Medical Taping – een bedenkelijke trend
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Tegen
hooikoorts

Medical Taping is de verzamelnaam voor het tapen met de voor velen karakteristieke, fel gekleurde,
elastische tape. Er zijn verschillende soorten tape (Curetape, Kinesiotape, X-tape) met allemaal een
vergelijkbaar uiterlijk en functie.[1]
Medical Taping is erg trendy geworden, zoals een recent dagbladartikel (dd. 9-5-2018) aantoont.[2]
Men behandelt daarmee ook dingen zoals hooikoorts.[3] Maar er zijn tal van toepassingen.
De behandeling komt filosofisch uit de hoek van de oosters-occulte acupunctuur, kinesiologie, acupressuur en chiropraxie. Zie op mijn site artikelen over deze verwerpelijke alternatieve toepassingen.[4]
De grondlegger van Medical Taping is de Japanner Kenzo Kase. In de jaren 70 was Kase al een
bekende naam in de chiropraxie en acupunctuur.[5]
Medical Taping wordt soms ook “Acupressure Taping” genoemd.[6]
Een interessant citaat: “Acutaping, of Athletic Taping, combineert Chinese geneeskunde met osteopathie om aandoeningen te behandelen. Elastische tape wordt geplaatst over de aangetaste gebieden
in overeenstemming met acupunctuurpunten. De huid kleeft aan de tape en wordt opgetrokken van
het onderliggend weefsel tijdens beweging en draineert het lymfesysteem en masseert het onderliggende weefsel”.[7]
Medical Taping verschijnt ook onder de naam “Elastic therapeutic tape” met dezelfde oorsprong
(Kenzo Kase).[8]
Er is geen wetenschappelijke claim voor de werking van Medical Taping. Daarvoor moet de therapie op een groot aantal proefpersonen toegepast kunnen worden. Zie dit citaat:
“Let wel: deze testcase legt geen enkele wetenschappelijke claim, hiervoor was het aantal deelnemers, 139 personen en 147 personen, ook te klein. Tevens namen cliënten aan de testcase deel, die
al medicijnen gebruikten tegen hooikoorts. Er is evenmin een meting gedaan naar placebo-effecten,
waarbij het effect van de placebo(tape) kon worden afgetrokken van het effect van CureTape.
…”.[9]
Lees ook het artikel “Medische specialisten laten rare tapinghype ongemoeid” van de Vereniging
tegen de Kwakzalverij.[10]
Laten we dat tapen maar op oosters-occulte kwakzalverij houden!
Baat het niet, dan schaadt het niet? Christenen moeten weten dat zij zich in niets met het occulte
mogen bezighouden![11]
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