
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.

O N S  T E A M

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.

BRUSSELSESTEENWEG 45
3080 TERVUREN

02 256 95 30 

www.osteopathiepraktijk.be



CHRIS RUDDICK D.O. 
Chris studeerde af aan de British School of Osteopathy in 
2001. Hij is in de eerste plaats een structurele osteopaat en 
heeft daarnaast ook cursussen gevolgd in craniale en viscera- 
le osteopathie.

Chris heeft zich met veel interesse verdiept in Applied 
Kinesiology en gebruikt technieken zoals manipulatie, mobi- 
lisatie en zachte weefseltechnieken. Tijdens zijn behandeling 
gebruikt hij al zijn expertise en de verschillende aspecten 
binnen de osteopathie om iedere patiënt zo goed mogelijk te 
helpen.

TINA WISSMANN D.O.
Tina studeerde af aan de British School of Osteopathy in 
2001. In 1998 behaalde ze haar licenciaat in de kinesithera- 
pie te Leuven (KUL).

Tina behandelt voornamelijk op een zachte structurele  
manier. Ze heeft ook bijscholingen gedaan in craniale en 
viscerale osteopathie. Tina heeft zich verder gespecialiseerd 
in het behandelen van baby’s, waarvoor ze een tweejarige 
opleiding volgde in Nederland in 2009 (Panta Rhei).

PETER VERDIN D.O.
Peter werkt sinds 2010 in onze praktijk en brengt maar liefst 
10 jaar ervaring en kennis met zich mee.

Hij behaalde zijn diploma osteopathie aan het Flanders 
International College in Osteoapathy (FICO) in 2009. Peter 
heeft een bijzondere interesse in  viscerale osteopathie
en betrekt alle aspecten binnen de osteopathie tijdens zijn 
behandeling.

ELLEN WATSON D.O.
Ellen studeerde af aan het IAO (International Academy of 
Osteopathy) te Gent in 2008. Vanuit een holistisch stand- 
punt tracht Ellen de mogelijke oorzaken van een klacht te 
bepalen om dan nadien het lichamelijk evenwicht terug te 

helpen herstellen. Ze gebruikt hiervoor structurele,  
viscerale en craniale technieken. Ellen specialiseert zich 
ook verder in het behandelen van baby’s.

MARIE NOYEN D.O.
Marie studeerde af aan het IAO (International Academy 
of Osteopathy) te Gent in 2010. Ze heeft een uitstekende 
kennis van structurele, viscerale en craniale technieken. 
Marie volgde verschillende bijscholingen waaronder een 
opleiding dry needling en een cursus viscerale osteopathie.

FARA CATULLE D.O. 
Fara studeerde af aan het IAO (International Academy of 
Osteopathy) te Gent in 2009. Fara werkt op een structurele 
manier en gebruikt viscerale en craniale technieken daar 
waar nodig.

Fara gebruikt trigger point therapie sinds ze een opleiding 
dry needling volgde. Ze heeft ook een bijzondere interesse 
in het behandelen van sportletsels en volgt nu een driejarige 
opleiding sportosteopathie te Gent (2014, IAO).

TINEKE MOONENS D.O.
Tineke studeerde af aan het IAO (International Academy 
of Osteopathy) te Gent in 2009. Tineke werkt met de  drie 
basistechnieken van osteopathie: structurele, viscerale en 
craniale technieken en heeft bijzondere interesse in struc- 
turele osteopathie.

ENYA VOET D.O.
Enya studeerde af aan het IAO (International Academy 
of Osteopathy) te Gent in 2014. Ze heeft een uitstekende 
kennis van de laatste structurele, viscerale en craniale 
technieken. Enya doet zelf aan topsport en heeft een
bijzondere interesse in het behandelen van sportletsels. Ze 
volgt momenteel een driejarige opleiding sportosteopathie 
te Gent (2014, IAO).
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