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.
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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

Hoofdpijn

Hoofdpijn en migraine worden vaak gezien als mysterieuze
aandoeningen waarvan de oorsprong door artsen zelden of nooit
wordt gevonden.
De behandeling bestaat dan ook meestal uit symptoom-bestrijding
met medicijnen.
Vanuit osteopatisch perspectief is er een aantal invalshoeken die
een verrassende aanpak mogelijk maken.

De osteopatische
aanpak
De osteopaat zoekt naar de
oorzaak van de hoofdpijn en
die kan elders in het lichaam
liggen, voor de patiënt vaak
op een niet vanzelfsprekende
plek.

Bewegingsverlies in de
wervelgewrichten of
weefselspanningen in de buik
kunnen namelijk zorgen voor
overprikkeling van het
zenuwstelsel en zo hoofdpijn
veroorzaken.
De osteopaat is geoefend om
deze spanningen op te sporen.
Via subtiele handelingen is hij
in staat om vanuit de
oorsprong de hoofdpijn te
behandelen.

EEN OSTEOPAAT BEHANDELT NIET DE KLACHT ZELF
MAAR GAAT OP ZOEK NAAR DE OORZAAK VAN DE
KLACHT, OM ZO EFFECTIEF TE WERK TE KUNNEN
GAAN

Interactie met andere
klachten

Vaak zijn er naast de
hoofdpijnklachten ook nog
andere klachten aanwezig,
maag-darm, nek- en/of rugklachten, die samenhangen
met de oorzaak van de hoofdpijn. Naast het gunstig effect
op de hoofdpijnklachten, heeft
de osteopatische behandeling
bijkomstig een gunstig effect
op boven-genoemde klachten,
omdat de hele klachtenketen
door de osteopaat behandeld
wordt.
Gezien de sterke hormonale
relatie, kan de hoofdpijn ook
gepaard gaan met hormonale
klachten; bijvoorbeeld hoofdpijn of migraine vóór en/of
tijdens de menstruatie.

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.

Craniosacrale technieken

Een speciale plaats binnen de behandeling nemen de craniosacrale technieken in. Deze beïnvloeden de subtiele bewegingen van de verschillende schedelbotten (cranium) en het
hieraan verbonden hersenvlies met de bloedvaten en de sensibele zenuwen. Omdat dit hersenvlies ook het hele ruggenmerg omsluit en uiteindelijk vastzit in het bekken/heiligbeen
(sacrum) wordt ook de onderrug en bekken mee behandeld.
Voor meer informatie hierover verwijzen we naar onze folder
over de „craniosacrale osteopathie”
Osteopatische behandeling is niet belastend voor de patiënt en
wordt vaak als prettig ervaren.
Indien u geïnteresseerd bent in de analyse en behandeling van
uw klachten, kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

