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 behaalden hun diploma aan een vijfjarige, erkende
opleiding en mogen daardoor de titel DO-MRO dragen. Dit geeft aan
dat zij geregistreerd zijn bij het NRO/NVO en betekent dat zij door de
Nederlandse zorgverzekeraars erkend zijn zodat de behandelingen
voor vergoeding in aanmerking komen.
Theo van Well Osteopaat DO-MRO sinds 1995. Een van de eerste
osteopaten in Limburg en sinds 1995 praktijkvoerder in het Centrum
voor Osteopathie.
Leon Wijnands Osteopaat DO-MRO sinds 2005.
Sinds 2013 werkzaam in het Centrum voor Osteopathie.

CRANIO-SACRALE
OSTEOPATHIE

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

De behandeling

Wat is cranio-sacrale osteopathie?

De osteopaat laat zijn geoefende handen
zacht op de schedel, bekken of
wervelkolom rusten om zo te voelen
waar beperkingen en spanningen
aanwezig zijn. Met uiterst subtiele
handgrepen worden zo de gefixeerde
structuren weer naar een normale
beweeglijkheid gebracht. Hierdoor
herstelt functie en de balans in het
cranio-sacrale systeem en zullen de
klachten verbeteren.
Deze behandeling wordt door de meeste
patiënten als zeer aangenaam en
ontspannend ervaren.

Deze onderzoeks- en behandeltechniek richt zich
op de schedelbotten (cranium) en inwendige
vliezen die langs het ruggenmerg helemaal
doorlopen tot in het heiligbeen (sacrum) , de
stroming van het hersenvocht en het hierin
gelegen centrale zenuwstelsel (hersenen,
hersenzenuwen en ruggenmerg).
Anders dan dat wat lange tijd werd aangenomen
is de schedel geen starre structuur maar een
complex van schedelbotten (meer dan twintig)
die door schedelnaden beweeglijk met elkaar
verbonden zijn. Door het verloop van het harde
hersenvlies (dura mater) en haar voortzetting
helemaal tot beneden in het heiligbeen (os
sacrum) is er ook een relatie in de
bewegingsmogelijkheden tussen de schedel, de
wervelkolom en het bekken.

Sterke relatie met het
hormonale systeem

het cranio-sacrale systeem
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat veel
lichamelijke en psychische klachten kunnen ontstaan
als het cranio-sacrale systeem niet goed functioneert.
Bewegingsbeperkingen en spanningen in dit systeem
kunnen veroorzaakt worden door directe
mechanische inwerkingen zoals hoofdletsel, whiplash,
operaties of tandheelkundige/orthodontische
ingrepen. Maar ook klachten die uitgaan van de
wervelkolom of het bekken kunnen invloed hebben op
het hele cranio-sacrale systeem.
Bij babies en jonge kinderen zijn vaak afwijkingen in
dit systeem vast te stellen t.g.v. de positie van de baby
in de baarmoeder of de bevalling met diverse klachten
tot gevolg. Zie hiervoor ook onze folder
“zwangerschap en zuigelingen”.

Vanwege de anatomische ligging van
belangrijke structuren van het
hormonale systeem en het onbewuste
zenuwstelsel worden deze technieken
vaak gebruikt bij klachten die uitgaan
van deze systemen (menstruatie- en
overgangsklachten, klachten rond de
zwangerschap, hyper- of hypo-activiteit
van de schildklier, stress gerelateerde
klachten e.d.)

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.

Indicaties
Enkele voorbeelden van specifieke
indicaties zijn:
• Hoofdpijn, migraine.
• Kaak- en/of gebitsklachten.
• Ondersteuning orthodontische
behandeling.
• Whiplash
• Misselijkheid, duizeligheid.
• Oorsuizen (tinitus).
• Chronische oorontstekingen.
• Slaapstoornissen
• Emotionele of burn-out
gerelateerde klachten.
• Hormonale klachten.
• Gedragsproblematiek bij kinderen.
• Klachten rondom zwangerschap
en bevalling zowel bij moeder als
baby

Holistische aanpak

Omdat de osteopaat het lichaam in zijn
totaliteit onderzoekt en behandelt zullen
deze cranio-sacrale technieken ook deel
uitmaken van behandelingen bij klachten
die niet primair van het cranio-sacrale
systeem uitgaan.

