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OsteopathieOsteopathie

�� AlgemeenAlgemeen

�� Osteopathie en zwangerschapOsteopathie en zwangerschap

�� Osteopathie bij baby's en kinderenOsteopathie bij baby's en kinderen



AlgemeenAlgemeen



AlgemeenAlgemeen

�� BetekenisBetekenis van van hethet woordwoord

�� De De inhoudinhoud

�� De De oorsprongoorsprong

�� De principesDe principes



Betekenis van het woordBetekenis van het woord

�� OsteonOsteon --> > GrieksGrieks: bot : bot 

�� Pathos Pathos --> > GrieksGrieks: : o.a. lijdeno.a. lijden



De inhoudDe inhoud

�� Fascinatie voor bot door A.T. Fascinatie voor bot door A.T. StillStill

�� Bot als hardste materiaalBot als hardste materiaal

�� Laatste wat wegkwijnt na de doodLaatste wat wegkwijnt na de dood

�� Bot is de kapstok Bot is de kapstok 

�� De osteopaat behandelt lijden, problemen van De osteopaat behandelt lijden, problemen van 

het hele lichaam = holismehet hele lichaam = holisme



De De oorsprongoorsprong

�� Andrew Taylor Andrew Taylor StillStill

(1828(1828--1917)1917)

�� ZeerZeer gelovige,gelovige, klassiekklassiek

geschooldegeschoolde artsarts

�� VerliesVerlies van van familieledenfamilieleden

doordoor meningitismeningitis

�� OpstellingOpstelling principes, principes, 

osteopathieosteopathie alsals filosofiefilosofie



De principesDe principes

�� Leven is bewegenLeven is bewegen

�� Structuur en functieStructuur en functie

�� Zelfhelende kracht van het menselijke lichaamZelfhelende kracht van het menselijke lichaam

�� Het organisme als een onscheidbare eenheidHet organisme als een onscheidbare eenheid

�� The The arterialarterial rulerule



DefinitieDefinitie van Osteopathievan Osteopathie

Osteopathie Osteopathie isis eeneen manuelemanuele, , holistischeholistische

geneeswijzegeneeswijze diedie bewegingsbeperkingenbewegingsbeperkingen in in hethet

lichaamlichaam opspoortopspoort en en behandeltbehandelt met met alsals doeldoel de de 

gezondheidgezondheid van van hethet individu te individu te verbeterenverbeteren..



Holisme = mens Holisme = mens alsals éééénn geheelgeheel

�� LichaamLichaam en en geestgeest zijnzijn éééénn geheelgeheel

�� ChemieChemie = = voedingvoeding en en stofwisselingstofwisseling

�� FysiekFysiek: : VerschillendeVerschillende delendelen van van hethet lichaamlichaam
bebeïïnvloedennvloeden elkaarelkaar

�� De osteopaat De osteopaat behandeltbehandelt niet niet altijdaltijd opop de de plaatsplaats van de van de 
klachtenklachten, , welwel opop de de plaatsplaats van van de oorzaak (het de oorzaak (het 
bewegingsverlies).bewegingsverlies).



DefinitieDefinitie van Osteopathievan Osteopathie

Osteopathie Osteopathie isis eeneen manuelemanuele, , holistischeholistische

geneeswijzegeneeswijze diedie bewegingsbeperkingenbewegingsbeperkingen in in hethet

lichaamlichaam opspoortopspoort en en behandeltbehandelt met met alsals doeldoel de de 

gezondheidgezondheid van van hethet individu te individu te verbeterenverbeteren..



Beweging!!!Beweging!!!

Al is het lichaam Al is het lichaam éééén geheel n geheel –– didactischedidactische

onderverdeling in 3 delen:onderverdeling in 3 delen:

-- PariPariëëtaaltaal = bewegingsapparaat= bewegingsapparaat

-- Visceraal = organenVisceraal = organen

-- CranioCranio--sacraalsacraal = schedel en vliezen= schedel en vliezen









Beweging!!!Beweging!!!

�� PariPariëëtaaltaal = bewegingsapparaat= bewegingsapparaat

�� Visceraal = organenVisceraal = organen

�� CranioCranio--sacraalsacraal = schedel en vliezen= schedel en vliezen



VisceraalVisceraal = = organenorganen



VisceraalVisceraal = = organenorganen









Beweging!!!Beweging!!!

