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Osteopathie heeft mij weer controle gegeven over mijn lichaam
De laatste tijd heb ik veel last van slaapproblemen gehad. Ik werd veel wakker na 03.00 uur 
en viel moeizaam in slaap. Ik startte vermoeid de dag en veel ging mis. Een vriendin van mij 
adviseerde een osteopaat te raadplegen. Na drie behandelingen voelde ik mij veel beter en kom 
ik meer tot rust. Ik krijg langzaam weer meer energie. “Ik voel mij beter in mijn vel.” Mijn dagen 
zijn meer in balans en door de osteopaat heb ik een stuk ontspanning in mijn lichaam gekregen. 
Door meer naar mijn lichaam te luisteren en vaker het woord ‘nee’ te hanteren heb ik het gevoel 
dat ik de controle weer terug heb. Ik wil mijn osteopaat hiervoor bedanken.   

Mevrouw van Rossum

In Nederland heeft 20 tot 30 % van de be-
volking slaapproblemen. De statistieken 
wijzen uit dat het gebruik van slaapmedica-
tie (met de nodige bijwerkingen) nog steeds 
toeneemt. De meest  voorkomende oorza-
ken zijn: (langdurige)stress, onregelma-
tig slaapritme (ploegendienst, jetlag, etc.), 
onvoldoende daglicht, cafeïnerijke dranken 
na 18.00 uur, zware maaltijd voor het sla-
pen gaan, elektromagnetische straling van 
de mobiele telefoon. Ook van belang voor 
een ieder is dat men zich dient te beseffen 
dat het blauwe licht van een tablet, smart-
phone of televisie voor het slapen gaan, het 
hormoon melatonine (wat het dag en nacht 
ritme reguleert) afbreekt.

Er zijn veel slaapproblemen. De meest voorko-
mende is slapeloosheid. Dit uit zich in niet goed in 
kunnen slapen of niet goed door kunnen slapen. 
Andere slaapproblemen zijn: snurken, tanden 
knarsen, rusteloze benen, slaapapneu, nacht-
merries, nachtangst, slaapwandelen, etc.

Het hormoon melatonine
Iedereen maakt het slaaphormoon melatoni-
ne aan. Naarmate we ouder worden neemt de 
productie af, waardoor ouderen minder slapen. 
Melatonine wordt geproduceerd door de epifyse 
(pijnappelklier). Zodra het donker wordt (registra-
tie via het netvlies van de ogen) komt er melatoni-
ne vrij in het bloed en het hersenvocht. Dit is het 
signaal voor het lichaam om de dagactiviteiten te
verminderen en zich voor te bereiden op de nacht. 

Melatonine geeft dus rust en herstelt het lichaam, 
wat essentieel is voor een optimale gezondheid. 
De stof ondersteunt het hart- en bloedvatenstel-
sel, beschermt tegen vrije radicalen, ondersteunt 
het immuunsysteem, vermindert spanningen en 
heeft een gunstige werking op ouderdomsver-
schijnselen. Wordt het licht, dan stopt de melato-
nine productie en worden we wakker.

Wat kan osteopathie doen?
In de osteopathie praktijk worden veel slaappro-
blemen geregistreerd. In de hectische tijd waarin 
we leven met volle agenda’s, deadlines en de no-
dige uitdagingen raakt ons zenuwstelsel vaak ook
gecombineerd met fysieke ongemakken (snel) 
overprikkeld. De versnellingsbak staat teveel in 
een hoge versnelling en het wordt na verloop van 
tijd steeds moeilijker om in de nacht terug te scha-
kelen naar z’n nul, hetgeen noodzakelijk is voor 
een goede nachtrust. Osteopathie is de genees-
wijze bij uitstek die in staat is via manuele technie-
ken van de schedel, heiligbeen, ophangstructuren 
organen in de borst-buikholte en wegnemen van 
blokkades ter plaatse van de (nek)wervelkolom, 
middenrif zowel het hormoonstelsel als ook ze-

slaapproblemen



nuwstelsel weer uit te balanceren. Men 
komt vervolgens weer in rustiger vaar-
water, waarna het dag – en nachtritme 
zich weer kan herstellen.

