
mine. Dit  komt volgens haar doordat
de hersencellen door de blokkade de
onjuiste signa[én: onWangen, waardoor
zg denken dat ze $ebn dopamine hoel
veh aan te maken. Volgens haar the-
ol ie zi jn deze cel len niet dood, maar
nog al t i jd spr inglevend en zul len ze
opnieuw dopamine aanmaken zodra
de blokkade wordt opgeheven en ze
de juiste signalen l<rijgen."

...i. Verwarring
FSR is een afgeleide van Yin Tui Na, een
oude Chinese massagevorm en ideaal
om verwaarloosde en niet herstelde
letsels te behandelen. De methode lijkt
heel veel op de osteopathische strain/
ceunterstrain, l istening en fasciale
techniel<en. De techniel< was voor Rein-
dprs niet nieuw. Hij gebruikte deze zelf
rdgelmatig, maar paste het tot dusver
niet toe'bi j  Parkinsonpat iënten. "Bin-

nen de FSR is angst het sleutelwoord.
In niet herstelde letsels die jarenlang
hebben,  bes taan,  z i t  een bepaatde
angst r íaardoor de minste of ger ing-
ste aanraking wordt geïnterpreteerd
als een 'v i iandel i jke aanva[ ' .  Hierdoor
raakt het lichaam in verwarring en re-
ageert  defensief.  Binnen de FSR zi jn
de aanrakingen echter zo subt iel ,  dat
de angst en verwarring als het ware
wegsmelten, zodat het l ichaam weer
weet wat het moet doen om zichzetf te
herstel len",  doceert  Reinders. " ln de
behandeling zelf, wordt door de thera-
peut ogenschi jnt i jk weinig gedaan. Het
is dus heel duidel i jk een niet- interve-
niërende techniek, waarbi j  je de voet
ondersteunt en hem zacht, maar stevig
vasthoudt, zonder dat er sprake is van
het manipuleren van de botten. Als de
doorstroming op gang komt repositio-
neert het weefselzich automatisch. Als
therapeut concentreer je je vooral sterl<
op de aanraking, en ervaart op die ma-
nier de reactie van het weefsel. Via FSR
kun je de onderliggende kwetsuur heel
voorzichtig behandelen, zodat de ener-
gie langzaam weer gaat stÍomen."

.."!. Experiment

Reinders maakte er een studie van en
raakte ervan overtuigd dat het in theo-
r ie inderdaad mogel i jk moest zi jn om
de klachten van Parkinsonpatiënten te
genezen, dan wel enigszins te verlich-
ten. Hij besloot zijn patiënte mevrouw
O. te behandelen met de FSR-methode

zonder haar hierover in te l ichten, om
haar geen valse hoop te geven èn om
het eventuele resultaat niet te beïn-
vloedenJj'Mevrouw 0. was een klas-
sieke Parkinsonpat iënt.  Nadat ze in
1998 steeds minder kracht in haar be-
nen kreeg, kwam ze via huisarts en fy-
siotherapie onder behandel ing van een
neuroloog in een regionaaI ziekenhuis.
Aanvankel i jk werd poly-neuropathie
geconstateerd, maar ondanks pi jn-
stil lers en fysiotherapie in een eerder
stadium verslechterde haar toestand.
Uiteindelijk l<wam mevrouw O. terecht
in het Ni jmeegse Radboud Ziekenhuis,
waar de diagnose Parkinson werd ge-
steld. Toen ik haar zag, was ze a[ in een
vergevorderd stadium van Parkinson.
Ondanks haar wekel i jkse port ie van
achtentwintig stuks Sinemet@, kon ze
nauwelijks meer lopen en traden rege[-
matig katatonische verschijnselen op,
waardoor ze in de meest bizarre hou-
dingen bleef staan. Haar woning was
volledig aangepast en ze verplaatste
zich steeds vrijwela[leen nog in een ro[-
stoel. Haar voeten waren zo koud, dat
ze zelfs bij zomerse temperaturen van
meer dan dertig graden nog met wo[-
len sokken naar bed ging. Omdat haar
echtgenoot de wanhoop nabi j  was,
stemde hi j toe in het experiment."

...i. Ktachtenvrij
fn september 2oo2 begon Reinders
haar eenmaal in de veert ien dagen
een half  uur te behandelen met FSR,
waarbi j  hi i  z ich vooral  r ichtte op haar
onderbenen en voeten. Na een aantal
behandelingen begon ze te reageren.
De klachten werden minder en de pe-
rioden waarin zezich goed voelde wer-
den steeds langer. "ln november 2oo3
begon ze haar medici jngebruik heel
voorzicht ig te minderen. In zoo5 was
ze vrijwel klachtenvrij. Ze vertelde me
dat de neuroloog zeer verbaasd op-
merkte: "Mevrouw, u loopt als een kie-
vit", vertelde hij enthousiast en zette
haar rantsoen Sinemet@ op één tablet
om de dag. Inmiddels komt mevrouw
nog af en toe voor een behandel ing,
maar is eigentijk van de Parkinson af.
Ze doet weer alles wat ze voorheen ook
deed.

...i. Onderzoek
Mevrouw O. is dolgelukkig met haar
genezing en pÍomoot de methode flinl<

via pat iëntenvereniging en internet.
Met als gevolg dat talloze Parkinson-
pat iënten van heinde en verre naar
Balkbrug komen, in de hoop genezing
te vinden. In ongeveer de helft van de
gevallen boekt Reinders opmerkeliike
resultaten. Een aantal van zijn patiën-
ten die in een vroeg stadium van Par-
kinson begonnen met FSR, is na jaren
nog al t i jd niet  aan de medici jnen. De
gevorderde patiënten konden hun me-
dicijnen minderen. "De methode werl<t
over het algemeen. heel gunst ig.  Je
kr i jgt  een somato-emotionaI release.
FSR is een kwestie van het vrijmaken
van zowel de onbewuste emotie als het
fiTsieke dat bij het letsel hoort. Opval-
lend is weI dat er een bepaalde pat i-
entengroep is bi j  wie het aanslaat en
een groep waarbijvrijwelgeen effect te
bemerken is. Waar dat precies aan ligt,
is niet goed te voorspellen. Daarvoor
zou ui tgebreid onderzoek nodig zi jn,
waarvoor het mii helaas aan tijd en de
juiste kennis ontbreekt", stelt hij. "Wel

is het zo dat de idiopathische vorm van
Parkinson zonder medicatie het meest
geschikt  is voor behandel ing."

...Í. Positief '

De kwaliteit van leven wordt hoe dan
ook beter door FSR, daarvan is hi i
overtuigd, a[  denken neurologen daar
vaak anders over.  "Wat ik vaak van
mijn pat iënten hooÍ,  is dat de neuro-
loog deze behandel ing absoluut niet
erkent en in gevaI van genezing zi jn
diagnose herroept.  Want dat Parkin-
son niet te genezen is,  z i t  nu eenmaal
ingebakken. Persoonl i jk v ind i l< dat
jammer. Naar mi jn mening is Parkin-
son een fatale diagnose. Al leen al
door het kr i jgen van die boodschap
kunnen symptomen verergeren. Ver-
tel  je mensen dat er met behandel ing
gunst ige resultaten zi jn te boeken,
dan benader je de aandoening op een
totaal andere manier. Het is niet zo dat
je mensen valse hoop geeft ,  maar het
idee dat de diagnose minder fataal is
dan ze aanvankel i jk dachten, bl i ikt  po-
sitief te werken op het verloop van de
ziekte. Dat vind ík telkens weer heel
bi jzonder om te ervaren."
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