�� PariPariëëtaaltaal = bewegingsapparaat= bewegingsapparaat

�� Visceraal = organenVisceraal = organen

�� CranioCranio--sacraalsacraal = schedel en vliezen= schedel en vliezen



CranioCranio--sacraalsacraal = = schedelschedel en en 

vliezenvliezen



CranioCranio--sacraalsacraal = = schedelschedel en en 

vliezenvliezen









DefinitieDefinitie van Osteopathievan Osteopathie

Osteopathie Osteopathie isis eeneen manuelemanuele, , holistischeholistische

geneeswijzegeneeswijze diedie bewegingsbeperkingenbewegingsbeperkingen in in hethet

lichaamlichaam opspoortopspoort en en behandeltbehandelt met met alsals doeldoel de de 

gezondheidgezondheid van van hethet individu te individu te verbeterenverbeteren..



BehandelingBehandeling

�� duurduur::

-- eersteeerste behandelingbehandeling: 1u : 1u ((anamneseanamnese –– onderzoekonderzoek ––

relatierelatie klachtklacht en en bewegingsbeperkingbewegingsbeperking –– behandelingbehandeling))

-- vervolgbehandelingvervolgbehandeling: 30 : 30 –– 45min45min

�� FrequentieFrequentie:: laaglaag (van 1 (van 1 tottot 3 3 wekenweken))

�� ResultaatResultaat: na 3 : na 3 –– 5 5 behandelingenbehandelingen moetmoet verbeteringverbetering

optredenoptreden zonietzoniet wordtwordt de de behandelingbehandeling gestaaktgestaakt



DefinitieDefinitie van Osteopathievan Osteopathie

Osteopathie Osteopathie isis eeneen manuelemanuele, , holistischeholistische

geneeswijzegeneeswijze diedie bewegingsbeperkingenbewegingsbeperkingen in in hethet

lichaamlichaam opspoortopspoort en en behandeltbehandelt met met alsals doeldoel de de 

gezondheidgezondheid van van hethet individu te individu te verbeterenverbeteren..



KlachtKlacht

typologie

val: blokkade

Blaasontsteking

Verzakking baarmoeder

HetHet terreinterrein ((gebiedgebied) ) isis verzwaktverzwakt

Uitlokkende factor

ACUTE RUGPIJNACUTE RUGPIJN

GEZONDGEZOND



IndicatiesIndicaties

KlachtenpatronenKlachtenpatronen bijbij volwassenenvolwassenen

�� NekNek-- en en schouderklachtenschouderklachten

�� LageLage rugpijnrugpijn, lumbago, lumbago

�� HerniaHernia

�� TenniselleboogTenniselleboog

�� HoofdpijnHoofdpijn, migraine, migraine

�� TerugkerendeTerugkerende ontstekingenontstekingen en blessuresen blessures

�� WhiplashWhiplash

�� maagproblemenmaagproblemen

�� DarmDarm-- en en verteringsproblemenverteringsproblemen

�� GynaecologischeGynaecologische klachtenklachten: PMS: PMS

�� ChronischeChronische vermoeidheidvermoeidheid

�� RheumatischeRheumatische klachtenklachten

�� VerminderdeVerminderde weerstandweerstand

�� KaakgewrichtsproblemenKaakgewrichtsproblemen



Osteopathie Osteopathie 

en en 

zwangerschapzwangerschap



OsteopathieOsteopathie en en zwangerschapzwangerschap

�� VoorbereidingVoorbereiding

�� TijdensTijdens de de zwangerschapzwangerschap

�� Na de Na de zwangerschapzwangerschap



VoorbereidingVoorbereiding

�� OsteopathieOsteopathie algemeenalgemeen

�� VoorbereidingVoorbereiding opop afstandafstand

�� LokaleLokale voorbereidingvoorbereiding

(vb. moeilijk  zwanger worden)(vb. moeilijk  zwanger worden)



TijdensTijdens de de zwangerschapzwangerschap

�� EersteEerste 16 16 wekenweken (vruchtje(vruchtje meestmeest kwetsbaar kwetsbaar -- spontanespontane

abortusabortus))

