
40 JAAR NCA
>> pagina 2

CHIROPRAKTISCH
	�,���!��$�)�!	$�&��������	���	��!�	����	�!���	"�����!��!��$�!����""����$���Ґ���ґ

CHIROPRACTOR MEE MET 
����$҃��������ƻƻ�pagina 8

BEWUST BEWEGEN 
>> pagina 13

Nummer 2, 2015



2 ALGEMEEN

VAN DE VOORZITTER 
NCA STAAT

AL 40 JAAR 

VOOR KWALITEIT

maar ook als een zware taak. Want hoewel 
wij als beroepsvereniging dit jaar ons 
40-jarig jubileum vieren, is het zeker niet 
1omঞm��=;;v|ĺ�

Het beroep van chiropractor is in Nederland 
mo]� -Ѵঞf7� mb;|� �;�;Ѵbfh� ;uh;m7ķ� 7b|� bm�
tegenstelling tot veel andere Europese 
landen waar collega’s deel uit maken van het 
reguliere zorgaanbod. De wet op de Beroepen 
in de Individuele Gezondgheidszorg (wet 
BIG) wordt dit jaar herzien en dat vormt voor 
ons als NCA aanleiding om ons beroep bij de 
roѴbঞ;h�om7;u�7;�--m7-1_|�|;�0u;m];mĺ

Daarnaast blijven het verhogen van kwaliteit 
;m��;bѴb]_;b7�-Ѵঞf7�r�m|;m��-m�--m7-1_|��oou�
ons als medische beroepsgroep. Onze leden 

(oou� �� Ѵb]|� -Ѵ�;;u� 7;� |�;;7;� ;7bঞ;� �-m�
�_buoru-hঞv1_��-m�ƑƏƐƔķ�7;�bm=oul-ঞ;hu-m|�
die door de Nederlandse Chiropractoren 
�vvo1b-ঞ;�Ő���ő��ou7|��b|];];�;mĺ�	b|l--Ѵ�
;;m� vr;1b-Ѵ;� ;7bঞ;� bm� _;|� |;h;m� �-m� _;|�
40-jarig jubileum van de Nederlandse 
�_buoru-1|ou;m� �vvo1b-ঞ;Ĵ Dit moet 
natuurlijk groots worden gevierd en onder 
de aandacht worden gebracht. Hiervoor 
hebben wij onder andere de “Sta op voor 
je rug” campagne opgezet. Op pagina 3 en 
4 kunt u hier alles over lezen. Daarnaast 
hebben wij een mooie verzameling van 
-uঞh;Ѵ;m� o�;u� 7b�;uv;� vr;1b-Ѵbv-ঞ;v� 0bmm;m�
7;�1_buoru-1ঞ;�;m�mo]��;;Ѵ�l;;uĴ

De PR-commissie van de NCA wenst u 
ormb;��� �;;Ѵ� Ѵ;;vrѴ;�b;uĺ� �;|� ];;[� omv�
�oѴ7o;mbm]�ol�|;�l;uh;m�7-|���7;�bm=oul-ঞ;�
in onze krant enorm waardeert. Wij nodigen 
u dan ook van harte uit een exemplaar mee 
m--u�_�bv�|;�m;l;mķ�ol��;Ѵ=�|;�Ѵ;�;m�o=�l;|�
-m7;u;m� |;� 7;Ѵ;mĺ�)bѴ|� �� �;Ѵ=� ;;m� 0bf7u-];�
leveren door uw ervaring met ons te delen, 
Ѵ--|�_;|�omv��;|;mĺ�&��u;-1ঞ;��b;m��bf�]u--]�
|;];lo;|�or�bm=oŠm1-ĺmѴĺ

)bѴ|� �� l;;u� bm=oul-ঞ;� _;00;m� o�;u�
1_buoru-1ঞ;ķ� ;;m� 1_buoru-1|ouķ� o=� ;;m�
bepaald onderwerp, dan kunt ook een kijkje 
m;l;m�or�om�;��;0vb|;����ĺ1_buoru-1ঞ;ĺmѴ�
o=�7oou�=-1;0oohr-]bm-�Ѵbh;mĺ�

Met vriendelijke groet,
!;7-1ঞ;��_buoru-hঞv1_�

(-m�7;�u;7-1ঞ;

zijn verplicht om aan nascholing te doen 
;m� 0o�;m7b;m� �ou7;m� -ѴѴ;� ���� ru-hঞfh;m�
b;7;u;��bf=�f--u�lbmv|;mv�ml--Ѵ�];�bvb|;;u7�
7oou�_;|�om-A-mh;Ѵbfh�h�-Ѵb|;b|vou]--mķ�7;�
"ঞ1_ঞm]��_buoru-1ঞ;��;7;uѴ-m7�Ő"��őĺ

De NCA is al 40 jaar een beroepsvereniging 
die de kwaliteit levert die je in Nederland van 
;;m� l;7bv1_;� ruo=;vvb;� l-]� �;u�-1_|;mĺ�
	-|� �b;u;m� �;� or� Ɛѵ� oh|o0;u� -ĺvĺ� 7oou�
lb77;Ѵ� �-m� ;;m� ]uoo|� l�Ѵঞ7bv1brѴbm-bu�
congres met als thema: “Sta op voor je 
rug”. Naast chiropractoren zullen hierbij 
veel vertegenwoordigers van andere 
beroepsgroepen uit de gezondheidszorg 
aanwezig zijn. Een mooie dag om kennis en 
ervaringen met collega’s te delen. Ik heb er 
m��-Ѵ��bm�bmĴ

Reem Bakker, Woerden
�_buoru-1|ou�;m��oou�b�;u��-m�7;����

JAAR
JUBILEUM
JAAR
JUBILEUM

Evert Vermeer, Rijssen 

�rub1_ঞm]��;u;mb]bm]�
Ondertussen behorend tot de “oudere 
];m;u-ঞ;Ŀ� 1_buoru-1|ou;m� bm� �;7;uѴ-m7ķ�
�;u7�lbf�];�u--]7�;;m�-uঞh;Ѵ|f;�|;�v1_ubf�;m�
o�;u�ƓƏ�f--u����ĺ��-m];�b;m�bh�ƐƑ�f--u��;u7�
bm� _;|� f--u� �-m� orub1_ঞm]ķ� _;0� bh� �oou� 7;�
eerste jaren de kronieken en mondelinge 
overleveringen moeten raadplegen.

�m��l;ubh-�bv�1_buoru-1ঞ;�bm�ƐѶƖƔ�7oou��-Ѵl;u�
“ontdekt”. Daar is het al snel uitgegroeid tot 
;;m� ;uh;m7;� ];m;;v�bf�;ĺ� �m� ƐƖƕƔ� bv� 7;�
Nederlandse Vereniging van Chiropractoren 
Ő�ĺ(ĺ�ĺő�or];ub1_|ĺ��mb];�ঞf7�Ѵ-|;u�bv�7;�m--l�
veranderd in Nederlandse Chiropractoren 
�vvo1b-ঞ;�Ő���őĺ��mbঞ-ঞ;=m;l;uv��-u;m�7;�
chiropractoren Frans Mul, Liesbeth Vis en 
Chris en Meip van Beest. 

�m� ƐƖѵѵ� �;uh|;� ;u� ;;m� 1_buoru-1|ou� �b|�
Nieuw-Zeeland bij Philips in Eindhoven. 
Hieruit is later de manuele therapie 
om|v|--mĺ� �m� ƐƖѵƔ� Ő7�v� ƐƏ� f--u� �oou� _;|�
ontstaan van de beroepsvereniging) is in 
�;7;uѴ-m7� ;;m� r-ঞ࣓m|;m�;u;mb]bm]ķ� 7;�
�;7;uѴ-m7v;� (;u;mb]bm]� �uo� �_buoru-1ঞ;�
(NVPC) opgericht onder leiding van de latere 
chiropractor, Frits Speijers, voor mensen 
die behandeling van een chiropractor nodig 
hadden. Bij het ontstaan van de NCA in 
ƐƖƕƔ��-u;m�;u�om];�;;u�-1_|�1_buoru-1|ou;m�
in Nederland, waaronder Dirk de Koekkoek, 
Daan van Os, George de Koekkoek en Ab 
�-mv;mĺ��ѴѴ;m�rbomb;uv��oou�7;�1_buoru-1ঞ;ĺ

	;�r-ঞ࣓m|;m�;u;mb]bm]�;m�;uh;mmbm]�
	;��(���_;;[�;;m�_;;Ѵ�]uo|;�uoѴ�];vr;;Ѵ7�
in de groei en de (maatschappelijke) 
;uh;mmbm]� �-m� 1_buoru-1ঞ;� bm� �;7;uѴ-m7ĺ�
�-u;mѴ-m]�_;;[�l;|�m-l;��-m��-m�7;u��;Ѵ7�
uit Bussum zich ingezet voor bekendheid en 
;uh;mmbm]��-m� 1_buoru-1ঞ;ĺ��;|� bv� 7oou� 7;�
bmvr-mmbm];m��-m�7;��(���7-|�1_buoru-1ঞ;�
door bijna alle verzekeringsmaatschappijen 
in Nederland wordt vergoed. 

	;�����_;;[��b1_��-m�0;]bm�-=�--m�bm];�;|�
�oou� 7;� ;uh;mmbm]� �-m� 1_buoru-1ঞ;� 7oou�
de overheid en de verzekeraars. Qua 
verzekeringen is dat in de loop van de 
jaren in samenwerking met de NVPC goed 
gelukt. Bij de overheid verliep dit wat minder 
vo;r;Ѵĺ��Ѵ�bm�ƐƖƕѵ��;u7�;u�7;;Ѵ];mol;m�--m�
7;�1ollbvvb;�-Ѵ|;um-ঞ;�;�];m;;v�bf�;mĺ� �m�
7;� f-u;m�ѶƏ�;m�ƖƏ��-m�7;��oub];�;;����bfm�
;u�7b�;uv;�ro]bm];m�];7--m�ol�1_buoru-1ঞ;�
or�7;�roѴbঞ;h;�-];m7-�|;��;�;mĺ��;|�m-l;�
door de uitvoerend secretaris, Tiny Rem uit 
Joure, is hiervoor enorm veel werk verzet. 
�r� ƑƔ� oh|o0;u� ƐƖѶƒ� �;u7� 7;� loঞ;� �-m�
Erica Terpstra kamerbreed aangenomen om 
7;�1_buoru-1ঞ;�-Ѵv��oѴ�--u7b];�];m;;v�bf�;�
te erkennen, “zodra eenstemmigheid is 
0;u;bh|� o�;u� 7;� l;|_o7b;hĶ� bm7b1-ࢼ;v|;ѲѲbm]Ķ�
h�-Ѳb|;b|v1om|uoѲ;� ;m� orѲ;b7bm]Ľ. Helaas is 
7;�;� loঞ;� moob|� |o|� �b|�o;ubm]� ];0u-1_|ĺ�
Ook werden in de aanloop naar de 
Wet op de Beroepen in de Individuele 
Gezondheidszorg (wet BIG) namens de NCA 
diverse onderhandelingen gevoerd met de 
overheid. Maar ook hier bleken telkens de 

barrières van onwil, onbekendheid, onmacht 
;m� 7;� -=�;�b]_;b7� �-m� ;;m� �;7;uѴ-m7v;�
opleiding voor chiropractor, uit te pakken in 
_;|� m-7;;Ѵ��-m�7;� 1_buoru-1ঞ;� -Ѵv� ;uh;m7;�
geneeswijze. 

