
DE OORSPRONG VAN DE OSTEOPATHIE EN DE 
CRANIOSACRAAL THERAPIE

Rond 1880: Dokter Andrew Still is de grondlegger van de Osteopathie.

Rond 1920: Dokter William Sutherland is de grondlegger van de Craniale Osteopathie.

Rond 1970: Dokter John Upledger is de grondlegger van de CranioSacraal Therapie.

Rond 1980: De Franse osteopaat, Jean Pierre Barral, is één van de grondleggers van de 
       Viscerale Manipulaties ( mobilisatie technieken van de organen).

De gemeenschappelijke fi losofi e was en is dat ALLES met elkaar verbonden is en dat ALLES beweegt.
Een verstoring in de mobiliteit, waar dan ook, heeft uiteindelijk altijd invloed op het geheel .
De taak van de osteopaat  is de mobiliteit te herstellen zodat de homeostatische werking van het lichaam de 
rest kan doen.

Dokter Andrew Still was de grondlegger van deze gedachte.
Deze visie is in de loop van de tijd steeds meer verdiept en verfi jnd . 
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