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Wederom heeft osteopathie mij geholpen
Drie jaar geleden ben ik door een vriendin gewezen op osteopathie. Zelf had ik nog nooit gehoord van 
een osteopaat, maar baat het niet dan schaadt het niet. Een succesvol behandeltraject, waarbij ik ben 
geholpen aan mijn rug en buikklachten, heeft mij erg enthousiast gemaakt over de mogelijkheden 
van osteopathie. Ik moest weer aan mijn osteopaat denken op het moment dat ik dagelijks wakker 
werd met hoofdpijn. Door drukte en een verkeerde werkhouding zat mijn nek helemaal vast en ging 
de pijn in mijn hoofd maar niet weg. Na slechts één behandeling ga ik van dagelijks hoofdpijn, naar 
helemaal geen hoofdpijn. Wat een ontzettende fi jn gevoel. Het is zo bijzonder hoe een osteopaat op 
zoek gaat naar de oorzaak van je klacht, je lichaam als één geheel ziet en daarmee je hele lichaam 
behandeld.    

Mieke

Hoofdpijn komt op alle leeftijden voor, vooral 
tussen de 15 en 35 jaar. Hoofdpijn zit niet in 
de hersenen, maar komt van de zenuwen in 
de structuren rond de hersenen die geprik-
keld worden en zo diverse soorten hoofdpijn 
kunnen veroorzaken. Naast psychische oor-
zaken kunnen ook veel fysieke oorzaken een 
rol spelen. In de osteopathie richten wij ons 
vooral op de fysieke oorzaken. Spannings-
hoofdpijn en migraine zijn de meest voorko-
mende vormen. Slechts 1 op de 6 patiënten 
met spanningshoofdpijn en slechts 25 tot 
50% van de migraine patiënten zijn bekend 
bij de huisarts.

Spanningshoofdpijn
Bij spanningshoofdpijn registreert men altijd ge-
spannen nekspieren. Eén van de oorzaken kan 
een blokkade van een nekwervel zijn. Door onvol-
doende afvoer van afvalstoffen ontstaat een soort 
chemische reactie waardoor het spierweefsel ter 
plaatse overprikkeld en gespannen wordt. Wan-
neer dit te lang duurt, gaan deze spieren aan de 
schedel trekken met hoofdpijn tot gevolg. In geval 
van een blokkade van de 4e nekwervel kan ook een 
zenuw geprikkeld worden die naar de monniks-
kapspier loopt. Omdat deze spier aan de schedel 
aanhecht kan het gevolg nog méér hoofdpijn zijn.
Veel spierspanningen in de nek worden ook vaak 
veroorzaakt vanuit de buik. De reden is dat van-
af het niveau van de 4e nekwervel ook een zenuw 
(nervus phrenicus) via de borstholte door het mid-
denrif naar het buikvlies loopt. Het buikvlies is 
een soort zak (ophangstructuur van organen of 

wel fasciae), waarin de buikorganen gelegen zijn. 
Wanneer één van deze organen overprikkeld is 
(voorbeeld: gasvorming in dikke darm door slechte 
voeding), geeft deze signalen af aan het buikvlies. 
Via de nervus phrenicus kunnen deze signalen 
naar het centrale zenuwstelsel ter hoogte van het 
niveau van de 4e nekwervel geleid worden hetgeen 
lokaal een blokkade met spierspanning of zelfs 
ook hoofdpijn kan veroorzaken. Andere mogelijke 
oorzaken zijn: (schedel)trauma (whiplash, hersen-
schudding, hersenvliesontsteking) en problema-
tiek ter plaatse van de wervelkolom, het bekken, 
een oog, kaak of voorhoofd - en bijholte(s).

Migraine
Ook bij migraine spelen dergelijke oorzaken een 
rol. Migraine is een matige of heftige bonzende 
hoofdpijn aan één zijde van het hoofd die bijna 
altijd samengaat met misselijkheid en/of braken. 
Licht en geluid worden dan slecht verdragen. De 
duur van een migraineaanval varieert van een hal-
ve dag tot drie dagen. Migraine is als het doorslaan 
van de stoppen in de meterkast. Veel migrainepa-
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tiënten klagen ook over voedingsinto-
leranties (prikkelbaar darmsyndroom), 
het hormonale systeem (menstruatie-
klachten) en het autonome zenuwstel-
sel. De 10e hersenzenuw (nervus vagus) 
legt een relatie tussen de buikorganen 
en de hersenstam. In geval van een ver-
storing van de functie van een buikor-
gaan kan er een soort kortsluiting (de 
migraine) ontstaan in de hersenstam. 

