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Tips voor het herstel van 
een botbreuk of botscheur.  
Zowat dagelijks krijgen we hulpvragers over de vloer waaruit 
blijkt dat het klachtenpatroon is ontstaan uit een niet volledig 
opgeloste wondheling van vroeger. Oude trauma’s vormen zo 
een risicofactor voor nieuwe letsels. Hieronder wat adviezen 
om dit risico te verlagen: 

1.Zet voldoende eiwitten in: Deze zijn onze bouwstenen. Een 
normale behoeft ligt op 1 gram per kg lichaamsgewicht.  Bij 
een verhoogde behoefte zoals na een breuk ligt dit op 2-3 
gram per kg.  Om u een voorbeeld te geven, 100 gram kip 
bevat 17gram eiwit. Voor een persoon van 75 kg is er dus 225 
gram eiwit nodig. Dit zou meer dan een kilogram kip zijn. 
Voedingssuppletie is hier de boodschap.  

2.Respecteer het bioritme: In de nacht wordt bot opgebouwd. 
Dit door de osteoblasten activiteit. Overdag wordt het 
afgebroken door de osteoclasten. Steeds meer komt deze 
balans van aanmaak en afbraak in het gedrang. Een goede 
nachtrust is dus essentieel.  

3.Wees selectief met koolhydraten: Beperking hiervan zorgt 
voor een bevorderen van het herstel. Let dus op pasta, brood, 
suiker,…  

OsteoYou Osteopathie �1

Nieuwe collega 

Vanaf heden heeft Renate ons 
team versterkt. Ze neemt de  
functie van praktijkmanager 
voor haar rekening. Met al uw 
vragen betreffende een 
afspraak en de administratie 
kan bij haar terecht.  

Benieuwd? Check onze 
website!  

Spreuk van de maand 

Life doesn’t require that we be 
the best, only that we try our 

best…. 

Contactgegevens  

OsteoYou Osteopathie  

Witte de withstraat 57 unit 1  

3342 TV Hendrik-Ido-Ambacht  

+31 6 11 03 92 42  

info@osteoyou.com  

secretariaat@osteoyou.com 

www.osteoyou.com  
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4.let op de maaltijd frequentie: In de periode na de maaltijd 
wordt minder energie geproduceerd naar de botten. Een 
doorsnee maaltijd frequentie ligt op 2-3 keer per dag. Eet je de 
hele dag door dan gaat er minder energie naar de botten.  

5.Z o rg v o o r v o l d o e n d e m a g n e s i u m : B o t t e n z i j n 
watermoleculen die gebonden zijn aan drie mineralen: 
magnesium, calcium en fosfaat. Deze combinatie maakt bot 
sterk en flexibel. De afwezigheid hiervan maakt ze stugger en 
minder buigzaam. Groene groenten eten is de boodschap.  

Nieuwe Privacy wetgeving: 
OsteoYou heeft gedurende de voorbije weken alles op punt 
gezet om up-to-date te zijn met de nieuwe privacy wetgeving. 
Voortaan kan u er van verzekerd zijn dat we uw informatie 
verwerken op een veilige manier. U kan vanaf heden steeds bij 
ons  secretariaat  terecht  om  uw  persoonlijke  log-in  en 
paswoord te krijgen om uw online dossier steeds in te kunnen 
kijken.  U  kunt  onze  volledige  privacy  policy  inkijken  op 
www.osteoyou.com. Daarnaast kan u een kopie verkrijgen op 
de praktijk. Heeft u vragen hierover? Contacteer ons en we 
staan u graag te woord. 

Wenst u zich uit te schrijven? Laat het ons weten via info@osteoyou.com 
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Online agenda  

Eenvoudig en snel een 
afspraak inplannen via onze 
website www.osteoyou.com. 

Volg de instructies op onze 
website en u ziet 
onmiddellijk de beschikbare 
opties.   

Daarnaast blijven we steeds 
ter uwer beschikking 
telefonisch op het nummer 
+31 6.11.03.92.42 of mail 
secretariaat@osteoyou.com. 

Heeft u een urgentie? Wij 
maken graag tijd voor u vrij, 
ook op weekenddagen.  

Gratis adviesgesprek: Twijfelt 
u of osteopathie iets voor u 
kan betekenen en wenst u 
eerst op adviesgesprek langs 
te komen? Contacteer ons 
via info@osteoyou.com voor 
uw adviesconsult.  

http://www.osteoyou.com
mailto:secretariaat@osteoyou.com
mailto:info@osteoyou.com
http://www.osteoyou.com
mailto:info@osteoyou.com
http://www.osteoyou.com
mailto:secretariaat@osteoyou.com
mailto:info@osteoyou.com

