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“Door de verstopping zit mijn buik me soms letterlijk dwars”
Als sinds mijn jeugd heb ik last van het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS), wat bij mij gepaard 
gaat met vervelende verstoppingsklachten. Door de verstopping zit mijn buik me soms letterlijk 
dwars. Van kleins af aan heb ik spijsverteringsklachten, ik had veel buikpijn en had vaak maar 
één of twee keer per week ontlasting. Ik heb pas op latere leeftijd actie ondernomen. Omdat mijn 
moeder dezelfde klachten had, dacht ik ‘het zal wel normaal zijn.’ Toen ik op mijn 20e een vrij 
stressvolle eerste baan had, verergerden de klachten. De dokter kwam als snel met de diagnose 
PDS en verwees mij door naar een osteopaat. Osteopathie heeft mij enorm geholpen. Na drie 
behandelingen was mijn buikpijn vrijwel volledig verdwenen. Met daarnaast een verandering in 
leefstijl en voeding merk ik dat ik nu mijn klachten onder controle heb.     

Irene

Opgeblazen gevoel, winderigheid, buik-
pijn, obstipatie, diarree …. PDS is de meest 
voorkomende chronische darmaandoening. 
Ongeveer 5 tot 20% van de Belgische en 
Nederlandse mannen en 15 tot 20% van de 
vrouwen heeft PDS. Ongeveer 75% van de 
patiënten zijn vrouwen. De helft van de patiën-
ten is jonger dan 35 jaar wanneer de diagnose 
gesteld wordt en nog eens 40% bevindt zich in 
de leeftijdscategorie tussen 35 en 50 jaar. [1] 

Symptomen
Er is sprake van PDS als men gedurende langere 
tijd (minstens 12 weken aan één stuk) continue of 
met korte tussenpauzes buikpijn of een onaan-
genaam gevoel heeft in de buik met daarbij één 
of meer van de volgende klachten: opgeblazen 
gevoel in de buik, afwijkend ontlastingspatroon, 
abnormale vorm ontlasting, slijm in de ontlas-
ting, gasophoping en een pijnlijke/gevoelige dikke 
darm. Soms gaat het PDS gepaard met andere 
klachten zoals rugpijn, misselijkheid, hoofdpijn, 
herhaaldelijk boeren, moeheid. [2]

Wat kan osteopathie betekenen?
Een osteopaat onderzoekt het gehele lichaam 
op beweeglijkheid (spieren, gewrichten, ophang-
structuren organen, etc.). Om de oorzaak van 
PDS op te sporen, onderzoekt de osteopaat niet 
alleen de beweeglijkheid van de ophangstructu-
ren – vliezen rondom de lever en darmen maar 
ook die van de schedel, borstkas, middenrif en 
wervelkolom. Ook de functie van de hormonale 
systemen en de zenuwbanen wordt geanalyseerd. 

Via zachte- en/of manipulatieve technieken wordt 
ontspanning en bewegingswinst ter plaatse gere-
aliseerd hetgeen een activatie geeft van de door-
bloeding, bezenuwing en dus het zelfgenezend 
vermogen in de betreffende regio’s. Aanvullend 
zal de osteopaat u adviseren aangaande voeding 
en lichaamsbeweging.

Wat zou jezelf kunnen doen?
Ga ontspannen op de rug liggen, leg je handen 
onder de navel en realiseer een diepe buikadem-
haling. Het middenrif is onze grootste bloed-
pomp! Bij de inademing worden de buikorga-
nen door het middenrif naar beneden gedrukt 
waardoor het bloed via de lever naar het hart 
getransporteerd wordt. Bij de uitademing gaat 
het middenrif omhoog waardoor de buikorganen 
voorzien worden van vers zuurstofrijk bloed. Voer 
deze buikmassage rustig en ritmisch uit, het 
transport van alle vloeistofstromen (bloed, lymfe, 
inhoud darmen) in de buik wordt op deze wijze 
krachtig gestimuleerd. 
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Wetenschappelijk onderzoek
Of osteopathie geschikt is om de 
klachten van patiënten met PDS 
te verminderen is onderzocht door 
Nederlandse osteopaten in samen-
werking met een ziekenhuis. Patiënten 
werden verdeeld over twee groepen. 
De ene groep kreeg een osteopati-