Osteopathie bij hoofdpijn
De behandeling van spanningshoofd-
pijn of migraine begint altijd met een 
intake, waarin de osteopaat vragen stelt 
over de aard van de hoofdpijn, de me-
dische voorgeschiedenis van de patiënt, 
levensstijl en eerdere behandelingen. 
Hierna zal de osteopaat niet alleen de 
nekschouderregio en het hoofd onder-
zoeken maar ook bewegingsverliezen 
registreren ter plaatse van de halsregio, 

borstbeen, middenrif, ophangstruc-
turen buikorganen (vooral lever, dikke 
darm en maag), wervelkolom en het 
bekken. Het vrij maken van deze struc-
turen veroorzaakt ter plaatse een ver-
beterde beweeglijkheid waardoor afval-
stoffen beter afgevoerd kunnen worden 
en het zelfherstellend vermogen van het 
lichaam geactiveerd zal worden. 
(Bron: www.henw.org/archief/volledig/

id1253-hoofdpijn.html).

Osteopaat Liesbeth Brinkman zal vanaf november 2020 ons team komen ver-
sterken. Rugpijn, hoofdpijn, buikpijn, buikkrampen, onrust, whiplash, nek-
klachten, vermoeidheid, maag- en darmklachten, etc. zijn slechts enkele 
klachten waarvoor u een osteopaat kunt raadplegen.   
 
Sinds 1996 is Liesbeth met veel plezier 
werkzaam als fysiotherapeute en sinds 
2003 als manueel therapeute. Daar-
naast heeft zij verschillende bij- en na-
scholingscursussen gevolgd, zoals de 
opleiding haptotherapie aan de Acade-
mie voor haptotherapie te Doorn en de 
verkorte master of science opleiding 
manuele therapie. Vervolgens heeft ze 
voor de opleiding osteopathie gekozen.
“Mijn interesse in osteopathie is ge-
wekt nadat ik zelf een zeer positieve er-
varing had met een behandeling oste-
opathie. Het resultaat was zo goed, dat 
ik zelf dit vak wilde leren. Met name de 
extra dimensie van het meewegen van 

de viscerale en craniosacrale aspecten 
in relatie tot het bewegingsapparaat 
binnen een behandeling spreekt mij 
aan. Ik lever graag een positieve bijdra-
ge aan het herstelproces van mensen 
uitgaand van een holistische visie.”

Samen met collega-osteopaat Gijs Ab-
bas staat Liesbeth klaar om u te hel-
pen op onze bevoorrechte locatie aan 
de Veerhaven van Rotterdam, West-
plein 12. Met de komst van Liesbeth 
zullen de wachttijden korter worden en 
kunt u snel terecht met uw klachten. 

“Ik heb erg veel zin om aan de slag te 

gaan als osteopate op het Westplein in 
Rotterdam. Mijn doel is om bij een be-
handeling verder te kijken dan alleen 
de klacht en dus ook naar de  onderlig-
gende oorzaak en de samenhang met 
andere aspecten van het lichaam, het 
dagelijks leven en de belasting en be-
lastbaarheid van elk persoon.”

Osteopathie versterkt het immuunsysteem
Wanneer ons immuunsysteem niet goed 
werkt, zijn we vatbaarder voor virussen 
en bacteriën, denk maar aan het nieuwe 
coronavirus covid-19. Het is daarom van 
belang om uw weerstand goed op peil te 
houden door een juiste leefstijl (bewe-
ging, nachtrust, etc.) en gezonde voe-
ding. Mocht u toch ziek worden, herstelt 
u met een goede weerstand sneller. 

Osteopathie geeft op verschillende ma-
nieren het immuunsysteem een boost. 
De osteopaat kijkt daarvoor naar de 
beweeglijkheid van weefsel. Is er om 
welke reden dan ook een blokkade 
ontstaan rondom de spijsverteringsor-
ganen, dan heeft dat een rechtstreekse 
invloed op het afweersysteem.
Tijdens de behandeling heft de oste-

opaat blokkades en bewegingsver-
liezen op ter plaatse van de ophang-
structuren betreffende organen. Op die 
manier wordt het zelfgenezend vermo-
gen van het lichaam gestimuleerd en 
verhoogt de weerstand. Met nadere 
adviezen informeren wij u op welke 
wijze u zelf het immuunsysteem nog 
kan boosten.

Tarief 2021 
Het tarief voor een behandelconsult bij de OsteoGroep bedraagt in 2021 ongewijzigd € 90,-.  
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