Van belang is zich te beseffen niet te 
snel terug te vallen op verslavende 
slaapmedicatie. Indien er naast oste-
opathie extra ondersteuning nodig is 
voor uw slaapproblemen heeft het eer-

der de voorkeur gebruik te maken van 
melatonine tabletjes, homeopathische 
middelen (valeriaandruppels, lavendel, 
etc.), kruidenthee of etherische oliën.

Op woensdag 3 juli opent OsteoGroep alweer haar zesde vestiging! Ter uitbrei-
ding van het patiënten aanbod uit de regio Rotterdam wordt aan het Westplein 
12-14 een nieuwe vestiging toegevoegd naast de bestaande OsteoGroep vesti-
ging in Rotterdam Hillegersberg, Villapark 3. 
 
Unieke locatie
OsteoGroep heeft met deze nieuwe 
locatie een pareltje in handen aan de 
prachtige Veerhaven van Rotterdam 
(Scheepvaartkwartier). Het pand ken-
merkt zich door de ligging met vrij 
uitzicht over de historische Veerhaven 
en de Maas. Het Scheepvaartkwartier 
is bij uitstek de mooiste locatie van 
Rotterdam, vanwege zijn maritieme 
en ruim opgezette karakter, prachti-
ge ligging aan de Maas en de klassie-
ke uitstraling van de gebouwen. Het 
Scheepvaartkwartier geldt als één van 
de mooiste en meest prominentste lo-
caties voor de zakelijke dienstverlening 
en is zeer centraal aan de rand van het 
centrum van Rotterdam gelegen. In het 
pand waar we gevestigd zitten, staat 
samenwerken centraal. Via StartDock 
coworking hebben wij een prachtige 
behandelruimte ter beschikking op 
de eerste verdieping. Bij binnenkomst 
kunt u plaatsnemen in de centrale hal 
waar uw osteopaat u komt halen. Zowel 
per lift als trap is onze behandelruimte 
toegankelijk. 

Vervoer
Via openbaar vervoer zijn wij zeer goed 
bereikbaar. Op loopafstand bevinden 
zich tram- en busverbindingen (tram-
lijn 7,8,20,23,25) alsmede metrostation 
“Leuvehaven”.  Het Westplein is met de 
auto uitstekend bereikbaar, binnen en-
kele minuten bereikt u via de Maasbou-
levard de Ring Rotterdam (A16). Via de 
Maastunnel is de Ring Rotterdam (A4/
A15) binnen enkele minuten bereikbaar. 
Let op in de omgeving is alleen betaald 

parkeren mogelijk. Ook stopt de water-
taxi recht voor de deur in de Veerhaven. 
Hiermee bereikt u binnen 2 minuten de 
Kop van Zuid. 

Osteopathie
Osteopaat Gijs Abbas zal naast zijn 
werkzaamheden in Maassluis en Rot-
terdam-Hillegersberg ook praktijk 
houden aan het Westplein. We streven 
er naar om op zeer korte termijn de 
werkzaamheden op het Westplein uit te 
breiden met een nieuwe collega, waar-
bij de bezetting groter zal zijn en u op 

korte termijn terecht bij ons kan voor 
een osteopathie behandeling. Rugpijn, 
hoofdpijn, buikpijn, buikkrampen (huil-
baby’s), onrust, whiplash, nekklachten, 
vermoeidheid, maag- en darmklach-
ten, etc. zijn slechts enkele klachten 
waarvoor u een osteopaat kunt raad-
plegen. Via een zachte (lichte rek) of 
stevige benadering (manipulatie) be-
werkstelligt de osteopaat via de handen 
bewegingswinst waardoor de vloeistof-
fen (bloed, lymfe, hersenvocht, etc.) be-
ter gaan stromen en het zelf genezend 
vermogen geactiveerd wordt. Osteopa-
thie is een veilige behandelingsmetho-
de. Bent u benieuwd wat osteopathie 
voor u kan betekenen, maak dan een 
afspraak bij de OsteoGroep via tele-
foonnummer 088-0100 600. 
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