
Neuro-Structurele integratie                             
Technieken (NST)  

 

Vanaf maart 2014 pas ik nu regelmatig NST toe. Tot nu toe vrijwel alleen bij mensen die na 

een aantal ‘gewone’ osteopathie behandelingen slechts gedeeltelijk verbeterd waren of die 

helemaal geen v erbetering voelden. Bij zo’n 60-70 % van die mensen blijkt met NST toch 

(weer) verbetering te zien, soms heel spectaculair en verrassend. 

NST is in de jaren ’90 ontwikkeld door de Australiër Michael Nixon-Livy.  Hij heeft zich 

gebaseerd op het werk van een andere Australiër, Tom Bowen en hij heeft de Bowen-

methode verder uitgediept en aangevuld met kennis uit de osteopathie, chiropractie, 

kinesiologie, voedingswetenschappen en psychologie.  NST is bijvoorbeeld in België vrij 

bekend, maar in Nederland nog nagenoeg onbekend.                                                                   

De basisfilosofie van NST sluit in een aantal opzichten goed aan bij de osteopathie. Zo is er 

als basisprincipe beschreven dat de structuur de functie reguleert.  Dus een kwalitatief goed 

spierstelsel en goede gewrichten, organen, zenuwen etc.(= de structuur) zorgen voor een 

goede functie.  Hierbij wordt bij NST de meeste aandacht geschonken aan het spierstelsel.  

Indien we de spieren zo veel mogelijk de juiste positie en spanning geven en zo veel mogelijk 

het verschil tussen links en rechts verminderen, dan is de functie daarna beter.  Het lichaam 

kan zich nadien zelf weer gemakkelijker herstellen (autoregulatie).  De spieren verbruiken de 

meeste energie en als er sprake is van te hoge spierspanning kost dat het lichaam veel 

energie, die dus niet meer beschikbaar is voor andere processen.  

Bij de NST methode wordt als basis gebruik gemaakt van diverse strijk- en druktechnieken, 

meestal dwars op de spier of pees, de zogenaamde ‘moves’.  Een belangrijk onderdeel van 

het herstelproces is het op de juiste manier beïnvloeden van het zenuwstelsel. Hiervoor is 

het belangrijk om tussendoor een paar keer een paar minuten rust te geven aan het lichaam, 

zodat het lichaam zelf aan de slag kan met de nieuwe situatie en er een soort ‘resetten’ van 

dat zenuwstelsel kan plaats vinden.  Het verkrijgen van zoveel mogelijk ontspanning in het 

lichaam is essentieel. Hierdoor kan er een verbetering komen van de afvoer van lymfe en 

veneus bloed en een betere aanvoer van zuurstofrijk bloed naar alle lichaamscellen.          

Om optimaal resultaat te verkrijgen moeten tevens zoveel mogelijk een aantal ‘wetten van 

de natuur’ door de patiënt in acht genomen worden.  Dit zijn: voldoende slaap, voldoende 

beweging, verse lucht, goede natuurlijke voeding, voldoende puur water, zoveel mogelijk 

stress vermijden en letten op een goede houding. 

Volgens de mensen die veel ervaring met NST hebben, is er in 80-85 % van de gevallen met 

twee of drie keer een goed resultaat te verkrijgen.  Bij 10-15 % van de gevallen zijn er vier tot 

zeven behandelingen nodig.  Zo’n 5 % van de mensen zal geen resultaat bemerken.   
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