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Osteopathie en darmklachten 
Buikpijn,  een opgeblazen gevoel,  irritaties  in  de onderbuik, 
w i s se lend  s toe lgang  pat roon ,  krampen .  Het  z i jn 
veelvoorkomende  klachten  waar  patiënten  zelfs  na  een 
consultatie in het ziekenhuis of bij  hun arts geen raad mee 
weten.  Osteopathie kan hierbij  een verlichting of  oplossing  
brengen. De Osteopaat gaat het maag-en darmstelsel vanuit 
een andere hoek bekijken. De verschillende organen worden 
namelijk omhult door een soort vlies waardoor ze t.o.v. elkaar 
kunnen bewegen. Dit zorgt ervoor dat je voeding doorheen de 
darm  kan  zonder  al  te  veel  problemen.  Wanneer  er  door 
operaties, ontstekingen, gewichtsverlies, zwangerschap, slecht 
voedingspatroon,… er irritaties ontstaan tussen deze vliezen, 
kunnen ze aan elkaar gaan kleven en ontstaan er zogenaamde 
verklevingen.  Deze zorgen voor een verminderde mobiliteit 
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Griepseizoen  

Wist je dat op dit moment in 
Nederland de griep heel erg 
heerst. Bescherming van jezelf 
is heel belangrijk. Voldoende 
slaap, blijven bewegen en wat 
vitamine C kan wonderen 
doen! Voel je je niet lekker? 
Geef toe aan jezelf en ziek 
thuis rustig uit.  

Spreuk van de maand 

Kennis wil een stem. 

Wijsheid wil luisteren.  

Contactgegevens  

OsteoYou Osteopathie  

Witte de withstraat 57 unit 1  

3342 TV Hendrik-Ido-Ambacht  

+31 6 11 03 92 42  

info@osteoyou.com  

www.osteoyou.com  
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van  het  darmstelsel  met  de  bijhorende  pijn  en  irritatie. 
Daarnaast  wordt  ons  maag-darmstelsel  aangestuurd  via 
zenuwbanen  komende  uit  de  nek,  borst-en  onderrug. 
Wanneer op die bepaalde niveau’s een blokkade aanwezig is, 
kan dat er voor zorgen dat hier een continue zenuwirritatie 
richting de darmen plaatsvindt. Het is belangrijk in te zien dat 
we als osteopaat uw lichaam anders bekijken. We zien het als 
een geheel waarin alles met elkaar in verbinding staat, volgens 
de anatomie van het lichaam. We proberen zo een bredere 
kijk te verkrijgen waarbij  we niet alleen naar uw darmregio 
zullen  kijken  maar  tevens  het  belang  inzien  van  een  goed 
werkende  ademhalingsspier  (gekend  als  diafragma  of 
middenrif), rugmobiliteit,… Daarnaast kan het nuttig zijn om 
multidisciplinair  te  werken  en  eventueel  de  hulp  in  te 
schakelen  van  een  orthomoleculaire  therapeut/arts  of 
diëtist(e)  die  heel  specifiek  uw  voeding  kan  nakijken. 
Darmklachten  zijn  vaak  complex  en  multifactorieel.  Ze 
vereisen  daarom  een  multidisciplinaire  aanpak  waarin 
osteopathie zijn nut reeds meermaal bewezen heeft. 

Wist je dat?  

Je darmstelsel:

1. een  sterke  invloed  heeft  op  uw gemoedstoestand,  stress, 
angsten en depressie. 

2. probiotica een essentiële aanvulling is voor je darmen zeker 
na het innemen van een antibioticum.

3.er ruim tien keer zoveel bacteriën in je darmen zitten dan er 
lichaamscellen zijn. Samen wegen ze 1,5kg. 

4.het 2e brein genoemd wordt. Het bestaat uit meer dan 200 
miljoen zenuwcellen. 

5. steriel  is  als  foetus  in  de  baarmoeder  en  je  de  eerste 
bacteriën van je moeder meeneemt waarna je in ongeveer 4 
jaar de bacteriële darmflora opbouwt

Uitschrijven? Dat kan via info@osteoyou.com 
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Online agenda  

Vanaf nu kan u 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 per 
mail info@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.  
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