�m�ƐƖƖƑ��-u;m�;u�ƖƏ�1_buoru-1|ou;m� bm�omv�
Ѵ-m7� ;m� bm� ƑƏƏƑ� �-u;m� 7-|� ;u� -Ѵ� ƐѶƏĺ� �r�
7b|�lol;m|��bfm�7-|�;u�uom7�7;�ƑѵƏĺ��;Ѵ--v�
bv� bm� _;|� f--u� ƑƏƏƏ� ;;m� -=vrѴb|vbm]� �-m� 7;�
NCA ontstaan: door een opeenstapeling 
van karakterverschillen, verschil in visie 
o�;u� h�-Ѵb|;b|� �-m� �ou]� ;m� -7lbmbv|u-ঞ;�;�
omf�bv|_;7;m� bv� 7;� 	�|1_� �_buoru-1ঞ1�
;7;u-ঞom�Ő	�ő�om|v|--mĺ��;|�-Ѵv�bm�7;�&"�ķ�
�--u� ooh� |�;;� m-ঞom-Ѵ;� ou]-mbv-ঞ;v� �bfmķ�
_;;[�7-|�ooh�bm�omv�Ѵ-m7�rѴ--|v];�om7;mĺ

	;� "ঞ1_ঞm]� �_buoru-1ঞ;� �;7;uѴ-m7� ;m�
orѴ;b7bm]�
�m�_;|�f--u�ƑƏƏƐ�bv�7;�"ঞ1_ঞm]��_buoru-1ঞ;�
Nederland (SCN) opgericht. Dit is een 
om-A-mh;Ѵbfh;� vঞ1_ঞm]ķ� �oou|];hol;m� �b|�
met name de beroepsvereniging NCA, die 
7;� h�-Ѵb|;b|� �-m� 1_buoru-1ঞ;� bm� �;7;uѴ-m7�
bewaakt en bevordert. Er is een register in 
het leven geroepen, waarin chiropractoren, 
die aan de hoge kwaliteitseisen zoals 
Ő�oouőorѴ;b7bm]ķ� ru-hঞfhbmub1_ঞm]ķ� m-Ŋ� ;m�
bijscholing voldoen, zijn ingeschreven. 
Tevens is er een tuchtcollege en een college 
van medisch toezicht. Het ontstaan van 
7;� "ঞ1_ঞm]� �_buoru-1ঞ;� �;7;uѴ-m7� _;;[�
gemaakt dat er een behoorlijke kwaliteitsslag 
bv� ];l--h|� |;m� ]o;7;� �-m� 7;� 1_buoru-1ঞ;ķ�
uitgevoerd door NCA chiropractoren.

Meerdere malen is geprobeerd om een 
�mb�;uvb|-bu;� orѴ;b7bm]� �oou� 1_buoru-1ঞ;�
in Nederland te starten. Soms waren de 
voorbereidingen in een vergevorderd 
stadium, maar tot op heden is dit niet 
van de grond gekomen. De opleiding tot 
chiropractor wordt daarom nog steeds 
in het buitenland gevolgd. De meeste 
chiropractoren in Nederland hebben hun 
orѴ;b7bm]�bm��m];Ѵ-m7�o=��l;ubh-�];mo|;mĺ

	;�����bv�bm�7;�-=];Ѵor;m�ƓƏ�f--u��b|];]uo;b7�
�-m�;mh;Ѵ;�;m|_o�vb-v|;��ubf�bѴѴb];uv�7b;��;Ѵ=�
-ѴѴ;� 0ub;�;m� |�r|;mķ� |o|� ;;m� ruo=;vvbom;Ѵ;�
ou]-mbv-ঞ;ĺ� �m� �o�u;� bv� om�;� ou]-mbv-ঞ;�
�b|];]uo;b7��-m�7;�h;�h;m|-=;Ѵ�0bf�v;1u;|-ubv�
+r;��u-m7vl-ķ��b-� ;;m��bro�-];m�l;|� =-��
;m� |;Ѵ;=oomķ� |o|� ;;m� �oѴ�--u7b]� =-1bѴb|-bu�
centrum, onder leiding van Antsje Boersma, 
�--u� 7b�;uv;� ruo=;vvbom-Ѵv� 0;Ѵ-m]ubfh� �;uh�
�;u�;�;mĺ� ,om7;u� 7;� bm�;|� �-m� 7b�;uv;�
-1ঞ;�;�0;v|��uvŊ�;m�1ollbvvb;Ѵ;7;mķ�7b;�bm�
7;�Ѵoor�7;u�f-u;m�_�m�ঞf7�;m�;m;u]b;�_;00;m�
gegeven, was dit allemaal niet gelukt.

Recente ontwikkelingen in wetgeving en 
roѴbঞ;h� �o�7;m� �;Ѵ;;mv� 7;� �oou|;h;m;m�
h�mm;m� �bfm� �-m� ;;m� �;�;Ѵbfh;� ;uh;mmbm]�
�-m� _;|� ru-1_ঞ];� 0;uo;r� 1_buoru-1|ouĺ�
Na een jarenlange inzet en volhardend 
];Ѵoo=� bm� _;|� 0;uo;r� �-m� 1_buoru-1|ou� ;m�
7;� ;moul;�l;;u�--u7;� �oou� r-ঞ࣓m|;m� ;m�
maatschappij, zou dat voor alle betrokkenen, 
maar niet in het minst voor chiropractoren, 
het mooiste jubileumcadeau zijn wat we 
maar kunnen wensen.

Ƒƍ����!ث�����ƎƔƓƒ�҂�ƏƍƎƒ

Sinds maart van dit jaar ben ik de 
mb;��;� �oou�b�;u� �-m� 7;� �;7;uѴ-m7v;�
�_buoru-1|ou;m� �vvo1b-ঞ;� Ő���őĺ� �m� 7;�;�
=�m1ঞ;��oѴ]�bh�(b�b-m��bѴ�orķ�7b;�7;�-=];Ѵor;m�
drie jaar op uitstekende wijze invulling aan 
_;|� �oou�b�;uv1_-r� _;;[� ];];�;mĺ� �h� �b;�
_;|��oou�b�;uv1_-r�-Ѵv�;;m�loob;��b|7-]bm]�



3STA OP VOOR JE RUG

NEDERLANDSE CHIROPRACTOREN 
ASSOCIATIE LANCEERT CAMPAGNE

‘STA OP VOOR JE RUG’
Dat onvoldoende lichaamsbeweging 

;umvঞ];� ];�om7_;b7vubvb1oĽv� l;|� �b1_�
l;;0u;m]|ķ� bv� -Ѵ� ];u�bl;� ঞf7� 0;h;m7ĺ�
Dat Ѳ-m]7�ub]� -1_|;u;;m� �b�;m eveneens 
];�om7_;b7vubvb1oĽv� h;m|ķ� bv� 0bf� _;|� ]uo|;�
r�0Ѵb;h� lbm7;u� om7;u� 7;� --m7-1_|ĺ� �;|�
"o1b--Ѵ� ;m� ��Ѵ|�u;;Ѵ� �Ѵ-m0�u;-�� 7;;7�
omѴ-m]v� 7;� �ou]�;hh;m7;� �b|vru--h� 7-|�
�;7;uѴ-m7;uvķ� l;|� ;;m� ];lb77;Ѵ7;� �-m�
ѵķѶ� �b|�u;m� r;u� 7-]ķ� _;|� _oo]v|� v1ou;m�
�-m� -ѴѴ;� ��uor;-m;mĺ� $��� om7;u�o;h�
�bfv|� 7--um--v|� �b|� 7-|� Ѵ-m]� �b�;m�7;� h-mv�
or� �b;h|;v� ;m� �;Ѵ=v� �uo;]ঞf7b]� o�;uѴbf7;m�
�;u]uoo|ĺ��l�l;mv;m� 7--u� 0;��v|� �-m� |;�
l-h;m� ;m� _�m� �b|];7u-]� |;� �;u-m7;u;mķ�
_;;[� 7;� �;7;uѴ-m7v;� �_buoru-1|ou;m�
�vvo1b-ঞ;�Ő���ő�7;�1-lr-]m;�ļ"|-�or��oou�
f;�u�]Ľ�];Ѵ-m1;;u7ĺ�

De NCA is al 40 jaar de toonaangevende 
0;uo;rvou]-mbv-ঞ;� �-m� 1_buoru-1|ou;m� bm�

�;7;uѴ-m7� ;m� _;;[� bm� 7;� -=];Ѵor;m� f-u;m�
gezien dat er een zorgwekkende zitcultuur 
is ontstaan. Er zijn sterke aanwijzingen dat 
Ѵ-m]� �b�;m� v-l;m]--|� l;|� ;;m� �;u_oo]7�
risico op verschillende ziektes en kwalen 
zoals rugklachten, hart- en vaatziektes, 
obesitas en hoge bloeddruk en uiteindelijk 
�;Ѵ=v� or� �uo;]ঞf7b]� o�;uѴbf7;mĺ� �;Ѵ--v� bv�
de hoeveelheid lichaamsbeweging per 
7-]� 7;� -=];Ѵor;m� 7;1;mmb-� v|;;7v� �;u7;u�
-=];mol;mķ��o�;Ѵ�or�7;��;uh�Ѵo;u�-Ѵv�l;|�
name ook onder jongeren.

