas op je nachtkastje 

en zorg voor een flesje op je tafeltje in de klas.

•  Stop elke ochtend een flesje water in je tas, zodat  

je onderweg nooit zonder water zit.

1.  Strijk van het gezicht via de hals over de  

voorkant van het lichaam naar de voeten.

2.  Strijk van de voeten via de binnenkant van  

de benen naar de borst.

3.  Strijk van de oksels via de binnenkant  

van de armen naar de vingertoppen.

4.  Strijk van de vingertoppen via de buitenkant  

van de arm, langs de nek naar het hoofd/kruin.

5.  Strijk vanaf het hoofd via de zij- en achterkant  

van het lichaam naar de voeten.

6.  Strijk vanaf de stuit over de wervelkolom en  

over het hoofd naar de bovenlip.

7.  Strijk vanaf het schaambeen over de middellijn  

van het lichaam naar de onderlip.

Korte meridiaan-massage

Drink een glas water!

TIP 3

TIP 4

Is het zo simpel? 

Ja, dat is het! 

2

4

1

3
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Wil jij ook verliefd worden op kinesiologie? Luister 

naar het gefluister van een lijf, zodat het niet hoeft  

te schreeuwen :) Nu kan ik  mij voorstellen dat je  

enthousiast bent geworden na het lezen van dit 

ebook en dat je meer met kinesiologie wilt gaan 

doen. Start dan met de ‘Kracht van het Spiertesten’. 

Kracht van het Spiertesten

Tijdens de tweedaagse cursus ‘Kracht van het  

Spiertesten’ leer je meer over de holistische kijk op  

gezondheid, die rust op de gezondheidsdriehoek van:

• De psyche (het denken en voelen).

•  De chemie (invloeden van buitenaf, zoals voeding, 

straling, vaccinaties, meningen en gedrag van  

anderen, school).

• Structuur (het fysieke lijf, tot aan je DNA).

Je leert om zelf een spiertest uit te voeren bij je cliënt 

(en jezelf). Ook leer je nuttige technieken om stress-

factoren te onderzoeken, te benoemen en stress af 

te voeren. Spiertesten is een kunst die je leert door 

te oefenen. Naast de theorie wordt er dus ook veel 

geoefend.

Je krijgt de tools om inzicht te krijgen in de talenten 

en blokkades van je cliënt en je raakt vertrouwd met 

het spiertesten en het testproces. Zodat je durft te 

vertrouwen op de wijsheid van het lichaam van je 

cliënt. Daarbij leer je hoe moet omgaan met acute 

stress, met behulp van de ehbo-kit die je krijgt 

aangereikt in de cursus. Zo kun je dagelijks balans 

creëren, voor jezelf en je cliënten.

Kijk op www.academievoorkinesiologie.nl voor  

alle informatie over deze cursus en meer. 

Lees daar reacties van cursisten, na het volgen  

van de eerste cursus.

6. Tot slot

Zonnige dag!

Roos Dekkers

www.academievoorkinesiologie.nl
mailto:info%40academievoorkinesiologie.nl?subject=
http://www.academievoorkinesiologie.nl

