
Waarom naar de osteopaat?
De osteopaat gaat ervan uit dat de oorzaak van hoofd-
pijn vaak ligt in het verlies van beweeglijkheid ergens in
het lichaam. Iets wat door medische apparaten of bloed-
analyse moeilijk te achterhalen is. De oorzaak kan over-
al in het lichaam zitten en hoeft niet per se in het hoofd
zelf te zitten. Zo kan bijvoorbeeld een geblokkeerde rib
spanning geven op de grote rugspier die ook aanhecht
op de achterkant van de schedel. Deze spierspanning kan
helemaal doortrekken naar het voorhoofd zodat je het
idee krijgt dat je 'scheel gaat kijken van de hoofdpijn'.
Hoofdpijn bij vrouwen in de maandelijkse periode die
ontstaat door veranderingen in de onderbuik. Deze ver-
anderingen veroorzaaken onderrugklachten. De klachten
van de onderrug beïnvloeden de gehele wervelkolom en
schedel, en een klein bewegingsver-
lies kan al voor heftige hoofdpijn
zorgen. De osteopaat gaat bij deze

klachten op zoek naar de oorzaak van de klacht en zal
dus méér onderzoeken dan alleen het hoofd of de nek.

Het onderzoek gebeurt manueel, dat wil zeggen 'met de
handen'. Er komen dus geen medische apparaten of medi-
cijnen aan te pas. De osteopaat gebruikt zachte hand-
grepen om bewegingsverliezen op te zoeken en te
behandelen. Het lichaam (de botten, organen, bloedva-
ten en zenuwen) krijgt hierdoor wat meer ruimte om te
bewegen en goed te functioneren zodat het 'zelfherstel-
lende vermogen' van het lichaam wordt verbeterd.
Hierdoor kan de hoofdpijn verminderen of zelfs helemaal
verdwijnen.

Vergoedingen
In de praktijk wordt vaak de vraag gesteld hoe osteopa-
thie wordt vergoed en of het onder het eigen risico valt.
Een kort antwoord hierop is: osteopathie valt niet onder
het eigen risico omdat het wordt vergoed uit de aanvul-
lende verzekering. Afhankelijk van de verzekeraar en het
aanvullende pakket wordt osteopathie geheel of gedeel-
telijk vergoed. 

osteopathie

Hoofdpijn, bijna iedereen heeft er wel eens last van.

Soms is het duidelijk waarom je ineens hoofdpijn

hebt (wanneer je je hoofd stoot of als je een kater

hebt na een gezellig feestje), maar soms is de oor-

zaak niet altijd even duidelijk en kun je er veel last

van hebben. Onder deze categorie vallen bijvoor-

beeld migraine, hoofdpijn na een whiplash, hoofdpijn

tijdens de menstruatie, clusterhoofdpijn... Vaak geeft

rust of medicatie verlichting, maar dit neemt niet de

oorzaak weg waardoor de klacht weer makkelijk

terugkomt. In dat geval kan de osteopaat wellicht

een oplossing bieden.
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