"|-�or��oou�f;�u�]Ĵ
	;�����_;;[�ru;�;mঞ;�_oo]�bm�_;|��--m7;Ѵ�
staan en zet zich daarom in om de zitcultuur 
in Nederland te doorbreken. Bewustwording 
;m�-1ঞ;��bfm�7--u0bf��-m�1u�1b--Ѵ�0;Ѵ-m]ĺ��;|�
de campagne ‘Sta op voor je rug’ maakt 
de NCA een breed publiek bewust van de 
;umvঞ];� ];�oѴ];m� �-m� |;�;;Ѵ� �b�;mĺ� �bfh�

�oou�l;;u� bm=oul-ঞ;� o�;u� 7;�;� 1-lr-]m;�
op ���ĺv|-or�oouf;u�]ĺmѴ.

��0bѴ;�l1om]u;v� or� )ouѴ7� "rbm;� 	-�� Ɛѵ�
oh|o0;u�ƑƏƐƔĴ
Op deze dag komen chiropractoren, (para)
medici en ziektekostenverzekeraars bij 
elkaar om in een interessant dagprogramma 
met elkaar te praten over de noodzaak van 
0;�;];mķ� lbm7;u� �b�;m� ;m� ;;m� ];�om7;�
Ѵ;;=vঞfѴĺ��--v|�7;�;�7-]�0;v|--|�7;�1-lr-]m;�
“Sta op voor je rug” uit onder andere 
-mbl-ঞ;v� uom7�7;�l-v1o�;��oor_� Őor�7;�
�;0vb|;őķ� �;uv1_bѴѴ;m7;� vo1b-Ѵ� l;7b-� -1ঞ;v�
;m� �ou7|� ;u� ;;m� ]u-ঞv� u�]v1u;;mbm]v7-]�
bij NCA chiropractoren georganiseerd op 
�-|;u7-]�ƕ�mo�;l0;u�-ĺvĺ�

�_buoru-1ঞ;�_;Ѵr|Ĵ
Met ruim een miljoen behandelingen per jaar 
bv�1_buoru-1ঞ;�m-�7;�u;]�Ѵb;u;�];m;;vh�m7;�

en tandheelkunde de grootste vorm van 
gezondheidszorg wereldwijd. 

Jaarlijks vinden er in Nederland ruim 
een miljoen behandelingen plaats door 
NCA chiropractoren. Rugpijn en andere 
bewegingsklachten zijn voor een zeer groot 
deel van de bevolking een dagelijkse realiteit. 
Klachten die we zeer waarschijnlijk kunnen 
�oouhol;m� l;|� ;;m� -1ঞ;�;u;ķ� ];�om7;u;�
Ѵ;�;mvvঞfѴĺ� �_buoru-1|ou;m� 0;_-m7;Ѵ;m�
r-ঞ࣓m|;m� l;|� 7;�;� hѴ-1_|;m� l;|� -Ѵv� 7o;Ѵ�
_;l�o=�_--u�u�]hѴ-1_|;m�ubf�|;�l-h;m�;m�|;�
houden. 

	oou� _;|� ];0u�bh� �-m� 7o;Ѵ|u;@;m7;�
0;_-m7;Ѵ|;1_mb;h;m� bv� 1_buoru-1ঞ;�
ru;�;mঞ;=� ;m� --m|oom0--u� hov|;m;@;1ঞ;=ķ�
waardoor de NCA chiropractor bijdraagt aan 
een duurzame gezondheidszorg, die voor 
iedereen toegankelijk is. 
 
Sta op voor je rug wordt mede mogelijk 
gemaakt door:

www.crossuite.com en 

���ĺ]�u-=ĺmѴ

10 Ibelangrijke sta op voor je rug tips!
Ɛĺ� (oouhol;m�bv�0;|;u�7-m�];m;�;mķ�7�v��ou]��oou�v|;uh;�0�bhŊ�;m�u�]vrb;u;mĺ

Ƒĺ� �;m��b|_o�7bm]��--u0bf���u;1_|or��b|��om7;u�];0u�bh�|;�l-h;m��-m�;;m�u�]v|;�m��;uv|;uh|�7;�0�bhŊ�;m�u�]vrb;u;mĺ

ƒĺ� $u;h�u;];Ѵl-ঞ]����om7;uu�]�_oѴ�ঞf7;mv�_;|��b�;mķ�;m�-Ѵঞf7�0bf�_;|�orv|--mĺ�(;;Ѵ�hѴ-1_|;m�om|v|--m�7oou7-|�7;�
om7;uu�]�|;��;bmb]�-=�bvv;Ѵbm]�hubf]|�;m�|;�Ѵ-m]�bm�;;m�];0o];m�rovbঞ;�0;Ѵ-v|��ou7|ĺ

Ɠĺ� �;�;;]��--u�_;|�h-mĹ�-=�bvv;Ѵbm]�bv�0;|;u�7-m�Ѵ-m]7�ub]�7;�;Ѵ=7;�_o�7bm]ĺ

Ɣĺ� �Ѵv�_;|�lo];Ѵbfh�bv�ol�ঞf7;mv�;;m�Ő|;Ѵ;=oomŊő];vru;h�;�;m�;;m�v|�hf;�|;�Ѵor;mķ�7o;�7-|�7-mĺ�

ѵĺ� (-ub-ঞ;� bm� _o�7bm]� ;m� 0;�;]bm]� vঞl�Ѵ;;u|� 7;� 7oou0Ѵo;7bm]ķ� _b;u7oou� hubf];m� vrb;u;m� 7;� ];Ѵ;];m_;b7� ol� |;�
_;uv|;ѴѴ;mĺ�

ƕĺ� );uh��o�;;Ѵ�lo];Ѵbfh�--m�;;m�v|-|-=;Ѵ�bm�rѴ--|v��-m�;;m�0�u;-�ĺ

Ѷĺ� �--h�;u�;;m�];�oom|;��-m�ol�f;�-�|o��-|��;u7;u��;]�|;�r-uh;u;mĺ���|u-�0;�;]bm]�bv�]o;7��oou�f;ĺ

Ɩĺ� "Ѵ�b|�7;�7-]�o=��;uh7-]�-=�l;|�;;m��-m7;Ѵbm]ĺ��;hh;u�7;�v|u;vv��-m�f;�v1_o�7;uv�;m�ঞf7�ol�f;�_oo=7�Ѵ;;]�|;�l-h;mĺ

ƐƏĺ� (o;u�7;�-1ঞ�b|;b|;m�bm�;m�ol�_�bvķ� bm��oomŊ��;uh�;uh;;u�;m�or�_;|��;uh��o��;;Ѵ�lo];Ѵbfh��b|� bm�-=�bvv;Ѵ;m7;�
_o�7bm];m�;m��bvv;Ѵ��b�;m�;m�v|--m��o��;;Ѵ�lo];Ѵbfh�-=ĺ

�;;u�ঞrvĵ��-�m--u����ĺv|-or�oouf;u�]ĺmѴņঞrv



4 STA OP VOOR JE RUG

* Kijk snel op onze site www.vodamed.nl/massage om alle 
apparaten te bekijken en direct te bestellen! U ontvangt 
10% korting in de kassa t/m 31 januari 2016 met coupon-
code NCAKQ4.

Vermoeide spieren? Circulatie verbeteren?
Probeer de Thumper Massager en ervaar direct het resultaat!

Nu met 10% korting* plús 
30 dagen tevredenheidsgarantie

* Kijk snel op onze site www.vodamed.nl/massage om alle 
apparaten te bekijken en direct te bestellen! U ontvangt 
10% korting in de kassa t/m 31 januari 2016 met coupon-

Nu met 10% korting* plús 
30 dagen tevredenheidsgarantie

* Kijk snel op onze site www.vodamed.nl/massage om alle 
apparaten te bekijken en direct te bestellen! U ontvangt 
10% korting in de kassa t/m 31 januari 2016 met coupon-
code NCAKQ4.

Nu met 10% korting* plús 
30 dagen tevredenheidsgarantie

Bekend 

van de 

chiropractor

Proostwetering 91, 3543 AC Utrecht - T. 085 40 10 900  - info@vodamed.com - www.vodamed.com

ADVERTENTIE

�-uঞfm��-m��o;1h;ķ��o1_;l�

�;00;m� ��� h;mmbvv;mķ� =-lbѴb;Ѵ;7;m� o=�
_;;[� �� �;Ѵ=� 0bf�oou0;;Ѵ7� u�]hѴ-1_|;mķ�
m;hrbfmķ� o=� _oo=7rbfmķ� mo|;;u� 7;�;� 7-|�l�
dan vast in uw agenda. Aan het einde van 
onze landelijke publiekscampagne; “Sta 
op voor je rug” organiseert de NCA de 
mogelijkheid om uw rug/bewegingsstelsel 
]u-ঞv� ;m� �ubf0Ѵbf�;m7� 1_buoru-1ঞv1_� |;�
laten beoordelen op de aanwezigheid van 
lo];Ѵbfh;�=�m1ঞ;ruo0Ѵ;l;mĺ

)-mm;;u�0b;7|�1_buoru-1ঞ;�lo];Ѵbfh_;7;mĵ
�;m� ]uoo|� 7;;Ѵ� �-m� 7;� r-ঞ࣓m|;m� 7-|� ;;m�

chiropractor bezoekt, komt met rugklachten, 
van algemene lage rugpijn tot bekkenpijn, 
ischias en hernia. Ook komen er veel mensen 
l;|�m;hrbfmķ�_oo=7rbfmķ�lb]u-bm;ķ�rbfm�|�vv;m�
de schouderbladen, pijn in de ledematen, 
maar ook bij gewrichtsslijtage kan er vaak 
�;uѴb1_ঞm]��ou7;m�];u;-Ѵbv;;u7ĺ�
Kinderen en baby’s worden steeds vaker 
door de chiropractor behandeld. Hiervoor 
�bfm�vr;1bC;h;ķ�Ѵb1_|;�0;_-m7;Ѵl;|_o7b;h;mĺ

"1u;;mbm]ķ��-|�_o�7|�7b|�bmĵ
Op deze dag kunt u uw klachten geheel 
�ubf0Ѵbf�;m7� Ɛ� or� Ɛ� l;|� ;;m� 1_buoru-1|ou�
kort bespreken. Ook is er de gelegenheid 

STA OP VOOR JE RUG! GRATIS SCREENING 

����&)����ҁ���!��!��$�!

olķ� bm7b;m� ];�;mv|ķ� 7;� v|-m7ņ=�m1ঞ;� �-m�
de wervelkolom te laten beoordelen. Op 
0-vbv�_b;u�-m��ou7|�;u�;;m�bm7b1-ঞ;�];];�;m�
o=� ;;m� 1_buoru-1ঞv1_;� 0;_-m7;Ѵbm]� o=�
behandeltraject zinvol voor u is .

