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“Maak kennis met de wereld van de spiertest”! 
 

“Je lijf liegt niet!” 
 

 
 
 
 
 
Geschreven door Paulien de Roos en Ilse Bunnik 
Juni 2020 
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1. Inleiding 
 
In de vroege 70’er jaren had de Californische chiropractor John F. Thie, lid van het 
baanbrekende team van toegepaste Kinesiologie, de visie om de vele gezondheid 
bevorderende technieken die ze ontwikkelden, beschikbaar te maken voor niet-
professionelen. 
Met goedkeuring van dr. George Goodheart en met de hulp van zijn vrouw Carry, 
begon dr. Thie zijn droom werkelijkheid te maken. 
 
Touch for Health is een methode gebaseerd op de meridianenleer van de 
Traditionele Chinese Geneeskunde en het gebruik van de beginselen van 
acupressuur. Daarnaast wordt er uitgegaan van de filosofie uit de chiropractie dat er 
in principe evenwicht is in een lichaam, links-rechts, voor-achter.  
We werken binnen Touch for Health met spiertesten als biofeedback mechanisme 
van het lichaam. De spierresponstest geeft inzicht in de stressreacties in de 
structurele, chemische en emotionele gebieden, de zogenaamde Driehoek van de 
Gezondheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De belangrijkste droom van wijlen dr. John F. Thie was: 
Touch for Health beschikbaar maken voor iedereen. Dit kan voor gebruik binnen 
het gezin, de familie en bij vrienden, of als basis voor een kinesiologische carrière! 
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2. Wat zijn belangrijkste punten waar we mee werken in de 
opleiding tot Kinesioloog bij Instituut CAM? 
 
• Touch for Health is de basis van Kinesiologie. 
• De essentie is het activeren van het zelfhelende vermogen. 
• Het is een energie-managementsysteem met stressreductie als doel. 
• Eigen verantwoordelijkheid t.a.v. een positieve gezondheid.  
• Het is een combinatie van westers en oosters denken. 
• Centraal staat de driehoek van gezondheid: chemie, structuur en psyche. 
• Centraal staat het leren werken met de spiertest als stress responstest en 

de meridianenleer. 
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3. Hoe ziet het basisjaar van de Kinesiologie eruit? 
 
∞ Touch for Health 1 
∞ Touch for Health 2 
∞ Touch for Health 3 
∞ Touch for Health 4 
∞ Metaforen & Doel bepalen 
∞ Holographic Touch for Health 
 
Hier volgt een overzicht van wat er per module gegeven gaat worden: 
 
Touch for Health 1: 

u 14 spiertesten met bijbehorende correcties om de energiestroom in de 
bijbehorende meridiaan te herstellen. 

u Meridianenleer. 
u Emotional Stress Release. (ESR) 
u Wat kan voeding doen met het energiesysteem?  
u Het nut van het balanceren op een doel. 

 
Touch for Health 2: 

u 14 nieuwe spiertesten. 
u De Wet van de 5 elementen en de meridiaan klok. 
u De emoties die horen bij de wet van de 5 elementen. 
u Voeding: biogeen, biostatisch of biocide. 
u Kruislopen. 

 
Touch for Health 3: 

u 14 nieuwe spiertesten met bijbehorende correcties. 
u Reactieve spieren. 
u Testen van Polspunten voor over-energie. 
u Gaits. 
u Paintapping. 
u 5 elementen voedingbalans. 
u 5 elementen kleuren balans. 

 
Touch for Health 4: 

u Verdieping van alle kennis uit Touch for Health 1 t/m 3. 
u Testen of voeding versterkend of verzwakkend werkt met speciale 

testen. 
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u Tibetaanse 8 energie. 
u Houdingsanalyse. 
u ‘Lopen in de 5 elementen’ 

 
Metaforen & Doel bepalen: 

u Metaforen vormen een onlosmakelijk onderdeel van het werken met 
Kinesiologie. Ons lichaam vertelt ons een verhaal!  
Als we dit, o.a. met behulp van de metaforen, begrijpen vergroot dit ons 
bewustzijn. Zo kunnen we andere keuzes maken en kan het zelfhelende 
vermogen geactiveerd worden.  

u Werken met een specifiek doel maakt dat de balans effectiever is. 
 