�� VeranderingenVeranderingen met met typischetypische klachtenklachten
((positioneelpositioneel, , anatomischanatomisch,,……))

�� LiggingLigging van de baby van de baby (kan(kan aantonen waaraantonen waar spanningspanning

zitzit, , vermoedelijkvermoedelijk zoekendezoekende naarnaar meestemeeste plaatsplaats en en comfortcomfort))

�� VoorbereidingVoorbereiding naarnaar bevallingbevalling



Tijdens de zwangerschapTijdens de zwangerschap

VoorkeursliggingVoorkeursligging::

Links of rechts dragenLinks of rechts dragen

StuitliggingStuitligging

AangezichtAangezicht

KruinKruin

……

�� Predispositie voor bepaalde klachten zowel bij de moeder als bijPredispositie voor bepaalde klachten zowel bij de moeder als bij
de babyde baby

�� Als osteopaat vragen we ons af waarom? Structureel (placentaAls osteopaat vragen we ons af waarom? Structureel (placenta--
inplanting; navelstreng; grote baby inplanting; navelstreng; grote baby -- hoofd t.o.v. kleine moeder hoofd t.o.v. kleine moeder --
bekken) of relatie met bewegingsbeperkingen in het lichaambekken) of relatie met bewegingsbeperkingen in het lichaam



KlachtenKlachten tijdenstijdens de de zwangerschapzwangerschap

LBPLBP

ZwangerschapsischiasZwangerschapsischias

ZwareZware benenbenen

PijnPijn tussentussen de de schouderbladenschouderbladen

NekklachtenNekklachten

HoofdpijnHoofdpijn

MisselijkheidMisselijkheid

ObstipatieObstipatie en en verteringsklachtenverteringsklachten

IncontinentieklachtenIncontinentieklachten

BekkeninstabiliteitBekkeninstabiliteit

BeklemmendBeklemmend gevoelgevoel en en problemenproblemen met met ademhalingademhaling



Na de zwangerschapNa de zwangerschap

�� BekkeninstabiliteitBekkeninstabiliteit

�� Problemen bij het geven van borstvoeding Problemen bij het geven van borstvoeding 
(mastitis (mastitis ----> borstlift)> borstlift)

�� PostPost--natalenatale depressie depressie 
(osteopathisch denken: (osteopathisch denken: burnburn--outout

bij moeder en bij moeder en evtlevtl. ook bij baby). ook bij baby)

�� Enz.Enz.



Osteopathie Osteopathie 

bij baby's en bij baby's en 

kinderen kinderen 



Osteopathie bij baby's en kinderenOsteopathie bij baby's en kinderen

�� AlgemeenAlgemeen

�� Osteopathische visie over:Osteopathische visie over:

-- in de buik in de buik (voorkeursligging)(voorkeursligging)

-- geboorteproces en ernageboorteproces en erna

-- reflexhoudingenreflexhoudingen

-- van baby tot kindvan baby tot kind

�� Klachten bij baby's en kinderenKlachten bij baby's en kinderen



AlgemeenAlgemeen

�� Kind is geen kleine volwasseneKind is geen kleine volwassene

�� Osteopathie is geen vervanging van klassieke Osteopathie is geen vervanging van klassieke 

benaderingbenadering

�� Samenwerking met andere disciplinesSamenwerking met andere disciplines

�� Gebruik van eigen zelfgenezende kracht (tenzij Gebruik van eigen zelfgenezende kracht (tenzij 

bij bij burnburn--outout))

�� Eruit groeien is nog zo geen slecht ideeEruit groeien is nog zo geen slecht idee



In de buikIn de buik

�� Is er een reden waarom baby bepaalde positie Is er een reden waarom baby bepaalde positie ‘‘kiestkiest’’ –– heeft in de heeft in de 
baarmoeder? Kunnen we die aanpakken?baarmoeder? Kunnen we die aanpakken?

