Op uitctrukl<elijl< verzoel< van de auteur werd onderstaancle tel(st NIET gerecligeercl door de redactie en
valt clus zowel taaltechnisch als inhoudelijl< onder volledige verantwoording van de schriifster.
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EN HET INTEGRALE
BATS BIO PSYCHO SOCIAAL MODEL
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Langzaamaan wordt in Neclerland
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registratie), op haar beurt zelf zoekencle is naar'ctuidelilkheid' teneinde cluidelijkheict te kunnen
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mogeliikhetlen.

moclel clat een garantie voor
'pluis/niet pluis' situaties hanteert.
Het bieclt cle cliënt clan ook een
kwaliteitswaarborg inzal<e de integrale samenhang van het complexe geheel van de gezondheidszorg: cle oorzaak en aanpak van de
klacht.
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Het INTEGRALE-model is geschikt
voor iedereen die gebruik maakt
van kinesiologie.
Het is voor de kinesioloog een

ter kan men zich in juiste ctoen
aclequaat in tijcl en ruimte plaatsen. Zowel eezien vanuit een

Dit maakt het

Voor begrip is
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Dit resulteert in een
theoretisch/praktische toetsing
van clat klachtenbeelcl.
Dit gezamenl j ke projectverslag
wordt in boekvorm uitgegeven
cloor'Lotus Publishing' voor
i

belangstellenden en als promotiemateriaal van het IBBPS-moctel.
Het geeft een goed beelcl van wat

met dit model l<an op clat specifieI<e terrein.
In het laatste jaar schrijft men een
behandelings-scriptie, die alle
geleerde kennis in pral<tijk laat

Medisch en Complementair
niveau.

Concluderencl:
Het IBBPS-moc'lel kan binnen circa
15 minuten een intake-indicatie
geven inzake aarcl, soort en vermoeclelijke tijdsduur van de totale
Tevens is het een universeel

'meet/contróle instrument' bij
aanvang, tijdens en ter afsluiting
van cle behanclelfase voor mensen, die met o.a. kinesiologische

meest effectieve aanpak en passencle behancteling in te zetten.

lnformatie:
Wil je meer weten over de mogelijkheden van clit model voor jouw
specifi eke cleskuncligheid neem

dan contact op met: LOruS Acaclemie en praktijkvoor BATS
Bio-Psycho-Sociaal kinesiologie te
Molenhoek - OZ4 - 3586099 (tel)
oÍOZ4 - 3581131 (fax).
Maryt Bats-Niessen
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Diegenen clie hebben gereageerd

op 'De spiertest als medium', zal
ik persoonlijk benacleren met een
uitnocliging om, binnen het kader
van een workshop, dit thema
gezamenlij k bespreekbaar te
maken en onclerling vercler uit te
diepen. Il< neem mij voor clit begin
augustus te doen!
Wie er desalniettemin alsnog voor
voelt zich in de ethische l<anten
van cle kinesiologie te verdiepen,
wil ik vragen clit aan mij te laten
weten. Dan kan ik ook jou uitnodigen op een themaclag clie zal gaan
over cle ethiek van het vak kinesiologie en de verantwoorclelijkheden clie cle werker claarin heeft.
Peter Samwel

Eventuele reacties vóór 15 iuli a.s.
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