�;_-m7;ѴrѴ-m
Het behandelplan zal per individu 
�;uv1_bѴѴ;mķ� �-m|� mb;l-m7� bv� _;|�;Ѵ=7;ĺ�
Chiropractoren beheersen veel verschillende 
behandeltechnieken, waardoor mensen van 
-ѴѴ;�Ѵ;;[bf7;m�0;_-m7;Ѵ7�h�mm;m��ou7;mĺ

�m��;;Ѵ�ru-hঞfh;m�bv�;u�or�7;�;�7-]�ooh�;;m�
secretaresse aanwezig, die uw vragen over 

bijvoorbeeld vergoedingen van verzekeraars 
h-m� 0;-m|�oou7;m� o=� �oou� _;|� l-h;m� �-m�
;;m�-=vru--hĺ

(oou�l;;u�bm=oul-ঞ;Ĺ�hbfh�or�
���ĺ1_buoru-1ঞ;ĺmѴ�

www.staopvoorjerug.nl

Ook kunt u contact opnemen met uw 
chiropractor om te vragen op welke 
ঞf7;m�7;�ru-hঞfh�];or;m7�bvĺ�

Zaterdag 7 november 2015



5BELANGENVERENIGING

uo�hf;��-hh;u

Op 16 oktober aanstaande viert de NCA, 
de beroepsvereniging van chiropractoren, 
_--u� ƓƏŊf-ub]� 0;v|--mĺ� �Ѵ� f-u;mѴ-m]� �bfm� ;u�
_;;Ѵ��;;Ѵ�l;mv;m�7b;�0--|�_;00;m� Ő];_-7ő�
0bf�7;�1_buoru-1ঞ;�;m�7-|��ou7;m�;u�v|;;7v�
l;;uĺ��_buoru-1ঞ;�bv�7--uol�mb;|�l;;u��;]�
|;�7;mh;m�-Ѵv�7bv1brѴbm;�0bmm;m�7;�];�om7Ŋ
_;b7v�ou]�bm�om�;�v-l;mѴ;�bm]ĺ

Wij, de bestuursleden, vonden het daarom 
7;�_oo]v|;�ঞf7��ou7;m�ol�;;m�0bf�7;�;�ঞf7�
en beroepsgroep passende belangenvereni-
]bm]��oou�r-ঞ࣓m|;m�or�|;�ub1_|;mĺ�
�u� bv� ;;m� �;uh]uo;r� �-m� �bf=� l;mv;m� ];-
�oul7�;m�or�7;�f�0bѴ;�l7-]��-m�7;����ķ�Ɛѵ�
oktober, zal de nieuwe Belangenvereniging 
�-ঞ࣓m|;m� �_buoru-1ঞ;� oL1b;;Ѵ� �-m� v|-u|�
gaan.
Het nieuwe vrijwillige bestuur bestaat uit: 
�ov��bѴ��oou�b�;uķ�uo�hf;��-hh;u�v;1u;|-ubvķ�
�b;ঞ;����v�r;mmbm]l;;v|;u�;m�0;v|��uvѴ;-
den Diane van Gelder en Sylvia Opdam. 

)--uol��bm7;m��;�7-|�_;|�_oo]�ঞf7�bv�ol�
�oĽm�0;Ѵ-m];m�;u;mb]bm]�or�|;�ub1_|;mĵ
• Als groep kunnen we immers onze geza-

menlijke belangen beter verdedigen, bij 
de zorgverzekeraars bijvoorbeeld. We 
vinden dat de behandelingen betaalbaar 
moeten blijven en daarom tenminste in 
het pluspakket van de zorgverzekeringen 
blijven. Een behandeling bij een chiro-
practor kan immers heel veel ellende en 
ziektekosten besparen.

• �;|�;Ѵ=7;�];Ѵ7|��oou�7;�roѴbঞ;hķ�7b;�;u�-m�
doordrongen moet worden dat chiroprac-
ঞ;� mb;|� l;;u� �b|� om�;� v-l;mѴ;�bm]� �-Ѵ|�
�;]�|;�7;mh;m�;m�7-|�_;|�ঞf7��ou7|�7-|�
de chiropractor erkend wordt als medisch 
specialist.

• );��bѴѴ;m�ooh�;;m�rѴ-�oul�0b;7;m��--u-
7oou� r-ঞ࣓m|;m� ;m� ];ठm|;u;vv;;u7;m� bm-
=oul-ঞ;�o�;u�0;_-m7;Ѵbm];m�;m� u;v�Ѵ|--
ten met elkaar kunnen delen. 

• );��bѴѴ;m� bm=oul-ঞ;��;uv1_-@;m�or�_;|�
];0b;7��-m�7;�1_buoru-1ঞ;ĺ

• We willen, waar nodig, overleggen met 
de beroepsvereniging van chiropractoren 

�rub1_ঞm]�Belangenvereniging 
P-ঞ࣓m|;m�C_buoru-1ঞ;

;m�7--ul;;�om�;�0;Ѵ-m];m�-Ѵv�r-ঞ࣓m|;m�
0;_-uঞ];mĺ

• �m7b;m� mo7b]� ��ѴѴ;m� �;� r-ঞ࣓m|;m� 0;];-
leiden die zich tot de klachtencommissie 
wenden.

Hoe meer leden we krijgen, des te serieuzer 
men ons zal nemen en naar ons zal luisteren. 
Hoe groter de vereniging, des te meer we 
�oou�7;�Ѵ;7;m�h�mm;m�7o;mĴ
Ook in uw belang adviseren wij u lid te wor-
7;m� �-m� 7;� r-ঞ࣓m|;m�;u;mb]bm]ķ� �o7-|� �bf�
�o�;;Ѵ�lo];Ѵbfh��oou�7;�1_buoru-1ঞ;�;m�_--u�
r-ঞ࣓m|;m� h�mm;m� 0;|;h;m;mĺ� );� _;00;m�
]uoo|v;� rѴ-mm;mķ� l--u� �-m�;Ѵ=vru;h;m7� bv�
7--u�ঞf7��oou�mo7b]ĺ�	oou����Ѵb7l--|v1_-r�
;m� ;;m� hu-1_ঞ];� �;u;mb]bm]� ��ѴѴ;m� �;� 7b;�
kunnen uitrollen.

)-|��bfm�om�;�rѴ-mm;mĵ
Om te beginnen komt er een eigen website
l;|� bm=oul-ঞ;� 7b;� �oou� b;7;u;;m� �ubf� |o;-
gankelijk is.
�oh��-Ѵ�;u�;;m�=ou�l��ou7;m�bm];ub1_|ķ�7-|�
alleen voor leden toegankelijk zal zijn. Er ko-

l;m� bm=oul-ঞ;-�om7;m�;m� bm� 7;� |o;holv|�
zal er een eigen blad voor leden komen. Via 
;;m� vr;1b-Ѵ;� |;Ѵ;=oomѴbfm� ��ѴѴ;m� --m� 1_buo-
ru-1ঞ;� ];u;Ѵ-|;;u7;� �u-];m� ];v|;Ѵ7� ;m� 0;-
antwoord kunnen worden. We willen een 
vragenuurtje met een chiropractor gaan re-
aliseren.
Om alles te realiseren wat we willen, hebben 
we meer enthousiaste mensen nodig om b.v. 
in werkgroepen aan de slag te gaan, bijvoor-
beeld voor de uitwerking van een ledenblad
o=�;;m�Ѵ;7;m-�om7ĺ
Om het lidmaatschap voor iedereen toegan-
kelijk te maken en omdat we ons in de start-
=-v;� �-m� 7;� r-ঞ࣓m|;m�;u;mb]bm]� 0;�bm7;mķ�
0;7u--]|� 7;� 7;� 1om|ub0�ঞ;� vѴ;1_|v� ŨƐƑķƔƏ�
per jaar.

Bent u enthousiast en wilt u zich als lid aan-
melden? Dat kan via de website:
���ĺ0�r-ঞ;m|;m1_buoru-1ঞ;ĺmѴ

�;;[����u-];m�_;00;m�o=��bѴ|���l;;_;Ѵr;mĵ
Wij zijn per mail te bereiken: 
bm=oŠ0�r-ঞ;m|;m1_buoru-1ঞ;ĺmѴ

Het kussen in uw ei!en maat
Laat u opmeten voor een !ezonde li!houdin!

Vraa! uw chiropractor naar de voordelen van een maatkussen.   |   www.pillowise.nl 

1 Meten 3 Ervaren

Aanbevolen door

 2000+
Medische specialisten 

wereldwijd

Een Pillowise® maatkussen is 
af!estemd op uw persoonlijke 
lichaamsmaten, voor een 
ontspannen wervelkolom tijdens de 
slaap. Dat helpt nek- en ru!klachten 
voorkomen en ondersteunt de 
behandelin! door een nek- en 
ru!specialist. Na 3 eenvoudi!e 
metin!en in minder dan een 
minuut, kunt u op een perfect 
passend Pillowise® kussen slapen.