Holographic Touch for Health: 
u De cursus Holographic Touch for Health is ontwikkeld door Adam 

Lehman.  
u Het is een mooie cursus die het werken met Touch for Health een 

driedimensionale dimensie geeft. Een echte verdieping dus. 
u Je leert hoe je, met behulp van vingermodes en alarmpunten, een 

combinatie van disbalansen kunt opsporen waarbij meerdere meridianen 
betrokken zijn; het driedimensionale aspect.  

u Daarnaast is er een theoretische verdieping van de werkwijze van de 
spiertest op fysiek niveau. 
 
 

u Het protocol waar mee gewerkt wordt is bijzonder helder van opzet en 
leidt je stapsgewijs naar een diepgaande balans waarbij alle kennis van 
de Touch for Health en de Metaforen geïntegreerd kan worden. 
 
Daar waar we in Touch for Health werkten in het twee dimensionale 
vlak gaan we nu leren werken in het driedimensionale vlak.   

Alles is met alles verbonden!  
Dit is o.a. terug te zien in het plaatje van de 5 elementen 
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4. De andere leerjaren. 
 
Leerjaar 2: 
 
Instituut CAM stelt zich ten doel de ‘modernere’ vormen van Kinesiologie aan te 
bieden maar ook oorspronkelijke methoden die inmiddels al vele jaren bestaan en 
hun effectiviteit bewezen hebben. 

u Werken met Chakra’s. 
u Werken met voeding en Kinesiologie. 
u Braingym.  
u Basiscursussen van Hugo Tobar, basis van Neuro Kinesiologie. 
u SIPS, Stress Indicator Punten systeem. 

 
Leerjaar 3: 
Verdieping van de modules die in het 2

e
 jaar aangeboden zijn: 

u Brain Formatting. 
u Chakra metaforen. 
u Braingym. 
u SIPS. 
u Voedingslijn. 
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Leerjaar 4: 

Masterclasses waarbij bestaande kennis meer in de verdieping aangeboden wordt 
en ook andere stromingen binnen de kinesiologie een plek zullen krijgen. 

u Espavo 
u Chakra Hologram 
u Braingym 
u SIPS 
u Primaire reflexen 

 
 
 
 
5. Wat is nou eigenlijk die spiertest? 
 
Fysiotherapie en andere vormen van massage focussen zich rechtstreeks op de 
“hypertone” spieren, die verkrampt zijn. In Touch for Health testen we op 
energieniveau de onbalans binnen de meridiaan die verbonden is met de 
“hypotone” of “zwakke” spieren. Door eenvoudige interventies herstellen we de 
energiedoorstroming in de meridiaan waardoor de te sterk verkorte spieren kunnen 
ontspannen tot een passende tonus. 
 
Er zijn 3 verschillende spiertypes: 
1. De gladde spieren (smooth muscles), dit zijn de zogenaamde onwillekeurige 

spieren. Ze liggen in de huid en in de wand van sommige organen zoals de 
maag en darmen. 

2. De dwarsgestreepte hartspieren, de vezels van deze spieren produceert en    
geleidt de prikkels voor contractie van de hartspier. 

3. De dwarsgestreepte spieren zijn de skeletspieren. Dit zijn de willekeurige 
spieren. Deze spieren gebruiken we als instrument bij het spiertesten. 

 
Een spier is samengesteld uit diverse bundels van spiervezels, die zich kunnen 
samentrekken waardoor de beweging veroorzaakt wordt. Je kunt 3 delen aanwijzen: 
in het midden de spierbuik met hierin de spierspoeltjes en aan de uiteinden 2 pezen.   
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Om te kijken of een spier “zwak” is gebruiken we de spiertest. Dit is een 
stressrespons test en zo maken we gebruik van het biofeedback mechanisme van 
het lichaam.  
De spiertest is een ambacht, een kunst – en oefening baart kunst! 
Om de spiertest goed te kunnen doen moet men o.a. weten wat het 
spiervezelverloop is en waar de aanhechting en oorsprong zit. 
 
Je kunt met de spiertest informatie verzamelen over: 

• De samenwerking van de spieren. 
• Het energiesysteem van het lichaam m.b.t. bloed-, lymfe- en zenuwstelsel. 
• Het subtiele energiesysteem van de meridianen en chakra’s. 
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Hier zie je de spiertest van de Quadriceps Femoris 
die behoort bij de dunne darm meridiaan. 

