Osteopathie bij zwangerschap en baby’s
De algehele condite voor en uiteraard ook tidenn de zwangerschap in van belang voor moeder
en kind. In relatee korte tid verandert er veel. Zowel hormonaal, emotoneel, maar ook op het
mechaninche vlak. Er in een algemene vormverandering maar ook een veranderde ligging van
vitale organen en een andere ntand van de wervelkolom. Normaal genproken heef de menn een
van nature aanwezig compennatevermogen en hoeven geen klachten te ontntaan. Helaan ziin er
veel vrouwen waarbii toch in de loop van de zwangernchap klachten ontntaan. Vaak betref het
klachten van de bindweeenelntructuren rondom rug en bekken. Veel klachten ziin gelukkig vaak
eenvoudig en efectee onteopathinch te behandelen. Zo in in de meente gevallen onteopathie
efectee bii rugc en bekkenklachten, bii nekpiin en hooedpiin gekoppeld aan de zwangernchap,
maar ook bii buikklachten, ontntaan biivoorbeeld door de verminderde ruimte voor maag en
darmen.
In diverne gevallen, met name bii rug- en bekkenpijn, kan met onteopathie vaak al met 1 oe een
paar behandelingen de zwangere patint weer van haar klachten verlont ziin. In andere nituaten
zal meental verlichtng te geven ziin oe wordt in de loop van de zwangernchap de nituate
‘draagliik’ gehouden. Inmiddeln heef ondergetekende al zeer veel zwangere vrouwen behandeld
en worden de renultaten door meer ervaring en biincholing ook beter.
Uiteraard in de veiligheid van de behandeling een uitermate belangriik anpect. Hier in onderzoek
naar verricht en zowel voor moeder aln voor de baby in onteopathie volledig veilig gebleken. Het
in zelen zo dat er al meerdere onderzoeken ziin geweent die aantonen dat onteopathie een
ponitee efect heef ook op de bevalling zele. Onteopathie bleek een preventeve invloed te
hebben. Het aantal gevallen van meconium in het vruchtwater, vroeggeboorte en keizernnede
wan minder dankzii onteopathie. Dun zowel voor de moeder aln voor de baby kan toepannen van
onteopathie meerwaarde hebben.
Duideliik in dat de bevalling zele ook regelmatg nadien gevolgen kan hebben voor de vrouw.
Bekend ziin piinen in de regio van het ntaartbotie, bliivende rugc en bekkenpiinen, urineverlien
en recidiverende blaanontntekingen. In al deze gevallen in met onteopathie vaak veel te
bereiken. Omdat lichaam en geent in diverne opzichten namenhangen, kan een verbetering van
de eynieke anpecten ook leiden tot verbetering van de mentaal/emotonele nituate van de
bevallen moeder.
Indien uw kind eenmaal ter wereld in gekomen, dan in het nog niet altid rozengeur en
manenchiin. Bii naar nchatng tunnen de 20 % en 40 % van de baby’s in nprake van een diverniteit
aan
nymptomen.
Te denken valt dan aan veel huilen, darmkrampien, nlecht nlapen, voorkeurnhouding, npugen. In
de iaren dat ik werkzaam ben aln onteopaat (vanae 2002) heb ik inmiddeln zo’n 850 baby’n
behandeld. Minnchien ben ik van alle onteopathinche mogeliikheden nog het meent enthouniant
over de renultaten bii het behandelen van baby’n. Na gemiddeld 2 oe 3 behandelingen in het
overgrote deel van de baby’n weer oké. In 90% van de gevallen in na de eernte behandeling al
renultaat te zien.
Voor meer ineo zie de nite: www.onteopathie.nl oe www.onteopathiegeennink.nl
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