Waarom Pillowise®?
Matchen

ADVERTENTIE

�mv�rov|-7u;vĹ��;uh;Ѵ-m7�Ɩfķ�ѵѵƔƐ���	u�|;m��Ň��$;Ѵ;=oomm�ll;uĹ�ƏѶƔ�ƏƐѵ�ƏƏ�ƓѶ



KOM UIT UW 
STOEL EN WERK 
ACTIEF

STEELFORCE 460
! 699,00

LAAT U VOOR ZIT/STA OPLOSSINGEN INSPIREREN OP WORKTRAINER.NL

ADVERTENTIE



7SPORTCHIROPRACTIE

$-l-u��-hh;uķ��lv|;Ѵ�;;m

"rou|1_buoru-1ঞ;�bv�;;m�vr;1b-Ѵbv-ঞ;�0bmm;m�
7;�1_buoru-1ঞ;ĺ��;m�vrou|1_buoru-1|ou�_;;[�
;�|u-�-Lmb|;b|�l;|�;m�h;mmbv�or�_;|�];0b;7�
�-m� vrou|0Ѵ;vv�u;v� ;m� h-m� ;;m� 0;Ѵ-m]ubfh;�
uoѴ� vr;Ѵ;m� 0bf� _;|� _;uv|;Ѵ� ;m� ru;�;mঞ;� �-m�
7;� 0Ѵ;vv�u;ķ� _;|� ];�;m� �-m� �oouѴb1_ঞm]� ;m�
-7�b;v�--m� b;7;u;;m�7b;��bѴ�]--m�vrou|;m�o=�
vrou|�-Ѵv�_o00��o=�0;uo;r�_;;[ĺ�

"rou|;m�bv�0;Ѵ-m]ubfh
Bewegen is heel erg belangrijk voor iedereen. 
	;� oL1b࣓Ѵ;� �;7;uѴ-m7v;� �oul� �;�;];m� bv�
ƒƏ�lbm�|;m�r;u�7-]ĺ�(oou�hbm7;u;m�bv�7b|��;Ѵ=v�
ѵƏ�lbm�|;m�r;u�7-]Ĵ�	--um--v|�_;;[�om7;u-
�o;h�--m];|oom7�7-|� Ő|;�;;Ѵő��b�;m�ooh�mb;|�
goed voor je is en je beter staand kunt wer-
ken. Allemaal aan de slag dus, zou je denken. 
$o1_�hol;m�;u�_;Ѵ--v�ooh�u;];Ѵl-ঞ]�0Ѵ;vv�-
u;v��oouĺ��--u�v1_-মm]� Ѵor;m�vrou|;uv� u�bl�
Ɠ�lbѴfo;m�vrou|0Ѵ;vv�u;v�r;u�f--u�orĴ��b;u�-m�
�o;h|�ƒƖѷ�l;7bv1_;�_�Ѵrķ��-|�m;;u�hol|�or�
u�bl�ƐķƕlbѴfo;mŐƐő. De kans om een blessure 
op te lopen als je met sporten begint is gro-
ter dan wanneer je het al even doet. Helaas 
Ѵor;m� ooh� |orvrou|;uv� u;];Ѵl-ঞ]� 0Ѵ;vv�u;v�
op. Dit kan de planning naar de aanloop van 
;;m��;7v|ubf7�Ybmh�or��bfm�hor��;�;mĺ��;|�bv�
7�v�0;Ѵ-m]ubfh�ol�7b|�|;��oouhol;m�o=ķ�-Ѵv�_;|�
toch niet goed gaat, ervoor te zorgen dat de 
0Ѵ;vv�u;�vm;Ѵ�;m�;@;1ঞ;=�_;uv|;Ѵ|ĺ

Om sportblessures te voorkomen, is het be-
Ѵ-m]ubfh�7-|�_;|�Ѵb1_--l��o�orঞl--Ѵ�lo];Ѵbfh�
=�m1ঞom;;u|ĺ�"rou|;m�bv�;;m�1olrѴ;�;�lo|o-
ubv1_;�|--hĺ��u-1_|ķ�1oक़u7bm-ঞ;ķ� Ѵ;mb]_;b7�;m�
0;_;m7b]_;b7� �bfm� �oou0;;Ѵ7;m��-m� =-1|ou;m�
die voor de sporter belangrijk zijn. Wanneer 
_;|� Ѵb1_--l� mb;|� ]o;7� =�m1ঞom;;u|ķ� h�mm;m�
blessures ontstaan. Dit kan plotseling gebeu-
u;mķ��o-Ѵv�;;m�-1�|;�vrb;uv1_;�u�o=�;;m�Ѵ-m]-
zame blessureontwikkeling door verkeerde 
bewegingspatronen. 

Een chiropractor is specialist in het zoeken 
naar zwakke schakels in het bewegingsap-

paraat. Want ook voor het lichaam geldt: het 
geheel is maar zo sterk als het zwakste onder-
deel. Daarom wordt niet alleen gekeken naar 
de plek waar de pijn zit, maar ook waardoor 
7;�rbfm�om|v|--|ĺ�,o�h-m�;;m�vঞf�;�;mh;Ѵ�;;m�
u;Ѵ-ঞ;�_;00;m�l;|�u�]hѴ-1_|;mķ�;;m�vঞf�;�0o-
venrug met schouderklachten en problemen 
met de onderrug met hamstringklachten ŐƑķƒő. 

De behandeling van een sportchiropractor
De sportchiropractor zal op basis van het 
onderzoek bepalen welke behandeltechnie-
ken gebruikt moeten worden om de oorzaak 
van de klacht aan te pakken. Hierbij wordt er 
naar het hele lichaam gekeken, zowel naar ge-
wrichten als naar spieren. Een sportchiroprac-
|ou�_;;[�;;m�v1-Ѵ-�--m�lo];Ѵbfh_;7;m�ol�7;�
=�m1ঞ;��-m�vrb;u;m�;m�7;�0;�;;]Ѵbfh_;b7��-m�
gewrichten te verbeteren. Zo kan voor iedere 
sporter een persoonlijk plan worden opge-
steld om hem zo snel mogelijk weer pijnvrij te 
laten sporten.
Meestal wordt de behandeling aangevuld met 
vr;1bC;h;� o;=;mbm];m� ;m� -7�b;�;m� ol|u;m|�
de “do’s en dont’s” van correct trainen en het 
voorkomen van blessures. 

(oou7;Ѵ;m� �-m� 1_buoru-1ঞv1_;� 0;_-m7;Ѵbm]�
bij sportblessures:
• Behandeling van de oorzaak van de klacht, 

niet alleen het symptoom (plek waar het 
pijn doet);

• Er wordt niet alleen naar de spieren ge-
h;h;mķ� l--u� ooh� m--u� 7;� =�m1ঞ;� �-m� 7;�
];�ub1_|;mĺ��rঞl--Ѵ�h�mm;m�0;�;];m� bv�
belangrijk;

• Complete aanpak waarbij tevens veel aan-
7-1_|�bv��oou�ru;�;mঞ;ĺ

De chiropractor helpt u om weer goed te 
0;�;];mķ� �o7-|� ��� Ѵb1_--l� orঞl--Ѵ� =�m1-
ঞom;;u|�;m���_b;u7oou�lbm7;u�h-mv� Ѵoor|�or�
0Ѵ;vv�u;v�ঞf7;mv�_;|�vrou|;mĺ�
Er is een aantal chiropractoren gespeciali-
seerd in de sport, op de website www.sport-
1_buoru-1ঞ;ĺmѴ�h�m|���7;�m-l;m�;m�-7u;vv;m�
vinden van iemand bij u in de buurt. 

"rou|1_buoru-1ঞ;ķ�
�-|�_o�7|�_;|�bmĵ

�uomm;m�bm�|;hv|ث�ѹŏ�"rou|0Ѳ;vv�u;vĶ��Ѳ;vv�u;�1bf=;uvĸ�(;bѲ_;b7ĸmѲ�ŎƏƍƎƑŏ�_�rثńń�oouhol0Ѳ;vv�u;vĸ�;bѲb]_;b7ĸmѲńmb;��vńl;;uňvrou|0Ѳ;vv�u;vň7oouň0;]bmm;m7;ň_-u7Ѳor;uvńŨCѲ;ń�bf=;uv=-1|v_;;|ѵƏƍ"rou|0Ѳ;vv�u;vѵƏƍ-Ѳ];l;;mѵƏƍƏƍƎƏĸr7=
Əŏ��ovhbmv�)Ķ��ĸ��oѲѲ-u7�Ŏ-rubѲ�ƏƍƎƍŏĸ�������v1�Ѳovh;Ѳ;|�	bvou7ĸ�ѴķƎƎŎƎŏثѳƑĸ�3ŏ���b��b��;|�-Ѳĸ�ŎƏƍƎƏŏĸ��mf�u��u-|;Ķ�l;1_-mbvlĶ�-m7�ubvh�=-1|ouv�o=�_-lv|ubm]�v|u-bm�bmf�ub;v�bm�vrou|vث���u;�b;��o=�|_;�Ѳb|;u-|�u;ĸ��o�um-Ѳ�o=�"rou|�-m7��;-Ѳ|_�"1b;m1;�ƎĶ�ƔƏňƎƍƎĸ�

o|oĹ�"_��;uv|o1h

$-l-u��-hh;uķ��lv|;Ѵ�;;m�

"r;1b-Ѵbv-ঞ;v�hol;m�-Ѵ�bm��;;Ѵ�0;uo;rv]uo;r;m��oouĺ�,o�_;0�f;�];ub-|ubv1_;�=�vbo|_;u-r;�|;mķ�
0;hh;m0o7;l|_;u-r;�|;mķ�vrou|-u|v;m�;m�hbm7;uu;�-Ѵb7-ঞ;-u|v;mĺ�	b|�bv�0;Ѵ-m]ubfh�ol7-|�_;|�
menselijk lichaam zo complex is dat je niet van alle problemen alles kunt weten.

,o��bfm�;u�ooh�vr;1b-Ѵbv-ঞ;v�0bmm;m�7;�1_buoru-1ঞ;ĺ�	b|� �bfm�m;�uoѴo]b;ķ�r;7b-|ub;�;m� vrou|ĺ�
Natuurlijk kunnen chiropractoren die niet zijn gespecialiseerd ook enorm veel klachten verhel-
pen. Maar mocht er een complex probleem zijn, dan kunnen gespecialiseerde chiropractoren 
or�7-|�];0b;7�lo];Ѵbfh��b|holv|�0b;7;mĺ��l�;;m�bm7u�h�|;�];�;m��-|�7;�vr;1b-Ѵbv-ঞ;v�bm_o�-
den, geven we hieraan op de volgende pagina’s in deze krant aandacht. 