 
 
Doordat de spier in een bepaalde positie staat, kan de tester d.m.v. van lichte druk 
kijken of de spier meebeweegt (zwakke spier) of in positie blijft staan (sterke 
spier). 
 
Als de spier meebeweegt en dus zwak is kan de tester d.m.v. verschillende 
correctiemethodes de energiedoorstroming in de meridiaan versterken waardoor de 
spier weer sterk zal testen en de balans zich herstelt.  
 
 
6. Korte uitleg over balanceren/ corrigeren van de spieren. 
 
Stel dat we dus een spier zwak testen dan moeten we deze natuurlijk sterk maken. 
Maar hoe kun je dat doen? 
 
Als we in de Touch for Health spieren testen dan moeten we dit altijd bilateraal 
doen, dus links en rechts. (Soms zijn de spieren aan beide kanten uit balans/zwak 
en dan moeten we een andere correctietechniek toe passen) 
 
Wat kun je met 42 spiertesten uit de Touch for Health doen? 
 
Correctietechniek 1: 
Door het masseren van bijbehorende punten op het lijf kan de energie weer stromen 
en zal de spier sterk testen; dit zijn de Neuro Lymfatische punten. 
 
Correctietechniek 2: 
Door bepaalde punten die horen bij de spier zacht vast te houden kan de energie 
weer stromen en zal de spier sterk testen; dit zijn de Neuro Vasculaire punten. 
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Correctietechniek 3: 
De spier staat in verbinding met een meridiaan, door deze gehele meridiaan te 
volgen met je hand (3x), kan de energie weer stromen en zal de spier sterk testen. 
 

Hier worden punten gemasseerd, deze 
zorgen voor verbeteren van de 
energiedoorstroming en dus voor herstel van 
de balans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. Nu mag je zelf aan de slag! 
 
Om te ervaren hoe Touch for Health technieken kunnen werken beschrijven we 
hieronder een aantal simpele maar doeltreffende technieken die je bij jezelf kunt 
doen. 
 
∞ drink een glas water. 
∞ doe de meridiaanmassage (3 maal)*, zie hieronder beschreven. 
∞ maak wat kruisloopbewegingen. 
∞ doe de Wayne Cook. 
∞ ga je iets spannends doen? Houd je voorhoofdspunten vast en denk aan wat je 

gaat doen.  
 
Water. 
Water is van essentieel belang voor ons lichaam en onder stressvolle 
omstandigheden hebben we nog meer nodig dan normaal. Iedere cel van ons 
lichaam is afhankelijk van water. We bestaan zelfs voor ongeveer 75% uit water. 
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Meridiaanmassage. 
∞ strijk vanaf het schaambeen over de middellijn van het lichaam naar de onderlip. 
∞ strijk vanaf de stuit over de wervelkolom en over het hoofd naar de bovenlip. 
∞ strijk van het gezicht via de hals over de voorkant van het lichaam naar de                    
voetstrijk van de voeten via de binnenkant van de benen naar de borst. 
∞ strijk van de oksels via de binnenkant van de armen naar de vingertoppen. 
∞ strijk van de vingertoppen via de buitenkant van de arm, langs de nek naar 
het hoofd/kruin. 
∞ strijk vanaf het hoofd via de zij- en achterkant van het lichaam naar de      voeten. 
 
Kruislopen. 
Als je je linkerbeen en tegelijkertijd je rechterarm naar voren beweegt maak je een 
kruisloopbeweging. Lopen is een kruisloopbeweging net zoals kruipen. Voor een 
kruisloopbeweging heb je activatie van beide hersenhelften nodig. 
Kruisloopbewegingen stimuleren de samenwerking tussen deze twee hersenhelften 
en kunnen ook helpen bij stress. Stress vermindert de integratie van de 
hersenhelften.  
Kruislopen of gewoon wandelen is een uitstekende manier om weer helder in je 
hoofd te worden en problemen weer beter aan te kunnen. 
 

Kruisloopbeweging 1: 
Raak met linkerhand de rechtervoet aan. 
Let op de beweging is naar achteren, dus het been gebogen naar 
achteren en dan de hand naar de voet bewegen. 
Doe deze beweging ook andersom dus, rechterhand naar linkervoet. 
Maak grote bewegingen met de armen.  
Maak deze beweging een paar keer en probeer in snelheid te wisselen. 
 
