
OSTEOPATHIE BIJ KINDEREN 

Osteopathie is een behandelwijze die bij veel mensen nog vrij onbekend is. Dat een wervel in de rug vast zit en dat deze 

wordt losgemaakt, vinden we vanzelfsprekend. Maar denk nu bijvoorbeeld aan de dunne darm die vast zit en dat deze 

kan worden losgemaakt, aan dat idee moeten we nog wennen. Het opnieuw in beweging brengen en opheffen van 

blokkades van bijvoorbeeld de organen, is het werk van een osteopaat. Een osteopaat onderzoekt het gehele lichaam, 

kent alle anatomische relaties binnen het lichaam en behandelt de oorzaak van uw klacht.  

Een mooi voorbeeld vormt de volgende casus. 

 

De verklaring voor de resultaten van deze behandeling is te vinden in de serotonine en endorfine opname door de 

dunne darm. Deze stofjes hebben ook in het hoofd een belangrijke functie met betrekking tot het emotioneel 

welbevinden. Wilt u hier meer over weten, dan verwijs ik u graag naar mijn literatuuronderzoek, te vinden op mijn 

website www.osteopathie-naaldwijk.nl. 

Deze casus laat zien dat je met uiteenlopende klachten bij de osteopaat terecht kan. Osteopathie is niet alleen voor 

volwassenen, maar ook voor kinderen zeer geschikt. Denk er dus eens aan om met ons contact op te nemen.  

Esther van Ballegooijen in samenwerking met Guido Vos, osteopaat D.O. 
www.osteopathie-naaldwijk.nl   www.osteogroep.nl 
06 44 66 22 75      088 0100 600 
 

 

Een meisje van 7 jaar kwam bij mij op consult 

wegens reeds 3 jaar durende buikpijn en het 

‘s avonds niet in slaap kunnen komen. Na 

een uitgebreid vraaggesprek met de ouders 

en het kind begon ik met het onderzoek. Al 

snel bleek dat een deel van de dunne darm 

minder beweeglijk was en dat er zich een 

verhoogde spanning bevond bij het 

achterhoofd. Beide werden behandeld. Na 

drie consulten klaagde het meisje niet meer 

over buikpijn en ook het slaapprobleem was 

opgelost. Daarnaast merkten de ouders op 

dat hun dochter vrolijker en geduldiger is 

geworden. Zelf vond het meisje dat ze blijer 

is en beter in haar vel zit. 

 

http://www.osteopathie-naaldwijk.nl/