���!��!��$������"�������"�$��"

�_buoru-1ঞ;�;m�vrou| �_buoru-1ঞ;�;m�hbm7;u;m

�_buoru-1ঞ;�;m�m;�uoѴo]b;
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ADVERTENTIE

�--u|;m�$b;Ѵ;mķ��--v|ub1_|

ļ�;|�lol;m|��--u� bh� Ѳ-m]�or�_;0�];�-1_|�Ĺĸ�
�bfm� u;bv� l;|� �;u;Ѳ7|or|;-l� �b-m|ň�Ѳr;1bm�
m--u� 7;��buo� 7Ļ�|-Ѳb-Ĺ� �h� -Ѳv� vrou|1_buoru-1|ou�
l;;Ĺ� 7b|� lo;|� |o1_� ;;m� ];�;Ѳ7b];� ;u�-ubm]�
�ou7;mĳĽ�

Met deze passionele woorden begint 
�--u|;m�$b;Ѵ;m��bfm�0Ѵo]�or�7-]�Ɛ��-m�7;��buo�
7Ľ�|-Ѵb-ĺ��;7�u;m7;�|�;;��;h;m�bm�l;b�ƑƏƐƔ�
reist hij met de wielerploeg Giant-Alpecin 
l;;�7oou�_;|�ru-1_ঞ];�7;1ou��-m��|-Ѵb࣓ĺ

�--u|;m� bv� vbm7v� ;bm7� ƑƏƐƓ� -Ѵv�
sportchiropractor verbonden aan Team 
Giant-Alpecin. Namen van wielrenners als 
$ol�	�lo�Ѵbmķ��-u1;Ѵ��b�;Ѵķ��o_m�	;];mhoѴ0�
;m�"blom��;v1_h;���ѴѴ;m�7;�vrou|Ѵb;A;00;uv�
onder u zeker kennen. Het gaat Team Giant-
Alpecin om het verbinden en inspireren van 
alle mensen over de hele wereld die een 
passie voor de wielersport hebben en daar is 
�--u|;m�$b;Ѵ;m�;u��;h;u�m��-mĺ

Maarten is gespecialiseerd sportchiropractor 
;m�;u�hol;m��;;Ѵ�ruo=;vvbom;Ѵ;�vrou|;uv��-m�
�b|;;mѴor;m7;� 7bv1brѴbm;v� m--u� �bfm� ru-hঞfh�
bm��--v|ub1_|ĺ��Ѵv�v|-Yb7�0bf�!$��)b;Ѵu;mm;m�
Limburg komt hij veel in aanraking met 
wielrenners en hun begeleiders. Mede door 
7;�;� 1om|-1|;m� �;u7� �--u|;m� bm� ƑƏƐƓ�
benaderd door het toenmalige team Giant-
Shimano.

�_buoru-1|ou��--u|;m�$b;Ѵ;m��-m��_buo�oঞom�
met Giant-Alpecin naar Giro d’Italia 2015

�m� 7;1;l0;u� ƑƏƐƓ� _;;[� _bf� 7;� rѴo;]� �-m�
�b-m|Ŋ�Ѵr;1bm� ঞf7;mv� _�m� |u-bmbm]vh-lr�
bm� "r-mf;� 0;];Ѵ;b7ĺ� �--u|;mv� 7o;Ѵ� ঞf7;mv�
het trainingskamp was om kennis te maken 
met de ploeg en een screening en analyse 
te maken van de individuele renners op het 
];0b;7��-m�vrb;u;mķ�];�ub1_|;mķ�1oक़u7bm-ঞ;ķ�
uithoudingsvermogen en stabiliteit. Op 
0-vbv� �-m� 7;�;� bm=oul-ঞ;� _;;[� �--u|;m�
bm7b�b7�;Ѵ;�o;=;mŊ�;m�0;_-m7;Ѵruo]u-ll-Ľv�
voor de renners uitgewerkt. Daarnaast 
behandelt hij de renners indien er klachten 

�bfmķ� o=�;Ѵ� ol� �o�;;Ѵ� lo];Ѵbfh� =-1|ou;m�
ru;�;mঞ;=� |;� 0;_-m7;Ѵ;m� ;m� �o7o;m7;�
klachten te voorkomen. Indien de renners 
naar huis gaan, adviseert hij waar nodig 
en mogelijk een collega chiropractor te 
0;�o;h;mĺ� 	-|� bv� 7b|� f--u� -Ѵ� u;];Ѵl-ঞ]�
gebeurd en gelukkig naar alle tevredenheid 
�-m�7;�u;mm;uv�;m�7;�rѴo;]Ĵ�
�m� _;|� �b;Ѵ;uv;b�o;m� �-m� ƑƏƐƔ� _;;[�
�--u|;m�_;|�|;-l�or�7b�;uv;�bm|;um-ঞom-Ѵ;�
wielerwedstrijden begeleid, waaronder 
$bu;moŊ�7ub-ঞ1oķ� !om7;� �-m� !ol-m7b࣓ķ�

Gent-Wevelgem en de Giro d’Italia. Zijn 
;u�-ubm];m� _;;[� _bf� �b-� ;;m� 0Ѵo]� or� 7;�
�;0vb|;� �-m� �_buo�oঞom� ];7;;Ѵ7ĺ� ľ�;|� bv�
m-|��uѴbfh� =-m|-vঞv1_� 7-|� 7;� |o;];�o;]7;�
�--u7;� �-m� 1_buoru-1ঞ;� bm� 7;� vrou|��ou7|�
erkend en dat ik daar mijn bijdrage aan kan 
leveren.”, aldus Maarten. “Het zijn lange en 
bm|;mvb;�;�7-];mĺ���;u7-]��b|� bh�u;];Ѵl-ঞ]�
in de volgauto en is het een van mijn taken 
om de wielrenners te voorzien van bidons 
en voeding. Voornamelijk in de avond, als 
we in het volgende hotel zijn, begint het 
echte werk voor mij als chiropractor. Dan 
bv� _;|� lbfm� |--h� ol� hѴ-1_|;m� �o� ;L1b࣓m|�
en adequaat mogelijk te behandelen en de 
u;mm;uv��;;u�C|�|;�hubf];m��oou�7;��oѴ];m7;�
dag. Soms behandel je in een piepklein 
hotelkamertje waar de behandelbank 
l--u�m|� bm�r-v|ĺ��--u�7--u� �b|�mo��m;|�7;�
charme en de uitdaging voor mij. En de 
grote beloning en het genieten wanneer de 
renners de volgende dag komen vertellen 
7-|�_;|�]o;7�]bm]�o=�7-|��;�];;m� Ѵ-v|�l;;u�
_;00;m�];_-7�ঞf7;mv�;;m���-u;�7-]�-=�b;mĺĿ
“Naar de toekomst toe gezien, hoop ik 
mo]� ;;m� ঞf7� l;|� �b-m|Ŋ�Ѵr;1bm� |;� lo];m�
werken. Je werkt samen met het team aan 
m�7o;Ѵ�;m�_;|� bv�_;;Ѵ�loob�ol�7--u�7;;Ѵ�
van uit te maken. Hopelijk kan ik laten zien 
7-|� 1_buoru-1ঞ;� bm� 7;� vrou|ķ� l--u� �;h;u� bm�
het wielrennen, een grote rol van betekenis 
kan spelen. Indien de ploegen dit zien en 
;u�-u;mķ� bv� 7b|� ;;m� ru-1_ঞ];� h-mv� �oou�
1_buoru-1ঞ;ĴĿ

ļ�;m��-m�lbfm�|-h;m�bv�7;��b;Ѳu;mm;uv�|;��oou�b;m��-m�0b7omv�;m��o;7bm]Ľ
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"-m7;u�	--lvķ��u�mvv�l

De �uoml-m is voor velen synoniem met 
|ub-|_Ѵomĺ� �uoml-m� bv� ;1_|;u� ;;m� ou]-mbv-ঞ;�
die triathlons organiseert. Ironman richt zich 
_b;u0bf�or�7;�ľ_-Ѵ�;Ŀ�;m��oѴѴ;7b];�-=v|-m7ĺ

	;��;u;Ѵ7|or�Ѵ;]|�7;�_;Ѵ;�-=v|-m7�-=�bm�ঞf7;m�
rond de acht uur voor mannen en negen uur 
�oou��uo��;mĺ��l�;;m�;m�-m7;u�bm�r;uvr;1ঞ;=�

�uoml-m�;m�1_buoru-1ঞ;

te plaatsen, worden er gemiddelde snelheden 
l;|� C;|v;m� ];_--Ѵ7��-m� Ɠƒ� hlņ_� o�;u� ƐѶƏ�
hlĺ�	;�-=vѴ�b|;m7;�l-u-|_om��ou7|�7oou�7;�
|orr;uv�bm�ƑĹƓƒ�lbm�|;m�-=];Ѵ;]7ĺ

"bm7v� ƑƏƐƐ� 0;m� bh� -Ѵv� ľ�1ঞ�;� !;Ѵ;-v;�
Techniques” (ART) een gespecialiseerde 
chiropractor binnen de triathlon sport. 
Ik ben o.a. medisch begeleider van het 
�;7;uѴ-m7v;� ruo=;vvbom;Ѵ;� $;-lƓ$-Ѵ;m|ĺ�

Last van hielspoor, hallux valgus, (lage) rugklachten, schouderklachten, nekklachten, knieklachten, 
ƉůĂƚǀŽĞƚĞŶ͕�ĚŝĂďĞƟƐĐŚĞ�ǀŽĞƚ͕�ďƌĂŶĚĞŶĚĞ�ǀŽĞƚĞŶ͕�ǀĞƌŵŽĞŝĚĞ�ďĞŶĞŶ͕�ŚŽůůĞ�ǀŽĞƚĞŶ͕�ƐƉƌĞŝĚǀŽĞƚĞŶ͕�
ŬƌĂŵƉ�ŝŶ�ĚĞ�ŬƵŝƚĞŶ�ŽĨ�ĂƌƚƌŽƐĞ͍�>ĂĂƚ�Ƶ�ĚĂŶ�ĞĞŶƐ�ǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚ�ǀŽŽƌůŝĐŚƚĞŶ�ŽĨ�&ƵƐƐĞůĂƐƟĐ�ƐƚĞƵŶǌŽůĞŶ�
Ƶǁ�ŬůĂĐŚƚĞŶ�ŬƵŶŶĞŶ�ǀĞƌŵŝŶĚĞƌĞŶ͘�

