
OsteopathieWaarom osteopathie bij Knooppunt Centrum voor Gezondheid?
Knooppunt Centrum voor Gezondheid biedt gegarandeerde en erkende hoogwaar-
dige kwaliteit en staat voor zinvolle geneeskunde in een rustgevende en vertrouwde 
omgeving. Zinvol is wat u verder helpt en daarom kijkt de osteopaat van Knooppunt 
Centrum voor Gezondheid verder dan de gebruikelijke rand van de hoed. 

Uw zorg is onze zorg en deze zorg bieden wij u in een moderne, goed bereikbare 
en multidisciplinaire setting waarin cliënten snel en eenvoudig naar een andere 
discipline verwezen kunnen worden. De gekwalifi ceerde osteopaat zal zich volledig 
inzetten om optimale osteopatische hulp te verlenen en zet medische wetenschap en 
innovatie in ten behoeve van de diagnostiek.
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Wat is osteopathie?
De osteopathie gaat uit van de gedachte dat het menselijk lichaam een eenheid 
is. Het lichaam bestaat uit verschillende systemen die elkaar in evenwicht houden 
en bezit het natuurlijk vermogen om eventuele mankementen te verhelpen. Als het 
lichaam gezond is, gebeurt dat ook. Is het evenwicht echter verstoord door bijvoor-
beeld een ongeluk, ziekte, operatie, stress of slechte voedingsgewoonten, dan heeft 
het lichaam vaak hulp nodig om te herstellen. 

De osteopaat kan het lichaam helpen. Osteopathie gaat op zoek naar de oorzaak 
van de klacht en dit hoeft niet noodzakelijkerwijs de plek te zijn waar de klacht 
zich bevindt. Zo kunnen darmproblemen tot vermoeidheidsproblemen leiden, kan 
chronische rugpijn veroorzaakt worden door problemen bij de menstruatie en kun-
nen spanningen van het bindweefsel rondom de lever schouderklachten tot gevolg 
hebben. De osteopaat gaat op zoek naar het orgaan dat aan de bron staat van het 
probleem. Bij baby’s, kinderen en volwassenen.

Wat is het doel van osteopathie?
Osteopathie is voor mensen van jong tot oud. Het doel van de behandeling is om de 
disbalans te verhelpen, zodat het lichaam weer zelf aan de slag kan om het even-
wicht verder te herstellen. Al vanaf de geboorte staat het menselijk lichaam bloot 
aan externe verstorende inwerkingen die kunnen leiden tot mogelijk functieverlies 
van diverse weefsels en lichaamssystemen. De osteopatische behandeling is 
gericht op het herstellen van de bewegingsfuncties en op de terugwinning van een 
evenwichtige gezondheid. 

Van de osteopatische behandeling kan ook een preventieve werking uitgaan. Klachten 
worden namelijk voorafgegaan door functieverlies, dat zich uit in een verstoring 
van de normale soepelheid van gewrichten, spieren, organen en andere weefsels. 
Vroegtijdig behandelen van dit bewegingsverlies kan voorkomen dat het lichaam in 
een later stadium klachten ontwikkelt.

Voor wie kan osteopathie zinvol zijn?
Osteopathie heeft als doel om de gezondheid te bevorderen. Als het lichaam uit 
balans is, volgen er onherroepelijk klachten. Vanzelfsprekend bekijkt de osteopaat 
de klacht. Zijn interesse gaat echter primair uit naar de plek waar het lichaam in
disbalans is. Dáár gaat de osteopaat mee aan de slag. Osteopathie kan zo hulp 
bieden bij:
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Hoe werkt osteopathie?
Osteopathie moet niet verward worden met andere manuele behandelwijzen. Het is 
een originele vorm van manuele geneeskunde met eigen interpretaties, een eigen 
diagnostiek en specifieke behandelwijzen.

De osteopaat onderzoekt de patiënt als eenheid en zal dus in tegenstelling tot
andere manuele benaderingswijzen op het hele lichaam zijn diagnostiek toepassen. 
Door osteopatische kennis van de bouw en werking van het lichaam kan de 
osteopaat de verschillende klachten van de cliënt interpreteren en relateren. De 
oorzaak van veel langdurige klachten kunnen zo worden behandeld. Vele andere 
manuele behandelwijzen richten zich vaak maar op een beperkt gedeelte van het 
lichaam. De osteopathie daarentegen ziet het gehele lichaam altijd als één
bewegend geheel. 

“De osteopaat werkt slechts met zijn handen en 
gebruikt geen apparatuur of medicijnen. Met zijn 
handen kan hij het beste voelen wat hij doet. Hij 
maakt los wat los dient te zitten en doet dit met 
zachte handgrepen.”

Matthieu Janssen, osteopaat
DO-MRO, geregistreerd bij NRO-NVO
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