DE MEESTE ZIEKTEKOSTENVERZEKERAARS VERGOEDEN OSTEOPATHIE.
Dit kan een gehele of gedeeltelijke vergoeding zijn afhankelijk van uw aanvullende
verzekering. Vergoedingen vallen niet onder uw eigen risico. Kijk voor meer informatie in
uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Ook vindt u informatie
hierover op de website van de NVO (Nederlandse vereniging voor Osteopathie)
www.osteopathie.nl

De Osteopaten

Beide osteopaten haalden hun diploma aan een vijfjarige, erkende
opleiding en mogen daardoor de titel DO-MRO dragen. Dit geeft aan
dat zij geregistreerd zijn bij het NVO/NRO en betekent dat zij ook door
de Nederlandse zorgverzekeraars erkend zijn. Hierdoor komen de
behandelingen voor vergoeding in aanmerking.
Theo van Well Osteopaat DO-MRO sinds 1995. Een van de eerste
osteopaten in Limburg en sinds 1995 praktijkhouder in het Centrum
voor Osteopathie.
Leon Wijnands Osteopaat DO-MRO sinds 2005 o.a. werkzaam in
praktijken in Aken (D) en Maastricht en sinds 2013 werkzaam in het
Centrum voor Osteopathie.

OSTEOPATHIE
Algemene
informatie

Contact
Voor een consult kunt u terecht bij:
CENTRUM VOOR OSTEOPATHIE
Rijksweg Zuid 42
6131 AP SITTARD
tel. 046 452 58 81
www.centrumvoorosteopathie.nl
Onze secretaresse is elke werkdag van 09.00u. tot 12.30u bereikbaar.
Buiten deze tijden heeft u de mogelijkheid om ons antwoordapparaat in te spreken.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Theo van Well
Leon Wijnands
Osteopaten DO-MRO

Wat is osteopathie?
Osteopathie is een manuele geneeswijze, waarbij stoornissen in de
beweeglijkheid van gewrichten en weefsels worden behandeld. Alles in
het lichaam beweegt: van spieren tot bloedvaten, van ingewanden tot
botten. Al deze weefsels staan met elkaar in verbinding via zenuwen,
bloedvaten, bindweefsel, banden, vliezen etc. Storingen in het ene
lichaamsdeel kunnen daardoor leiden tot klachten in andere
lichaamsdelen. Het verschil maakt de osteopaat doordat hij de oorzaak
van de klacht behandelt.
Zo kunnen hoofdpijnklachten bijvoorbeeld ontstaan door spanningen in
de maag. De maag is namelijk via zenuwen verbonden met de nek en
schouders. Er ontstaat ter plekke spanning, welke uiteindelijk kan
uitmonden in hoofdpijn. Op deze manier ontstaat er een keten van
klachten, die uw osteopaat bij de oorzaak aanpakt. Alle klachten in de
keten zullen daardoor verminderen of zelfs verdwijnen. Dit is slechts één
enkel voorbeeld.

Hoe gaat de osteopaat
te werk?
Het onderzoek
Als u zich met klachten bij uw
osteopaat presenteert, zal hij via
een uitgebreid vraaggesprek en
een lichamelijk onderzoek komen
tot een osteopatische diagnose.
Het onderzoek is gericht op het
vinden van de primaire oorzaak
van uw klachten. Uw osteopaat
onderzoekt met name de
beweeglijkheid van de
verschillende lichaamssystemen.
De behandeling
Een osteopaat maakt gebruik van
zijn handen. De behandeling is
gericht op het vrijmaken van de
primaire weefselspanningen in
het lichaam, waardoor de
klachten verdwijnen.
De osteopaat benadert het

lichaam als één geheel. Hij
gebruikt daarbij zachte
behandeltechnieken, die op
rustige wijze worden
uitgevoerd. De behandeling
duurt een half uur tot een
uur.

Voor wie is osteopathie
bedoeld?
Osteopathie kan worden toegepast bij
veel voorkomende klachten en
behandeling leidt vaak tot verrassend
succesvolle resultaten.
Hier volgt een beperkte opsomming
van klachten die voor osteopathie in
aanmerking komen.

BIJ DE OSTEOPAAT
STAAT VEILIGHEID
VOOROP
Dankzij hun opleiding herkennen
osteopaten klachten die nader
onderzoek vereisen door bijvoorbeeld
de huisarts of de specialist. Als het
nodig is, verwijst de osteopaat naar
hen door.

Lage rugklachten
Nekklachten
Gewrichtsklachten
Hoofdpijn, migraine, oorsuizen..
De oorsprong van
Slaapstoornissen, depressiviteit
osteopathie
K.N.O. klachten zoals terugkerende
bij- en nevenholten ontstekingen
Osteopathie kent een lange
en middenoorontstekingen
traditie in de Verenigde Staten en
• Hormonale stoornissen
in Engeland. Via Frankrijk kwam
• Gynaecologische klachten, prede osteopathie naar het Europese
menstrueel syndroom e.d.
vasteland.
• Maag- en darmklachten
In 1986 werd de Nederlandse
• Stressincontinentie, terugkerende
Vereniging voor Osteopathie
blaasontstekingen
(NVO) opgericht en sindsdien
• Astma, eczeem
werken in Nederland osteopaten.
• Sportblessures
Via een vijfjarige part-time
• Specifieke en algemene
opleiding kunnen artsen en
kinderproblemen, huilbaby’s.
fysiotherapeuten gediplomeerd
osteopaat worden.
Verder kan het zinvol zijn om,
preventief, een aantal keren per jaar
een osteopathische checkup te laten
doorvoeren.
•
•
•
•
•
•

Natuurlijk is deze lijst niet volledig. Bij
twijfel of u baat kunt hebben bij een
osteopatische behandeling, kunt u met
ons contact opnemen.