sche behandeling en de andere groep 
een standaardbehandeling van een 
specialist. Van de osteopathiegroep 
had 68% na zes maanden een grote 
afname van de klachten en 27% een 
lichte afname. Bij de groep met de 
standaardbehandeling had 18% een 
grote afname van de klachten, 59% 
een lichte afname en 17% zelfs een 
toename van de klachten. [3]
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Osteopaat Ruben Kustermans is sinds september 2021 ons team komen ver-
sterken op locaties Maassluis en Rotterdam. Rugpijn, hoofdpijn, buikpijn, 
buikkrampen (huilbaby’s), onrust, whiplash, nekklachten, vermoeidheid, 
maag- en darmklachten, etc. zijn slechts enkele klachten waarvoor u een 
osteopaat kunt raadplegen.     
 
“Omdat elke mens, elk lichaam 
anders is, is een persoonlijke aanpak 
van groot belang. Als osteopaat ga 
ik steeds op zoek naar de onderlig-
gende oorzaak van uw klacht, waarna 
in samenspraak een plan van aanpak 
wordt opgesteld. 
Om tot een zo effi ciënt mogelijke 
behandeling te komen, zijn ook de 
technieken die ik gebruik en de inten-
siteit waarmee ze worden toegepast 
steeds aangepast aan de patiënt. Dit 
maakt dat elke behandeling uniek en 
op maat is, een aspect van de osteopa-

thie dat mij heel erg aanspreekt.
Voor mij is het erg belangrijk om steeds 
te blijven groeien in mijn vak en op de 
hoogte te blijven van nieuwe ontwik-
kelingen en technieken. Daarom zal ik 
geregeld bijscholingen volgen die mij 
in staat zullen stellen om u nog beter 
te helpen!” 

Samen met collega-osteopaten Gijs 
Abbas en Rianne Beijeman staat Ruben 
klaar om u te helpen op onze bevoor-
rechte locaties in Rotterdam (Westplein 
12) en Maassluis (Elektraweg 2d).  

Bent u benieuwd wat osteopathie 
voor u kan betekenen, maakt dan een 
afspraak bij de OsteoGroep via tele-
foonnummer 088-0100 600 of bekijk 
onze website www.osteogroep.nl. 
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Versterking OsteoGroep

Tarief 2022
Het tarief voor een behandelconsult bij de OsteoGroep 
bedraagt in 2022 € 92,-.

Na de behandeling wordt u verzocht het bedrag via een pinbeta-
ling of contant te voldoen. Uw factuur kunt u vervolgens indienen 
bij uw zorgverzekeraar. De behandelnota’s worden door de meeste 
zorgverzekeraars (geheel of gedeeltelijk) vergoed. 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de helpdesk van uw zorg-
verzekeraar of kunt u de overzichten op onze website raadplegen 
onder het kopje ‘osteopathie’ en vervolgens ‘vergoedingen’.

Na de behandeling wordt u verzocht het bedrag via een pinbeta-
ling of contant te voldoen. Uw factuur kunt u vervolgens indienen 
bij uw zorgverzekeraar. De behandelnota’s worden door de meeste 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de helpdesk van uw zorg-
verzekeraar of kunt u de overzichten op onze website raadplegen 
onder het kopje ‘osteopathie’ en vervolgens ‘vergoedingen’.

Na de behandeling wordt u verzocht het bedrag via een pinbeta-
ling of contant te voldoen. Uw factuur kunt u vervolgens indienen 
bij uw zorgverzekeraar. De behandelnota’s worden door de meeste 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de helpdesk van uw zorg-
verzekeraar of kunt u de overzichten op onze website raadplegen 


