
INDICATIES

Er is een redelijk groot scala aan klachten waarbij een behandeling zinvol kan zijn.
Veel mensen met chronische rug- of nekpijn hebben baat bij een behandeling. 
Ook bij bijvoorbeeld migraine, whiplash, buikpijn, slechte darmwerking of huilbaby’s.

Van groot belang is om te weten dat we niet slechts naar de klacht kijken maar juist ook naar het grote 
geheel. Het geheel is meer dan de optelsom van de delen……dit te integreren noemen we Holisme.

Hieronder volgt een lijst van andere klachten die we vaak tegenkomen. 

• Pijnlijke of stramme ledematen, rug, nek, schouder en heup           
• Bekkenklachten, ook gerelateerd aan zwangerschap
• Terugkerende bijholteontstekingen of oorontstekingen
• Klachten tijdens de zwangerschap en na de zwangerschap 
• Maag- of darmklachten
• Concentratie problemen
• Chronische vermoeidheid
• Huil- en onrustbaby’s 

Staat uw klacht er niet bij, aarzel dan niet contact met ons op te nemen met de vraag of wij wat voor u 
kunnen betekenen.

Een klacht is niet anders dan een stemband van het lichaam. Het is aan ons om naar deze stem te luisteren, 
te interpreteren en het eigen correctie mechanisme te faciliteren met zachte manuele technieken.
Als we slechts naar de klacht zouden kijken dan zouden we de mens niet zien en zijn uit balans zijnde 
systeem niet begrijpen.
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