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Osteopathie: Wat is het?
Osteopathie is een manuele geneeswijze die tot doel heeft bewegingsbeperkingen in het
lichaam te herstellen, bij zowel baby’s, kinderen als volwassenen. Uitgangspunt hierbij is
dat voor een optimale functie elke structuur in het lichaam een bepaalde mobiliteit bezit.
Een belangrijk principe is dat het lichaam wordt gezien als een biologische eenheid.
Verminderde mobiliteit van een structuur of weefsel kan problemen geven in de klachtenregio of elders in het lichaam.
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Osteopathie: Meer weten?
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Geregistreerde osteopaten vindt u in het

Tel.: 040 - 22 17 630, nvo@osteopathie.nl
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