 

Kruisloopbeweging 2: 
Linkerarm schuin omhoog, rechterbeen schuin gestrekt naar 
achteren en andersom, dus rechterarm schuin omhoog en 
linkerbeen schuin gestrekt naar achteren. Maak grote bewegingen 
met de armen. Wissel in snelheid. 
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Kruisloopbeweging 3: 
Buig het linkerbeen naar voren, knie naar boven en raak de knie met 
de rechterhand aan. 
Doe dit ook andersom dus, rechterbeen naar voren, knie naar boven en 
raak de knie met de linkerhand aan. Maak grote bewegingen met de 
armen. Wissel in snelheid 

 
 
Wayne Cook-methode 
∞ ga zitten of liggen. 
∞ kruis de benen bij de enkels. 
∞ strek de armen, kruis ze, vouw ze in elkaar en trek langs de borst omhoog. 
∞ ontspan, adem in door de neus met de tong tegen het verhemelte. 
∞ adem uit, ontspan de tong. 
∞ doe deze ademhaling gedurende 1 minuut.  
∞ zet na een minuut de voeten naast elkaar. 
∞ plaats de vingertoppen ontspannen tegen elkaar en herhaal bovengenoemde   
ademhaling, eveneens gedurende 1 min.  
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8. Diverse andere modules als verdieping en/of bij- en nascholing 
binnen de kinesiologie. 
 
Na het behalen van je diploma Kinesiologie is het niet klaar! Doordat het nog een 
relatief ‘jong’ vak is wordt er nog veel ontwikkeld. Dit houdt in dat het eigenlijk 
een grote ‘snoepwinkel’ is als het gaat om bij- en nascholingen. Hier noemen we 
een aantal stromingen en verdiepingen waarbij we ons realiseren dat deze lijst niet 
volledig is. 
 
Module Braingym – educatieve kinesiologie. 
Brain Gym® is een bewegingsprogramma voor alle leeftijden, dat tot doel heeft het 
leren te vergemakkelijken en prestaties te verbeteren. 
Brain Gym® bestaat uit 26 eenvoudige, leuke en doelgerichte oefeningen, die 
lichaam en geest integreren om zo snelle en vaak spectaculaire verbeteringen aan te 
brengen op het vlak van: concentratie, lezen, schrijven, organiseren, luisteren, 
fysieke coördinatie en meer. https://braingym.nl/ 
 
Neuro Kinesiologie. 
Dit is een vorm van energie-management, het gaat hierbij om stressreductie door 
het werken met formats.  
Hugo Tobar heeft, voortbouwend op het werk van Richard Utt, het hele lichaam 
met de cellen, spieren, organen, chakra’s, emoties enz. geformatteerd.  
Een format is een combinatie van een handmode (energie handhouding) en 
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acupressuurpunten. Dit werkt als een soort ‘frequentie-taal’. Met een combinatie 
van de spiertest als stressresponstest en het format sporen we de energieblokkades 
op in het lichaam. Met behulp van hoofdzakelijk acupressuur en het werken met de 
chakra’s kan de aanwezige stress in beweging komen en afgevoerd worden. 
https://www.nkinstitute.com.au/ 
 
SIPS - (Stress Indicator Punten Systeem). 
SIPS is een methode die is ontwikkeld door Ian Stubbings. 
Met de SIPS methode kan de hoedanigheid van de weerstand in de energiestroom, 
veroorzaakt door stress, geïdentificeerd worden en weer vrij gemaakt worden. De 
energiestroom van processen en structuren worden hierdoor weer genormaliseerd.  
We gaan aan de slag met lichamelijke, chemische en emotionele onbalans. 
https://sipskinesiology.com/tag/ian-stubbings/ 
 
 
9. Bronnen. 
 
*Manuals Touch for Health 1 t/m 4 en de manual ‘metaforen & Doel bepalen.  
* De complete editie , Touch for Health van John. F. Thie en Matthew Thie.  
ISBN nummer:  9789020244083 
* Website Touch for Health Nederland, www.touchforhealthnederland.nl 
* Website SIPS : https://sipskinesiology.com/tag/ian-stubbings/ 
* Website NK Kinesiologie: https://www.nkinstitute.com.au/ 
* Brain Gym®: https://braingym.nl/ 
 
 
 


