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In 1999 kwam ik in contact met de tot dan toe nog onbekende methode van 
Kinesiotaping. In Dortmund heb ik de eerste kinesio taping cursussen gevolgd 
en daar wekte deze methode mijn interesse. Wat mij vooral aantrok was de 
subtiliteit om beweging en vooral pijn met een zeer lichte prikkel op de huid 
te kunnen beïnvloeden. Sindsdien is het een welkome aanvulling op mijn 
behandelingen die vooral orthopedisch/neurologisch gericht zijn.  

 Nadat dhr. Kenzo Kase in Dortmund een Seminar gegeven heeft, ben ik mij 
sterk gaan maken om deze methode meer bekendheid te geven. Het tot dan 
toe enige cursusboek dat geschreven was door collega fysiotherapeuten heb 
ik herschreven en uitgebreid met de bestaande technieken (in het Duits). In 
mijn MTC cursussen probeer ik telkens een betere verklaring te krijgen/te 
geven van de achtergronden.  

 Bij de toepassing van deze tape richt ik mij sterk op het vernieuwende 
element dat de prikkel meestal niet voelbaar is en 24 uur per dag aanwezig is. 
Tevens is het effect, zoals pijndemping, meestal meteen na het aanleggen 
aanwezig. Dit bevestigt dan eveneens de juiste aanleg van de tape. Veel 
patiënten reageren hierop met ongeloof maar kunnen niet anders dan het 
waarnemen van het effect. Toch is deze tape geen wondermiddel, hoewel je 
er meer mee kan doen dan ik ooit tevoren gedacht had, op voorwaarde dat 
de tape goed aangelegd wordt. Een gedegen achtergrondkennis van 
anatomie en fysiologie is uiteraard een vereiste. 

 Het Medical Taping Concept zal in de toekomst voor vele collega 
therapeuten een gewaardeerde aanvulling zijn op de bestaande 
behandelingsmethoden. 

Om de kennis en informatie die ik door de jaren heen heb 
opgedaan te delen met collega fysiotherapeuten heb ik de 
kennis website Tapingbase opgericht. De bedoeling van 
deze website is om op een inspirerende, motiverende en 
innovatieve manier een communicatie medium te zijn en 
om een bijdrage te leveren op het gebied van kennis over 
Medical Tapen. Zie voor meer informatie de website 
www.tapingbase.nl 

  
 

http://www.tapingbase.nl/
http://www.tapingbase.de/

