
CRANIOSACRAAL THERAPIE

De CranioSacraal therapie is ontstaan uit de Osteopathie en gaat er vanuit dat het lichaam een eenheid is. 
Alle structuren in het lichaam zijn direct of indirect met elkaar verbonden door het bindweefsel (fascie). 
Het bindweefsel geeft stevigheid en bescherming, maar zorgt ook voor beweeglijkheid. Om te kunnen leven 
moeten we vrij kunnen bewegen. 

Weefsel wat in beweging is laat geen ziekte toe.
Bewegen is leven. 

De naam is ontleend aan de beenderen die samen met de wervelkolom het zenuwstelsel omgeven. 
De Latijnse benaming voor het Cranium is de schedel en het Sacrum staat voor het heiligbeen. 
Al sinds mensenheugenis wordt aangenomen dat de schedel één hard bot is, waarin geen beweging 
mogelijk is. Begin jaren zeventig ontdekte de Amerikaanse osteopatisch arts John E. Upledger tijdens een 
operatie een ritmische beweging van een toen nog onbekend lichaamssysteem: het CranioSacraal systeem. 
Deze ritmische beweging noemde hij later het CranioSacraal ritme.

Zoals bekend is de schedel opgebouwd uit diverse botstukken, de ruimte die we voelen tussen deze bot-
stukken bij baby’s worden fontanellen genoemd. Naarmate de baby ouder wordt sluiten deze fontanellen. 
Met elektronisch microscopisch onderzoek tussen de schedelnaden is geconstateerd dat de ruimte tussen 
de diverse schedel botstukken niet, zoals men aanvankelijk had verwacht, uit botweefsel bestaat maar uit 
losmazig bindweefsel. 

Kortom een structuur die beweging toelaat. Al zijn deze bewegingen heel klein, ze zijn wel essentieel en 
functioneel. Daar maken we dan als behandelaar gebruik van. Middels hele zachte manuele technieken 
kunnen we zodoende invloed uitoefenen op het CranioSacraal systeem.
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http://www.osteo-cranio.nl/PDF/Osteopathie.pdf
http://www.osteo-cranio.nl/PDF/CranioSacraal%20Systeem.pdf
http://www.osteo-cranio.nl/PDF/CranioSacraal%20ritme.pdf

