
Om te voorkomen dat pijnklachten optreden en regel-
matig terugkeren, is het van belang dat het lichaam
sterk genoeg is om belasting aan te kunnen. Onder
sterk verstaan we ‘een goede conditie‘ en ‘sterke spie-
ren’. Maar wat voor de osteopaat misschien nog wel
belangrijker is, is dat alle gewrichten, botten en spie-
ren goed kunnen bewegen. Vergelijk het bijvoorbeeld
met een (snelle) auto; door wat aanpassingen (betere
brandstof, banden, coureut, et cetera) gaat deze snel-
ler en wordt het uithoudingsvermogen verbeterd. Maar
als het stuur niet goed naar links kan draaien, dan zal
er in de bocht naar links altijd een probleem ontstaan.
Hiermee zul je snel naar de garage gaan om
het op te lossen, voordat je de auto bescha-
digt. 

Bij een lichaam werkt het een beetje op
dezelfde manier. Zo kan bijvoorbeeld een
geblokkeerde nekwervel of borstwervel er
uiteindelijk voor zorgen dat er een verve-
lende slijmbeursontsteking in de schouder
ontstaat. Voordat het zover is geeft je lijf al
voldoende signalen af in de vorm van lichte
pijnklachten of stijfheid in de spieren en
gewrichten. Om te voorkomen dat je in zo’n
geval je werk, sport of hobby niet meer kunt
uitvoeren, is het van belang om met deze
signalen al op tijd aan de bel te trekken.

Waarom dan juist naar de osteopaat? 
De osteopaat is opgeleid om op zoek te gaan naar de
oorzaak van klachten die soms op plaatsen zit waar de
patiënt geen weet van heeft. Zo kan de oorzaak van
chronische rugpijn bijvoorbeeld liggen in spanningen
in de buik, wervelkolom of voet. Een osteopaat onder-
zoekt niet alleen de regio waar de klacht optreedt,
maar het hele lichaam en gaat daar aan het werk waar
hij de oorzaak aantreft. De osteopaat zal in de behan-
deling proberen de oorzaak van een klacht weg te
nemen, in de verwachting dat daarmee het lichaam in
staat gesteld wordt zichzelf verder te herstellen.

Preventief
Ook vóórdat klachten optreden heeft een bezoek aan
de osteopaat nut. In een preventief onderzoek gaat de
osteopaat op zoek naar structuren die niet goed bewe-
gen en een risico vormen voor blessures en aandoe-
ningen zoals RSI en lumbago. Zeker wanneer je een
beroep of sport beoefent waarbij het lichaam langdu-
rig en eenzijdig belast wordt. Het is beter te voorko-
men dan te genezen!

osteopathie

Pijn in de rug bij het tuinieren, nek- en schouderpijn

tijdens het werk of irritaties in pezen en spieren na

het sporten. Vaak zijn dit ‘pijntjes die vanzelf wel

weer verdwijnen’ en dus ook niet de moeite waard om

er iets mee te doen. Echter, dikwijls zijn dit 

pijnklachten die op regelmatige basis terugkomen en

uiteindelijk zoveel hinder geven dat je wordt beperkt

in de alledaagse bezigheden. Op dat moment is het

logisch dat je hulp zoekt bij een dokter, fysiothera-

peut, osteopaat of een andere medisch specialist.

Maar is het niet veel verstandiger om dit soort klach-

ten te voorkomen dan achteraf te moeten genezen?

Het logische antwoord hierop is natuurlijk 'ja' en de

vraag die daarop volgt is: hoe?

Preventief naar de osteopaat

De osteopaat zal in de
behandeling proberen 

de oorzaak van een klacht
weg te nemen
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