&ƵƐƐĞůĂƐƟĐ�ŝƐ�ĞĞŶ�ǀĂŶ�ŽƌŝŐŝŶĞ��ƵŝƚƐĞ�ŽŶĚĞƌŶĞŵŝŶŐ�ĚŝĞ�ŵĞĞƌ�ĚĂŶ�ϯϬ�ũĂĂƌ�ďĞƐƚĂĂƚ͘�&ƵƐƐĞůĂƐƟĐ�
ůĞǀĞƌƚ�ŽƉ�ŵĂĂƚ�ŐĞŵĂĂŬƚĞ�ƐƚĞƵŶǌŽůĞŶ�ĚŝĞ͕�ŽƉ�ŶĂƚƵƵƌǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ�ďĂƐŝƐ͕�ĚĞ�ǀŽĞƚ�ĞĐŚƚĞ�
ŚƵůƉ�ďŝĞĚƚ͘�,Ğƚ�ĐŽŶĐĞƉƚ�ǀĂŶ�ĚĞ�&ƵƐƐĞůĂƐƟĐ�ƐƚĞƵŶǌŽůĞŶ�ŝƐ�ŐĞƉĂƚĞŶƚĞĞƌĚ�ŝŶ��ƵƌŽƉĂ�ĞŶ�ĚĞ�
h^�͘�DĞĞƌ�ĚĂŶ�ϭϬϬ͘ϬϬϬ�ŵĞŶƐĞŶ�ǀŽŶĚĞŶ�Ğƌ�Ăů�ďĂĂƚ�ďŝũ͘�

Kŵ�ĚĞ�ƉĞƌĨĞĐƚĞ�ƉĂƐǀŽƌŵ�ǀĂŶ�&ƵƐƐĞůĂƐƟĐ�ƚĞ�ŐĂƌĂŶĚĞƌĞŶ͕�ǁŽƌĚƚ�Ğƌ�ĞĞŶ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞ�ǀŽĞƚŵĞƟŶŐ�
ŐĞĚĂĂŶ͘�&ƵƐƐĞůĂƐƟĐ�ŝƐ�ƐůĞĐŚƚƐ�ĠĠŶ�ŵŝůůŝŵĞƚĞƌ�ĚŝŬ�ĞŶ�ŬĂŶ�ŝŶ�Ăů�Ƶǁ�ƐĐŚŽĞŶĞŶ�ŐĞĚƌĂŐĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ͕�
ǌĞůĨƐ�ŝŶ�ŽƉĞŶ�ƐĐŚŽĞŶĞŶ͘��Ğ�&ƵƐƐĞůĂƐƟĐ�ƐƚĞƵŶǌŽůĞŶ�ŶĞŵĞŶ�ĚĞ�ŶĂƚƵƵƌŐĞƚƌŽƵǁĞ�ϯͲƉƵŶƚƐͲǀĞƌŝŶŐ�
ŽǀĞƌ�ĞŶ�ŽŶĚĞƌƐƚĞƵŶĞŶ�ĚĞ�ƚĞƌƵŐůŽŽƉ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ďůŽĞĚ�ŶĂĂƌ�ŚĞƚ�ŚĂƌƚ͘�hǁ�ǀŽĞƚĞŶ�ŬƌŝũŐĞŶ�ŚƵŶ�
ĨƵŶĐƟĞ͕�ŚĞƚ�ďĂůĂŶƐǀĞƌŵŽŐĞŶ͕�ĚĞ�ƐƉŝĞƌƚƌĂŝŶŝŶŐ�ĞŶ�ĚĞ�ƐĐŚŽŬďƌĞŬĞŶĚĞ�ĞůĂƐƟĐŝƚĞŝƚ�ƐƚĂƉƐŐĞǁŝũƐ�ǁĞĞƌ�
ƚĞƌƵŐ͘�

Kŵ�Ƶ�ĞĞŶ�ǀŽůůĞĚŝŐĞ�ŝŶĚƌƵŬ�ƚĞ�ŐĞǀĞŶ�ǀĂŶ�Ěŝƚ�ƵŶŝĞŬĞ�ƉƌŽĚƵĐƚ�ďƌĞŶŐĞŶ�ĚĞ�ĐŽŶƐƵůĞŶƚĞŶ�ǀĂŶ�&ƵƐƐĞͲ

&ƵƐƐĞůĂƐƟĐ�ƐƚĞƵŶǌŽŽů�ŐĞĞŌ�ŶĂƚƵƵƌůŝũŬ�ůŽŽƉƉůĞǌŝĞƌ�ƚĞƌƵŐ
^ŽŵƐ�ŬĂŶ�ĚĞ�ŽƉůŽƐƐŝŶŐ�ǀĂŶ�ǀĞƌǀĞůĞŶĚĞ�ůŝĐŚĂŵĞůŝũŬĞ�ŬůĂĐŚƚĞŶ�ǀĞƌƌĂƐƐĞŶĚ�ƐŝŵƉĞů�ǌŝũŶ͘

ůĂƐƟĐ�ŐƌĂĂŐ�ĞĞŶ�ŐĞŚĞĞů�ǀƌŝũďůŝũǀĞŶĚ�ĞŶ�ŬŽƐƚĞůŽŽƐ�
ďĞǌŽĞŬ�ďŝũ�Ƶ�ĂĂŶ�ŚƵŝƐ͘
h�ŬƵŶƚ�ĚĂŶ�&ƵƐƐĞůĂƐƟĐ�ŵŽĚĞůƐƚĞƵŶǌŽůĞŶ�ƚŚƵŝƐ�ŝŶ�Ƶǁ�
ĞŝŐĞŶ�ƐĐŚŽĞŶĞŶ�ƵŝƚƉƌŽďĞƌĞŶ�ĞŶ�ĚŝƌĞĐƚ�ĞƌǀĂƌĞŶ�ŽĨ�&ƵƐƐĞůĂƐƟĐ�Ƶǁ�ŬůĂĐŚƚĞŶ�
ŚĞůƉƚ�ƚĞ�ǀĞƌŵŝŶĚĞƌĞŶ͘�

dŝũĚĞŶƐ�ŚĞƚ�ďĞǌŽĞŬ�ǁŽƌĚƚ�Ğƌ�ďŝũ�Ƶ�ƚĞǀĞŶƐ�ĞĞŶ�ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ�ǀŽĞƚĂĨĚƌƵŬ�ŐĞŵĂĂŬƚ͕�
ǌŽĚĂƚ�ĚĞ�ĚƌƵŬƉƵŶƚĞŶ�ǌŝĐŚƚďĂĂƌ�ǁŽƌĚĞŶ�ĚŝĞ�ĚĞ�ŬůĂĐŚƚĞŶ�ǀĞƌŽŽƌǌĂŬĞŶ͘�KŽŬ�ŬƌŝũŐƚ�

Ƶ�ĞĞŶ�ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬ�ĞŶ�ĚĞƐŬƵŶĚŝŐ�ĂĚǀŝĞƐ�ǀĂŶ�ĚĞ�ĐŽŶƐƵůĞŶƚ�ǀĂŶ�&ƵƐƐĞůĂƐƟĐ͘�KŵĚĂƚ�
ĞůŬĞ�ǀŽĞƚ�ƵŶŝĞŬ�ŝƐ͕�ǁŽƌĚĞŶ�&ƵƐƐĞůĂƐƟĐ�ƐƚĞƵŶǌŽůĞŶ�ĂůƟũĚ�ǀŽůůĞĚŝŐ�ŽƉ�ŵĂĂƚ�ŐĞĨĂďƌŝĐĞĞƌĚ͘�

�ĞŶƚ�Ƶ�ďĞŶŝĞƵǁĚ�ŶĂĂƌ�ǁĂƚ�&ƵƐƐĞůĂƐƟĐ�ǀŽŽƌ�Ƶ�ǌŽƵ�ŬƵŶŶĞŶ�ďĞƚĞŬĞŶĞŶ͍�^ƵƌĨ�ĚĂŶ�ŽƉ�
ŝŶƚĞƌŶĞƚ�ŶĂĂƌ�ĚĞ�ǁĞďƐŝƚĞ͗�ǁǁǁ͘ĨƵƐƐĞůĂƐƟĐ͘ĞƵ͘�h�ŬƵŶƚ�ŚŝĞƌ�ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�

ůĞǌĞŶ�ŽǀĞƌ�&ƵƐƐĞůĂƐƟĐ�ĞŶ�ŽŽŬ�ĞĞŶ�ŐƌĂƟƐ�ďƌŽĐŚƵƌĞ�ĂĂŶǀƌĂŐĞŶ͘��ŝƌĞĐƚ�ĞĞŶ�ĂĨƐƉƌĂĂŬ�
ŵĂŬĞŶ�ǀŝĂ�ĚĞ�ǁĞďƐŝƚĞ�ŝƐ�ƵŝƚĞƌĂĂƌĚ�ŽŽŬ�ŵŽŐĞůŝũŬ͘

&ƵƐƐĞůĂƐƟĐ�KĸĐĞ�ͻ�,ĞŶŐĞůŽƐĞƐƚƌĂĂƚ�ϱϭϭ�ͻ�ϳϱϮϭ�'��ŶƐĐŚĞĚĞ�ͻ�EĞĚĞƌůĂŶĚ�ͻ�&ƵƐƐĞůĂƐƟĐ�EĞĚĞƌůĂŶĚ͗�Ϭϱϯ�ϴϮ�ϬϬ�ϴϭϬ�ͻ�&ƵƐƐĞůĂƐƟĐ��ĞůŐŝģ͗�Ϭϭϱ�ϰϴ�Ϭϱ�ϲϲ�ͻ�ŝŶĨŽΛĨƵƐƐĞůĂƐƟĐ͘ĞƵ�ͻ�ǁǁǁ͘ĨƵƐƐĞůĂƐƟĐ͘ĞƵ

�Door de verbetering van uw voetstand wordt ook de houding verbeterd. 

