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Osteopathie zinvol voor 
jong en oud

Veel voorkomende problemen die door osteopathie 

vaak succesvol behandeld kunnen worden waarna 

het lichaam zijn optimale balans terugvindt en 

handhaaft.

In de volgende paragrafen worden voor elke leef-

tijdsfase veel voorkomende problemen benoemd 

waarvoor een osteopathische behandeling zinvol 

kan zijn. Daarbij geldt in het algemeen de regel dat 

een preventieve behandeling altijd effectiever is 

dan uitstel tot de klachten verergeren. 

BABY’S
In algemeen is het zinvol moeder en baby na de 

geboorte te controleren op aanwezigheid van een 

goede balans van het lichaam waarmee een goed 

herstel van de bevalling gewaarborgd kan worden. 

Dat geldt te meer als er sprake is van de volgende 

problemen bij het kind. Drink- en slikproblemen, 

spuugbaby’s, huilbaby’s, onrustige of ontevreden 

baby’s, slecht slapen, houdingsafwijkingen van 

rompje of hoofdje (voorkeurshoudingen), schedel-

vervormingen zoals een afplatting van het sche-

deltje, algemene schedelasymmetrie, verterings-

problemen zoals buikkrampen, veelvuldig hikken, 

problemen met aan- en uitkleden, asymmetrie in 

het bewegen van de ledematen. 

PEUTERS EN KLEUTERS
Als er sprake is van de volgende problemen is het 

zinvol uw kind preventief door een osteopaat te 

laten testen. 

Houdings- en bewegingsproblemen (asymmetrie 

van lichaamshouding  of coördinatieproblemen), 

verterings- en voedingsproblemen, ondersteuning 

bij de behandeling van scheelzien, herhaaldelijk 

optredende middenoorontstekingen, zwakke weer-

stand, nachtmerries en slecht slapen, onrustige  en 

angstige kinderen, situaties van onbalans na onge-

vallen of operaties e.a. klachten. 

OPGROEIENDE KINDEREN VAN 5 – 12 JAAR 
In deze leeftijdsfase is het kind onderhevig aan grote 

veranderingen en staat het met 12 jaar aan het 

begin van de puberteit. Een goede balans van uw 

kind komt zijn verdere ontwikkeling ten goede. 

Preventief onderzoek is zinvol zeker bij het  

signaleren van  de volgende klachten. 

Houdings- en bewegingsproblemen, groeipijnen, 

verterings- en voedingsproblemen, begeleiding bij 

de behandeling van leer- en gedragsproblemen, 

concentratieproblemen, zwakke weerstand, lucht-

wegproblemen zoals astma bronchiale, chronische 

bronchitis en huidproblemen, slaap- en angststoor-

nissen, bedplassen, situaties na ongevallen en ope-

raties, stress gerelateerde klachten, voorbereidende 

behandeling voor orthodontische correctie, jeugd-

migraine en hoofdpijnen, e.a. klachten.

PUBERTEIT EN JONG ADOLESCENTEN
Dit is een periode die gepaard gaat met veel licha-

melijke en emotionele veranderingen. Indicaties 

voor behandeling zijn in principe dezelfde als bij de 

jongere kinderen maar nu telt nog meer het bewe-

gings- en houdingsaspect vanwege de groeispurten 

die deze kinderen vaak doormaken met veel 

groeipijnen, emotionele disbalans, concentratie- en 

voedingsproblemen, stress gerelateerde hoofdpijnen 

en tics. Kortom deze groep jeugdigen is er zeer bij 

gebaat, gescreend en zo nodig behandeld te wor-

den om een zo plezierig mogelijke ontwikkeling te 

waarborgen.  

VOLWASSENEN
Tijdens deze leeftijdsfase kunnen er diverse systemen 

door velerlei oorzaken ontregeld worden. Daarbij 

kan een preventief en / of curatief osteopatisch 

onderzoek en van belang kan zijn die soms gevolgd 

moet worden door een behandeling. De osteopaat 

helpt het lichaam de optimale balans terug te 

vinden en te handhaven.  

vervolg z.o.z.
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Hier volgt een scala aan problemen die kunnen 

voorkomen.

Houdings- en bewegingsproblemen die kunnen 

ontstaan door een specifieke werkhouding, door 

sport, overgewicht of slijtage. 

Verterings- en voedingsproblemen die gepaard 

gaan met winderigheid, een verstoord ontlastings-

patroon, buikpijnen en andere klachten. 

Men kan door allerlei oorzaken last hebben van 

hoofdpijnen en migraine. 

Er kan sprake zijn van luchtwegproblemen zoals 

COPD, astma bronchiale e.a., 

maar ook van blaas- en prostaatklachten zoals lichte 

vormen van incontinentie en plasproblemen die 

behandeld kunnen worden in samenwerking met 

bekkenfysiotherapie. 

Andere klachten kunnen zijn het premenstrueel 

syndroom en klachten tijdens de zogenaamde 

menopauze. 

Er kan sprake zijn van een onvervulde kinderwens 

bij normale vruchtbaarheid. 

Men kan lijden aan een burn-out en chronische 

vermoeidheid. 

Bij sportblessures kan preventieve begeleiding van 

belang zijn in samenwerking met de sportfysio-

therapeut. 

Ondersteuning kan noodzakelijk zijn bij het herstel 

na zware ziektes of operaties waarbij bovendien 

littekenvorming kan optreden na ontstekingen.  

Voor meer informatie verwijzen wij naar 

onze website: 

www.osteopathiehameleers.nl 

of neemt u telefonisch contact op:

Telefoonnummer: 043-321 73 18.


