
De werkwijze van de osteopaat
De osteopaat bekijkt, onderzoekt en behandelt het
lichaam als één geheel en gaat op zoek naar de oorzaak
van de klacht. Door het behandelen van de oorzaak
krijgt het lichaam de mogelijkheid om te herstellen
waardoor de pijn vermindert of zelfs verdwijnt en de
functie verbetert. Een osteopaat werkt uitsluitend met
zijn handen en gebruikt geen medicijnen of apparaten.
Een osteopaat kijkt anders naar uw buikpijnklacht dan
een huisarts of specialist. Hij onderzoekt met de han-
den de beweeglijkheid van het lichaam op basis van
drie systemen: het bewegingsapparaat (spieren en
gewrichten), de organen en het (centrale) zenuwstelsel.
De osteopaat kijkt verder dan alleen de regio waar u
last van heeft.

Waarom deze werkwijze?
Het bewegingsapparaat (spieren en gewrichten), de orga-
nen en het (centrale) zenuwstelsel hebben specifieke,
onderliggende relaties. Zo kan bijvoorbeeld een maagpro-
bleem of een verslechterde, trage vertering klachten geven
als hoofdpijn of pijn in de nek of rug. Er kan mogelijk ook
een verklaring gevonden worden voor die storende onge-
makken in de buik, ook wel 'het prikkelbare darmsyndroom'
genoemd, waarvoor dikwijls door uitgebreid onderzoek in
het ziekenhuis met scopie en röntgenfoto geen verklaring
voor gevonden is. Of het probleem van obstipatie, waar-
voor de oorzaak soms al bij een storing in het functione-
ren van de maag begint, of ligt de oorzaak in het functio-
neren en de bewegelijkheid van het bekken en de organen
in het bekken? De osteopaat zoekt de gepaste behandeling
om de normale beweging weer te herstellen zodat de func-
tie en de structuur van een buikorgaan weer kunnen ver-
beteren.

Het doel van de behandeling is om opnieuw de juiste voor-
waarden te creëren zodat het lichaam weer in staat is zich-
zelf te genezen. Soms is het nuttig om voor bepaalde buik-
en darmklachten andere zorgverleners in te schakelen die
kunnen helpen. Bij het onderzoek kan het zijn dat uw
klachten voor een deel hun oorzaak vinden in het feit dat
u bepaalde voeding niet of slecht verdraagt. De osteopaat
zal u desgewenst verwijzen voor extra advies. Uiteraard kan
de osteopaat - naast buikklachten - ook veel andere licha-
melijke klachten onderzoeken en behandelen. Voor meer
informatie bezoekt u de website of neemt u contact op met
de osteopathiepraktijk.

osteopathie

Buikpijn, een opgeblazen gevoel in de buik of maag-

klachten? Veel mensen hebben ermee te maken, maar

weten niet hoe ze er vanaf kunnen komen. De klach-

ten kunnen hun oorzaak vinden in een verminderde

beweeglijkheid van buikorganen, maar kunnen ook

ontstaan door een slechtere doorbloeding of bezenu-

wing. Als eerder uitgevoerde onderzoeken geen afwij-

kingen hebben laten zien of als medicatie niet vol-

doende helpt, zou u voor onderzoek en behandeling

de praktijk voor osteopathie kunnen bezoeken.

Met buikpijnklachten naar de osteopaat
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