�� Spanningen bij de moeder : Uterusgebonden  Spanningen bij de moeder : Uterusgebonden  (structureel: placenta(structureel: placenta--

inplanting; functioneel: inplanting; functioneel: verklevingenverklevingen, doorbloeding, positie in bekken), doorbloeding, positie in bekken), houding , houding 
(structureel zoals (structureel zoals scoliozescolioze of functioneel zoals blokkades)of functioneel zoals blokkades), werken of rust, , werken of rust, 
‘‘stressstress’’,,……

�� Problemen bij de baby: zoekt vermoedelijk naar beste plaats om Problemen bij de baby: zoekt vermoedelijk naar beste plaats om 
te ontwikkelen te ontwikkelen (structureel: navelstreng kort of rond hals, (structureel: navelstreng kort of rond hals, emotioneelemotioneel--stressstress

moeder, functioneel: spanningen en houdingsmoeilijkheden door fimoeder, functioneel: spanningen en houdingsmoeilijkheden door fixaties bij de xaties bij de 
moeder,moeder,……))

�� CombinatieCombinatie

DrukDruk-- en trekkrachten en trekkrachten �� voorkeursligging naar bevalling toevoorkeursligging naar bevalling toe



GeboorteprocesGeboorteproces

�� Voorkeursligging van de baby Voorkeursligging van de baby 

�� Inductie Inductie 

�� EpiduraleEpidurale

�� Sectio Sectio caesareacaesarea

�� Verwikkelingen (verlostang, zuignap,Verwikkelingen (verlostang, zuignap,……))

�� APGAR scoreAPGAR score



Na de geboorteNa de geboorte

�� Een baby is in staat om te reageren op alle Een baby is in staat om te reageren op alle drukdruk-- en en 

trekkrachten van tijdens de zwangerschap en bevalling.trekkrachten van tijdens de zwangerschap en bevalling.

�� Zelfgenezende kracht is nog heel hoogZelfgenezende kracht is nog heel hoog

�� Toch bij sectio, Toch bij sectio, zuignapzuignap-- of tanggebruik, inleiding, of tanggebruik, inleiding, 

epiduraleepidurale en zelfs bij gewone bevalling problemen en zelfs bij gewone bevalling problemen 

�� waar is de zelfhelende kracht? Welke hulp kunnen waar is de zelfhelende kracht? Welke hulp kunnen 

we bieden indien structureel alles we bieden indien structureel alles okok lijkt?lijkt?



Reflexhoudingen en functionele Reflexhoudingen en functionele 

klachtenklachten
�� ReflexReflex--houdinghouding ((kisskiss 1: ATNR en 2:  1: ATNR en 2:  overstrekkingoverstrekking -- bekend bekend 

vanuit de  manuele therapie)vanuit de  manuele therapie)

�� Vermoedelijke druk op Vermoedelijke druk op vagusvagus (darmkrampen, (darmkrampen, refluxreflux))

�� Spanning op middenrif ?(rotaties tijdens bevalling)Spanning op middenrif ?(rotaties tijdens bevalling)

�� Spanning en pijn door Spanning en pijn door ““blokkadesblokkades”” waar druk is geweest bij de waar druk is geweest bij de 
bevallingbevalling

�� huilbabyhuilbaby’’s, moeilijk slapen, s, moeilijk slapen, refluxreflux, , krampjeskrampjes met uitgeputte en met uitgeputte en 
gestresste moedersgestresste moeders



Van baby tot kindVan baby tot kind

�� De ontwikkeling van het kind zou kunnen bemoeilijkt De ontwikkeling van het kind zou kunnen bemoeilijkt 
zijn door zijn door ““blokkadesblokkades”” in de nek, problemen aan het in de nek, problemen aan het 
achterhoofd,achterhoofd,…… �� ““het kind blijft zitten in een reflexhet kind blijft zitten in een reflex””

�� Veel energie gaat vermoedelijk verloren in deze letsels Veel energie gaat vermoedelijk verloren in deze letsels 
waardoor kinderen moeilijker kunnen reageren op waardoor kinderen moeilijker kunnen reageren op 
vaccinaties, vaker ziek zijn, uitslag hebben, huilen,vaccinaties, vaker ziek zijn, uitslag hebben, huilen,……

�� Bij wegnemen van deze fixaties kan het kind veel meer Bij wegnemen van deze fixaties kan het kind veel meer 
en beter reageren op de prikkels in zijn omgeving.en beter reageren op de prikkels in zijn omgeving.

