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Osteopathie heeft mijn zoontje enorm geholpen
Mijn zoontje vertoonde vanaf de 2e week veel onrust, sloeg zichzelf met zijn arm-
pjes wakker, was overdag heel schrikachtig en hij slikte veel. Al snel ben ik naar 
de osteopaat in Middelharnis gegaan. Hij vertelde mij dat er sprake was van een 
verborgen reflux. Na 1 sessie had ik snel een rustige vrolijke baby. Voor mij een 
wonder. Ik ben zelf nadien ook een paar keer behandeld met goede resultaten.

Mevrouw Kievit 
Lees verder op onze website www.osteogroep.nl

Hoera! Je wordt ouder van een jonge-
tje of een meisje. Je kunt je geluk niet 
op….tot het moment dat je merkt dat niet al-
les op rolletjes verloopt. Natuurlijk, ieder kind 
vertoont weleens onrust of huilt. Dat hoort er 
nu eenmaal bij. In sommige gevallen vindt dit 
meer dan gebruikelijk plaats. 

Hiervoor zijn diverse oorzaken. De voeding kan 
een rol spelen (koemelkallergie of een lactose 
intolerantie). Ook gebeurt er gedurende zwanger-
schap veel. Zonder dat ouders hier altijd invloed 
op kunnen hebben, ondergaat de moeder soms 
veel stress die waarschijnlijk niet aan de toekom-
stige baby voorbij gaat.

Bij een normaal verlopende bevalling ligt het 
kindje met het hoofdje naar beneden in het bek-
ken van de moeder. Van hieruit duwen de weeën 
vanuit het middenrif van de moeder het kindje ge-
leidelijk aan dieper het bekken in. Gedurende dit 
proces draait het hoofdje over en weer naar links 
en naar rechts, om uiteindelijk in een gestrekte 
positie naar buiten te komen. Wanneer dit vloei-
end verloopt, is er vrij weinig aan de hand. In de 
praktijk zien wij veel baby’s die na een te snelle 
uitdrijving geboren worden met een overprikkeld 
zenuwstelsel.

Soms blijft het kindje als het ware een beetje in 
het geboortekanaal vast zitten. De aanleiding 
hiervoor kan zijn een te grote baby, een te smal 
bekken van de moeder of bijvoorbeeld een na-
velstreng om de hals van de baby. Wanneer het 
hoofdje blijft steken kan dit, buiten de spanning 
van de wervelkolom, zelfs leiden tot een com-

pressie ter hoogte van de bovenste nekwervels 
en/of de schedelbasis. Soms is een geboorte met 
een vacuümpomp, tangverlossing of (zoals ook bij 
een stuitligging) een keizersnede noodzaak.

Symptomen die hier uit kunnen voortvloeien zijn 
onrust, huilen, voorkeurshouding, overstrekken, 
slaapproblemen, schrikkerig gedrag, zuig en/
of slikklachten. Doordat er vanuit de schedelba-
sis een hersenzenuw (nervus vagus) loopt, die 
onder andere het hele maagdarmstelsel voor-
ziet van zenuw impulsen, kan dit ook leiden tot 
maagdarmklachten zoals buikkrampjes, reflux, 
obstipatie of juist diarree. Bewegingsbeperkingen 
van de schedel en wervelkolom kunnen ook op 
latere leeftijd de motorische ontwikkeling nadelig 
beïnvloeden. Denk aan problemen met omrollen, 
kruipen, gaan zitten en lopen.
Men zegt ook wel: “als je geluk hebt, is je ge-
boorte het ergste trauma wat je meemaakt in je 
leven”. Veel klachten van baby’s zijn gebaseerd 
op een overprikkeld zenuwstelsel. Het spreekt 
dan ook vanzelf dat liefde, rust, ritme en regel-
maat van het grootste belang zijn voor de pasge-
boren baby.



