
 
 

Therapeut info 
 
 
Naam: Bets Everts 
Naam praktijk: Key4balance Kinesiologie praktijk 
Plaats: Wijk bij Duurstede 
Telefoon: 0343 - 59 2018 / 06 – 1078 2142 
E-mail: info@key4balance.nl 
Website: http://www.key4balance.nl 
  
Opmerkingen: Ik hanteer geen vaste praktijktijden.  

Het is ook mogelijk om zonder meerkosten in de 
avonduren een afspraak te maken.  
Download de diverse folders van de website als je 
meer informatie wilt hebben. 

Specialisme : Kinesioloog  
Touch for Health Practitioner 
Basis Guasha Healing therapeut  
Arboverpleegkundige 
Holistische massage 

 
 
Even voorstellen, 
 
Mijn naam is Bets Everts en in het dagelijks leven ben ik 28 uur per week werkzaam als adviseur 
ARBO. Binnen werkend Nederland zie ik veel klachten die vaak meer te maken hebben met de 
manier waarop men in het leven staat en de wijze waarop men met ervaringen omgaat dan met de 
arbeidsomstandigheden. Het is dan ook mijn grote droom om ooit de Kinesiologie te combineren met 
het arbeidsleven.  
 
Touch for Health (TfH) heeft al sinds 1986 (1) en 1988 (2) mijn belangstelling.  
Sinds die tijd blijf ik mij verwonderen over de vraag: ‘Hoe is het mogelijk dat je door middel van een 
spiertest kunt communiceren met het lichaam?’ Door vele persoonlijke ‘ontdekkingen’ bleef de TfH mij 
intrigeren en ik wist dat ik er ooit meer mee zou gaan doen.  
Toen ik door een reorganisatie in 2008 mijn baan kwijtraakte bedacht ik me dat nu het moment was 
aangebroken om een formele studie te gaan volgen met als gevolg dat ik in 2010 als Touch for Health 
Practitioner afgestudeerd ben aan de Nederlandse School voor Kinesiologie. (http://www.ki-net.nl)  
Sinds 2010 heb ik een eigen praktijk aan huis.  
In het kader van bijscholing heb ik na de opleiding nog diverse cursussen gevolgd zodat ik in mijn 
praktijk een verscheidenheid aan mogelijkheden te bieden heb. 
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In 2012 heb ik de opleiding Basis Guasha Healing bij het Mei-Han Instituut met goed gevolg 
afgesloten. (http://meihan-guasha.nl) 
 
Door mijn jarenlange ervaring in de (Bedrijfs)gezondheidszorg heb ik ervaren dat de (energie) balans 
kan worden hersteld of in stand kan worden gehouden door aandacht en communicatie. Beide zijn 
onderdeel van mijn logo dat een ‘vlieger’ verbeeldt en staat voor ‘bewegen’. Vaak zie ik dat mensen 
door een kinesiologie en/of Guasha behandeling weer letterlijk in beweging komen. 
 
Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden mijn Natuurgeneeskundige consulten (gedeeltelijk), omdat ik 
ben aangesloten bij de BvK. 
Registratie codes : AGB90-041640Z – AGB90-50456P 
 
 
Werken met symbolen in mijn praktijk: 
 
Op de jaardag van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (22 april 2012) met het thema  
‘Eenheid in verscheidenheid’ heb ik me laten verleiden tot de aankoop van de Geometrische Codes 
‘de Nieuwe Mens’ Intenties.  
 
Zelf ben ik telkens weer onder de indruk van de kaarten. Hoe is het mogelijk dat Joke deze kaarten uit 
de hand, zonder liniaal, ontwerpt? Het filmpje op haar website laat het precisiewerk zien.  
De kleuren en lijnen krijgen betekenis door degene die er naar kijkt. Dat blijkt voor de een weer een 
andere betekenis te zijn dan voor de ander.  
Omdat ik ook de kalender heb, kan ik cliënten ook een blanco ‘kleurplaat’ meegeven.  
De losse ansichtkaarten die ik erbij kreeg heb ik inmiddels naar enkele mensen toegestuurd. En vaak 
zie ik ze daarna nog als ‘kunstwerk’ ergens hangen of staan. 
 
Het mooie van de Kinesiologie is dat we allemaal de spiertest gebruiken als communicatiemiddel en 
daarnaast een verscheidenheid aan mogelijkheden kunnen bieden om eventuele onbalansen te 
corrigeren. De 130 symboolkaarten behoren daar nu ook toe. 
 
‘Alles raakt alles altijd overal aan’ is zeker van toepassing op de Geometrische Codes. En dat cliënten 
door deze kaarten letterlijk of figuurlijk geraakt kunnen zijn zie ik zo nu en dan ook in mijn praktijk.  