�� optimaler ontwikkelen en minder lastig kindoptimaler ontwikkelen en minder lastig kind



Van baby tot kindVan baby tot kind

�� Veel vallen en opstaan figuurlijk maar ook letterlijk.Veel vallen en opstaan figuurlijk maar ook letterlijk.

�� Elke opgelopen fixatie kan mogelijks zorgen voor Elke opgelopen fixatie kan mogelijks zorgen voor 

verlies van energie en beverlies van energie en beïïnvloedt de groei van het nvloedt de groei van het 

kind. kind. 

�� Eventueel oorzaak van gedragsproblemen, Eventueel oorzaak van gedragsproblemen, 

moeilijkheden op school, enz. bij het opgroeiend kind moeilijkheden op school, enz. bij het opgroeiend kind 

en zelfs later nog last als volwassene.en zelfs later nog last als volwassene.



IndicatiesIndicaties

Klachtenpatronen bij babyKlachtenpatronen bij baby’’s en s en kinderenkinderen

�� HuilbabyHuilbaby’’ss

�� Reflux Reflux 

�� KrampjesKrampjes

�� StoelgangproblemenStoelgangproblemen ((diarreediarree, , moeilijkemoeilijke en harde en harde stoelgangstoelgang))

�� FrequenteFrequente verkoudhedenverkoudheden

�� LuchtwegenproblemenLuchtwegenproblemen, , oorontstekingenoorontstekingen (NKO)(NKO)

�� OnrustigeOnrustige kinderenkinderen

�� ADHD, ADHD, hyperkinesiehyperkinesie

�� ConcentratieproblemenConcentratieproblemen, , snelsnel afgeleidafgeleid

�� LeerproblemenLeerproblemen tottot leerachterstandleerachterstand

�� MotorischeMotorische achterstandachterstand

�� BedwaterenBedwateren

�� GebitsproblemenGebitsproblemen

�� EnzEnz..



Extra: OrthodontieExtra: Orthodontie

�� Ontwikkeling bovenkaak (afglijden naar Ontwikkeling bovenkaak (afglijden naar ventraalventraal--

caudaalcaudaal) wordt heel sterk be) wordt heel sterk beïïnvloed door ontwikkeling nvloed door ontwikkeling 

schedelbasis tot ongeveer 4 jaarschedelbasis tot ongeveer 4 jaar

�� Ontwikkeling onderkaak kan worden beOntwikkeling onderkaak kan worden beïïnvloed door nvloed door 

problemen in de rest van het lichaam (sleutelbeen, problemen in de rest van het lichaam (sleutelbeen, 

nekspieren en nekspieren en --vliezen, vliezen, ……))

�� Allebei afhankelijk van slechte gewoontes zoals zuigen, Allebei afhankelijk van slechte gewoontes zoals zuigen, 

fopspeen gebruik, ook van slikken, spreken, lipbijten, fopspeen gebruik, ook van slikken, spreken, lipbijten, 

tandgroei en gezondheid.tandgroei en gezondheid.



Orthodontie via osteopathieOrthodontie via osteopathie

�� FotoFoto’’s binnenkort beschikbaar (zie publicatie s binnenkort beschikbaar (zie publicatie 

boek van boek van PhilipPhilip Van Van CailleCaille –– osteopaat in osteopaat in 

Zwitserland)Zwitserland)



�� Verschil met de andere geneeswijzenVerschil met de andere geneeswijzen

�� Osteopathie heeft een holistisch beeld van de Osteopathie heeft een holistisch beeld van de 

mens tijdens de osteopathische behandeling. mens tijdens de osteopathische behandeling. 

Osteopathie bekijkt de aanpak van de klacht zelf Osteopathie bekijkt de aanpak van de klacht zelf 

ook holistisch. Dus samenwerking met de ook holistisch. Dus samenwerking met de 

andere geneeswijzen is van cruciaal belang!andere geneeswijzen is van cruciaal belang!

OSTEOPATHIEOSTEOPATHIE



Praktische gegevensPraktische gegevens

Website: Website: www.osteoclinic.bewww.osteoclinic.be

EmailEmail: : raepsaet@osteoclinic.beraepsaet@osteoclinic.be


