
PRAKTISCH
De praktijk is open van maandag tot en met zaterdag. 
Behandelingen kunnen overdag plaatsvinden of voor/na de 
werkuren.

Afspraken kunnen online of telefonisch gemaakt worden. 
Bij dringende gevallen proberen we een afspraak te geven 
binnen de 24 uur.

Gemiste afspraken die niet 24 uur op voorhand geannuleerd 
zijn, worden in rekening gebracht.

OSTEOPATHIEPRAKTIJK TERVUREN
De Osteopathiepraktijk Tervuren werd in 2003 opge- 
richt door het osteopatenechtpaar Chris Ruddick en Tina  
Wissmann. Het is uitgegroeid tot een expertisecentrum  
voor osteopathie waar momenteel acht osteopaten werk-
zaam zijn. Al onze collega’s zijn gediplomeerde osteopaten 
(DO) en zijn lid van een erkende beroepsvereniging.

In onze praktijk staat de patiënt centraal. We proberen een 
vriendelijke en rustige omgeving te creëren waarin u zich 
thuisvoelt en kan ontspannen.

Al onze osteopaten volgen regelmatig bijscholingen om op 
de hoogte te blijven van de meest recente technieken. Iedere 
collega specialiseert zich volgens zijn eigen talenten en inte-
resses in een specifiek terrein. Hierdoor biedt onze praktijk 
een brede waaier van behandelingen aan. Zowel baby’s,  
kinderen, tieners, volwassenen, zwangeren als ouderen 
kunnen terecht bij ons voor een behandeling.

BRUSSELSESTEENWEG 45
3080 TERVUREN

02 256 95 30 

www.osteopathiepraktijk.be

WAT I S  OS TEOPATH I E ? 



WAT IS OSTEOPATHIE? 
Osteopathie is een veilige, zachte manuele therapie  die 
gericht is op het behandelen van stoornissen in de mobiliteit 
van gewrichten en weefsels in het lichaam.

Osteopathie gebruikt vele diagnostische procedures die ook 
in de klassieke geneeskunde gebruikt worden.  
Wat osteopathie zo uniek maakt, is de manier waarop iedere 
patiënt vanuit een mechanisch en holistisch standpunt 
bekeken wordt. Als U met een klacht naar ons komt, zal 
u van “top tot teen” onderzocht worden. Dit geheel on-
derzoek is  nodig om de primaire oorzaak van de klacht te 
vinden. Tijdens het onderzoek wordt vooral de mobiliteit 
van spieren, zachte weefsels en gewrichten nagekeken. We 
gebruiken hiervoor onze goed getrainde tastzin (palpatie) 
om spierspanningen of gewrichtsblokkades op te sporen. Als 
osteopaat gaan we dus steeds op zoek naar de oorzaak van de 
klachten en behandelen we niet enkel de symptomen.

Een van de vele technieken is de manipulatie. Een osteopaat 
is echter alles behalve een “kraker”. De manipulatie is slechts 
een klein onderdeel van de behandeling en gebeurt op een 
zachte specifieke manier die het lichaam geen schade toe- 
brengt en pijnloos  is.

HOE GEBEURT DE BEHANDELING?
De eerste behandeling begint met een gesprek. We  infor- 
meren naar uw klachten en uw medische voorgeschiedenis. 
Daarna wordt u onderzocht. We kijken naar uw houding,  
voelen naar de beweeglijkheid van spieren en gewrichten 
en voeren enkele specifieke testen uit. Hierna leggen we uit 
wat de mogelijke oorzaak van uw klacht is. We houden ook 
rekening met eventuele scans of radiografieën. Indien we 
vermoeden dat uw klacht verder onderzoek vereist, wordt
u doorverwezen naar uw huisarts. In onze praktijk is er een 
goede samenwerking met huisartsen en specialisten.

Een behandeling duurt ongeveer 40 minuten. Aan de hand 
van stevige of zachte technieken wordt de beweeglijkheid van 
zachte weefsels en gewrichten verbeterd. Iedere behandeling 
is uniek en aangepast aan de noden van uw lichaam. Oste-
opathie is een samenwerking tussen therapeut en patiënt. Op 
een duidelijke manier leggen we uit wat we doen en geven  
we tips en advies over wat u thuis kan doen om de genezing 
te helpen en soortgelijke klachten in de toekomst te voorko-
men.

Na de behandeling is het nodig dat uw lichaam de tijd krijgt 
om zijn zelfgenezend vermogen te ontplooien. Deze periode 
ligt tussen één week en één maand. Na de tweede of derde 
behandeling moet er een verbetering optreden. Bij hardnek- 
kige klachten kan het iets langer duren.

VOOR WELKE KLACHTEN NAAR EEN 
OSTEOPAAT?
In Belgie heeft meer dan een derde van de bevolking reeds 
een osteopaat geraadpleegd. Zowel baby’s, kinderen, volwas- 
senen, zwangere vrouwen als oudere mensen worden door 
ons behandeld.

De meest voorkomende klachten zijn nekpijn en lage rug- 
pijn. Hiernaast zijn er nog veel meer uiteenlopende klachten 
die door een osteopaat behandeld kunnen worden.

Een korte samenvatting;
 nek-en rugklachten (beschadiging van de discus, spier- 
spanningen, gewrichtsblokkade, artrose, lumbalgie...),

 schouderklachten (peesontsteking, peesverkalking, frozen 
shoulder, artroseklachten....),

 elleboogklachten (tenniselleboog, golferselleboog)

 bekkenklachten (bekkeninstabiliteit tijdens de zwanger- 
schap, pijn ter hoogte van de bilregio, pijn ter hoogte van 
de lies...),

 heupklachten (heupartrose, trochanteritis...), uitstra-
lingspijn in been (sciatique) of arm (cervicobrachialgie), 
hoofdpijn en migraine,

 last ter hoogte van de knie, enkel of voet, verteringspro-
blemen.

Vaak ontstaan gewrichts- of spierklachten geleidelijk aan 
door een overbelasting, een slechte houding, te veel stress of 
slijtage (artrose)... Soms is er een plotse aanleiding zoals een 
val, een accident of een plotse slechte beweging.

Ook voor de allerkleinsten kan osteopathie steun bieden. 
Klachten zoals reflux, algemene onrust, moeilijk slapen, 
buikkrampjes/constipatie, voorkeurshouding, afgeplat 
hoofdje (plagiocephalie) kunnen aan de hand van osteo- 
pathie succesvol behandeld worden.