Wat is osteopathie?
Ondanks een liefdevolle begeleiding 
vertonen baby’s soms klachten. Na een 
bezoek aan de consultatiebureau arts, 
huisarts of kinderarts blijkt vaak dat 
de baby structureel gezond is als een 
vis. De oorzaak is dan vaak functioneel. 
Osteopathie is dan de manuele genees-

wijze bij uitstek die bewegingsverliezen 
ter plaatse van de schedel(basis), nek, 
hals, buik bij de baby in kaart brengt. 
Bewegingsverliezen benadelen ons 
opvangvermogen, brengen ons uit ba-
lans, belemmert een optimale circu-
latie van vloeistoffen door het lichaam 
(bloed, lymfe, hersenvocht, etc.) en de 
algemene ontwikkeling van baby en 
kind. De technieken bij baby’s en kinde-

ren zijn zacht, gericht op ontspanning 
en bewegingstoename waardoor het 
zelfgenezend vermogen geactiveerd 
wordt. Osteopathie is een veilige be-
handelingsmethode, er wordt bij baby’s 
en jonge kinderen nooit gekraakt. Van 
groot belang is dat indien er sprake is 
van “ziek zijn” van uw baby of kindje, u 
eerst een arts raadpleegt.

Osteopaat Nikki de Wit is met trots sinds kort gestart met werken bij de Osteo-
Groep in Middelharnis. Rugpijn, hoofdpijn, buikpijn, buikkrampen (huilbaby’s), 
onrust, whiplash, nekklachten, vermoeidheid,  maag- en darmklachten, etc. 
zijn slechts enkele klachten waarvoor u een osteopaat kunt raadplegen. 
 
Nikki vertelt “Al op jonge leeftijd ben ik 
in aanraking gekomen met een oste-
opaat vanwege verschillende klachten. 
Hierdoor is mijn interesse in osteopa-
thie ontstaan. Het menselijk lichaam 
heeft mij altijd geboeid. Dit heeft ertoe 
geleid dat ik na de middelbare school 
de fulltime opleiding osteopathie aan 
The International Academy of Oste-
opathy te Gent ben gaan volgen. Na vijf 
interessante en intensieve jaren heb ik 
deze opleiding met succes afgerond. 
Sindsdien ben ik werkzaam als all-
round osteopaat.”

Osteopathie
Een mooi aspect van osteopathie is dat 
er bij deze gezondheidsdiscipline enkel 
gebruikt wordt gemaakt van manuele 
onderzoeks- en behandelingsmetho-
den. Daarnaast benadert osteopathie 
het menselijk lichaam als één geheel 

en niet als afzonderlijke onderdelen 
waardoor altijd het gehele lichaam 
wordt onderzocht. Via een zachte (lich-
te rek) of stevige benadering (manipu-
latie) bewerkstelligt de osteopaat via 
de handen bewegingswinst waardoor 
de vloeistoffen (bloed, lymfe, hersen-
vocht, etc.) beter gaan stromen en het 
zelf genezend vermogen geactiveerd 
wordt. De individuele aanpak en diver-
siteit in klachten zorgen ervoor dat elke 
behandeling anders is en dat elk oste-
opathie consult als het ware een puz-
zel is. “Hierdoor voer ik dit beroep met 
veel plezier en enthousiasme uit. Daar-
naast geeft het verhelpen van klachten 
van patiënten veel voldoening” zegt 
Nikki. “Mijn drijfveer is om alle patiën-
ten zo optimaal mogelijk te behande-
len. Hierbij tracht ik altijd rekening te 
houden met de persoonlijke wensen en 
omstandigheden van elke patiënt.”

OsteoGroep
De OsteoGroep is een samenwerkings-
verband van zeven zelfstandige osteo-
paten op vijf praktijklocaties. Naast 
collega osteopaten Roel Jan Abbas 
en Lieven Middelhoek zal Nikki de Wit 
praktijkhouden in Middelharnis aan de 
Kaai 11 op maandagmiddag en -avond.

Osteopathie is een veilige behande-
lingsmethode. Bent u benieuwd wat os-
teopathie voor u kan betekenen, maak 
dan een afspraak bij de OsteoGroep via 
telefoonnummer 088-0100 600 of bekijk 
onze website www.osteogroep.nl.

De meest voorkomende oorzaken van 
een onrustige, veel huilende baby: 
 
• Reflux (verborgen reflux)
• Darmkrampjes
• Koemelkallergie
• Overprikkeling
• Oververmoeidheid
• Verschoven werveltje

Tips bij een onrustige baby: 
 
1. Rust, ritme en regelmaat
2.  Lichamelijk contact (tegen het lichaam dragen)
3. Wakker in bed leggen
4. Maak het bed kort en strak op
5. Vermijd prikkels
6. Onvoorwaardelijke liefde
7. Vraag hulp
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Nikki de Wit vestigt zich als 
osteopaat in Middelharnis
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