Ook worden de drukpunten die pijn veroorzaken ontlast.
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Als sportchiropractor probeer ik met name 
ru;�;mঞ;=� |;� 0;_-m7;Ѵ;mĺ� �h� _;0�lbfm��;uh�
goed gedaan wanneer de atleten geen 
trainingen ten gevolge van blessures hoeven 
te missen. Voor de top betekent dit het 
l-h;m��-m��;h;Ѵbfhv;� -=vru-h;mķ��--ubm��;�
zaken controleren en deze – waar nodig – 
Cm;|�m;mĺ

Het gebruik van ART is hierin zeer belangrijk. 
Het stelt me, naast het behandelen van 
eventuele blessures, ook in staat om 
0;�;]bm];m� |;� orঞl-Ѵbv;u;m� 7oou� _;|�
corrigeren van verkeerde beweegpatronen 
en het verminderen van wrijving tussen de 
�;uv1_bѴѴ;m7;�v|u�1|�u;m�Ővrb;uѴ-];mķ�=-v1b;őĺ

Momenteel ben ik met plannen bezig om, in 
samenwerking met ART en Ironman, binnen 
��uor-� 0;_-m7;Ѵ|;-lv� or� |;� �;�;m� ঞf7;mv�
de grote Ironman wedstrijden. Doel hiervan is 
om atleten in staat te stellen zich in de aanloop 
naar een wedstrijd te laten behandelen. Er 
zijn namelijk bij iedere wedstrijd atleten die 
l;|� 0Ѵ;vv�u;v� h-lr;mĺ� 	;� 1ol0bm-ঞ;� �-m�
1_buoru-1ঞ;�;m��!$�v|;Ѵ|�omv�bm�v|--|�ol��;;Ѵ�
�-m�7b|�voou|�0Ѵ;vv�u;v� bm�hou|;�ঞf7�;@;1ঞ;=�
te behandelen. Ik heb dit al meerdere 
l-Ѵ;m� ];7--mķ� oĺ-ĺ� ঞf7;mv� _;|� �uoml-m�
Wereldkampioenschap in Hawaii. Ook dit jaar 
�;;u� �-Ѵ� bh� bm�7;��;;h��-m�ƔŊƐƏ�oh|o0;u� bm�
�-�-bb��;uh�--l��bfmķ��oou-=]--m7;�--m�;m�
ঞf7;mv�_;|�)���uoml-mĺ

Triathlon� bv� ;;m� �o];mo;l7;� ļl�Ѵঞvrou|Ľĺ� 	-|� �bѴ� �;]];m� 7-|� _;|� ;;m� vrou|� bv� 7b;� �b|�
meerdere disciplines bestaat. Omdat het om drie duursporten gaat, valt dit ook onder de 
hor�1ol0bm-ঞ;7��uvrou|ĺ�	;�oub]bm;Ѵ;�|ub-|Ѵom�0;v|--|��b|���;ll;mķ�C;|v;m�;m�_-u7Ѵor;mĺ
	;�-=v|-m7;m�7b;�7--u�r;u�om7;u7;;Ѵ�0bf_ou;mķ��bfmĹ

_;Ѵ;�-=v|-m7�Ʒ�ƒķѶ�hl���;ll;m�Ŋ�ƐѶƏ�hl�C;|v;m�Ŋ�ƓƑķƑ�hl�_-u7Ѵor;m
_-Ѵ�;�-=v|-m7�Ʒ�ƐķƖ�hl���;ll;m�Ŋ�ƖƏ�hl�C;|v;m�Ŋ�ƑƐķƐ�hl�_-u7Ѵor;m

Nederlandse chiropractor aanwezig op komende WK op Hawaii

Het was een warme zomerdag 
in juli. Ik was al een paar uur 
aan het werk achter mijn 
computer op het kantoor van 
een verzekeringsmaatschappij. 
(-h-mঞ;0--m|f;ĺ��=�;m�|o;�hѴomh�
er een piepje door mijn headset 
en dan moest ik een klant te 
woord staan. Leuk werk, maar 
mijn bureaustoel was al lang niet 
1ol=ou|-0;Ѵ�l;;uĺ� �h�l;uh|;�7-|�
ik steeds meer moeite kreeg om 
u;1_|or� |;� �b�;mĺ� 	;� vrb;u;m� bm�

lbfm� v1_o�7;uv� 0;]omm;m� vঞf=� |;� �ou7;m�
en ook mijn nekspieren waren niet gelukkig. 
Mijn ademhaling was van mijn buik naar mijn 
borst verplaatst. Als ik zo door ging zou ik die 
-�om7� �--uv1_bfmѴbfh� _oo=7rbfm� _;00;mĺ� �h�
moest in beweging komen.
Ik keek om me heen. Schuin tegenover mij 
stond het bureau van Karen, een enthousiaste 
jonge vrouw die dit werk al jaren deed. Karen 
zat niet achter haar bureau; ze stond. Druk 
];0-u;m7�l;|�m�_-m7�v|om7��;�o�;u|�b];m7�
bm� 7;� lb1uo=oom� |;� ru-|;m� |;u�bfѴ� �;� _;|�
kabeltje van de headset om de vinger van 

haar andere hand wond. Het leek haar goed 
te bevallen.
	-|� Ѵ;;h� lbf� ooh� �;Ѵ� �-|ĺ� �h� v1_oo=� 7;�
bureaustoel naar achteren en ging abrupt 
staan. Met een luide ‘knap’ schoot het kabeltje 
�-m�lbfm�_;-7v;|ķ�7b;��;u�oѴ];mv�v1_;;=�|uoh�
over mijn oren, uit de computer en schoot 
daarbij bijna in mijn gezicht terechtkwam. Een 
moment was ik overrompeld door mijn eigen 
7oll;� -1ঞ;ĺ� �h� 0;m� m-|��uѴbfh� �;;Ѵ� Ѵ-m];u�
7-m��-u;mĴ��u;1b;v�or�7-|�lol;m|�]bm]�;u�or�
mijn scherm een lampje branden: ik had een 
hѴ-m|�--m�7;� |;Ѵ;=oomĺ��;_--v|�]bm]� bh��;;u�

�b�;mķ�v|or|;�_;|�|;�hou|;�h-0;Ѵ|f;��;;u�bm�7;�
1olr�|;u�;m��;�;�lbfm�_;-7v;|�u;1_|ĺ�$;u�bfѴ�
bh�l;�;Ѵ=��oouv|;Ѵ7;�--m�7;�mo]�om0;h;m7;�
persoon aan de andere kant van de lijn, 
hoorde ik mijn collega naast me gnuiven. Ik 
�b;ur�_;l�;;m�0o�;�0Ѵbh�|o;Ĺ�Ѵ-1_�l;�mb;|��b|Ĵ

Staand werken werkt helaas nog niet voor 
iedereen. De Nederlandse Chiropractoren 
�vvo1b-ঞ;�u;bh|��b|�m--u�7;�l--|v1_-rrbf�ol�
|;� �--uv1_��;m� �oou� 7;� m-7;Ѵb];� ;@;1|;m�
�-m�|;�Ѵ-m]��b�;mĺ�"|-�or��oou�f;�u�]ĺ��m��oou�
f;�];�om7_;b7Ĵ�
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10 SPORTCHIROPRACTIE

�um;��-ub�v���Ѵv;|_ķ��;lv;7-Ѵ
�;ठm|;u�b;�7�7oou��ul-���hhb;m�

"rou|1_buoru-1ঞ;� bv� ;;m� ]uo;b;m7;�
vr;1b-Ѵbv-ঞ;� 0bmm;m� 7;� 0;uo;rv]uo;rĺ�
�oh� or� _;|� �m]Ѵo� ��uor;-m� �oѴѴ;];� o=�
�_buoru-1ঞ1� Ő����ő� bm� �o�um;lo�|_�
vr;;Ѵ|� vrou|� ;m� l-m-];l;m|� �-m� -|Ѵ;|;m�
;;m�]uo|;� uoѴĺ� �m� f;� Ѵ--|v|;�ru-hঞfhf--u�h�m�
f;� f;� 0bf�oou0;;Ѵ7� bm�;�;m� ol� vrou�;-lv�
|;� om7;uv|;�m;m� ;m� -7�b;v� |;� ];�;mĺ� �;m�
-m7;u;�lo];Ѵbfh_;b7�bv�ol�or�;;m�bm7b�b7�;Ѵ;�
0-vbv� l;|� -|Ѵ;|;m� --m� _;|� �;uh� |;� ]--mĺ�
�um;��-ub�v���Ѵv;|_�bv�7b|�f--u�-=];v|�7;;u7�
;m� �;uh|� lol;m|;;Ѵ� bm� �;lv;7-Ѵķ� bm� �bfm�
|_�bvѴ-m7��oou�;];mĺ��bf�bv� m��-m�7b;��;;u�
gedreven chiropractoren die zich met sport 
0;�b]_o�7;mĺ��bf��;u|;Ѵ|�o�;u��bfm�;u�-ubm];m�
l;|� vrou|� bm� �bfm� �;uѴ;7;m� ;m� ঞf7;mv� 7;�
v|�7b;ķ� o�;u� 7;� uoѴ� �-m� 1_buoru-1ঞ;� bm� _;|�
Ѵ;];u�;m�o�;u��bfm�|o;holv|�bvb;ĺ

Hoe komt het dat je zo geïnteresseerd bent 
bm�vrou|ĵ�)-|�bv�f;�-1_|;u]uom7ĵ
ľ�h� u--h|;� ];ठm|;u;vv;;u7� bm� vrou|� |o;m� bh�
|�--Ѵ=��-vĺ��-�v1_--|v;m�;m��o;|0-Ѵ�h�-l�
ik toen in aanraking met tae kwon do, en 
ঞf7;mv� lbfm� ঞ;m;uf-u;m� �;u7� 7;�;� vrou|�
lbfm�o0v;vvb;ĺ��-�hou|;�ঞf7�l;;7o;m��-v�bh�
verkocht. Mijn ouders konden me daar niet 
0bf� �;]� _o�7;mķ� bh� |u-bm7;� �bf=� o=� �;v� h;;u�
per week. Het was de eerste sport waarin 
bh� 7;� 7bv1brѴbm;� ;m� 1om1;m|u-ঞ;� Ѵ;;u7;�
om er echt goed in te worden. Ik trainde 
veel, deed veel mee aan wedstrijden en 
u--h|;� ooh� u;];Ѵl-ঞ]� ];0Ѵ;vv;;u7ĺ� (oou�
behandeling van mijn blessures kwam ik bij 
veel verschillende therapeuten. Daardoor 
kreeg ik een goede indruk van wat voor mij 
-Ѵv�r-ঞ࣓m|�]o;7��o;Ѵ7;�;m�ooh��-|�bh�bm�7;�
behandelingen miste. Ik ben toen vier jaar 
lang het leger in gegaan en volgde daar een 
orѴ;b7bm]� |o|� lbѴb|-bu� vrouঞmv|u�1|;�uĺ� �b;u�
_;;uv|;�7;�|�rbv1_;�lbѴb|-bu;�CѴovoC;Ĺ��;bmb]�
ঞf7ķ�7�00;Ѵ��o�;;Ѵ�Ѵ;vv|o=ķ�_o];�bm|;mvb|;b|�;m�
];;m�ঞf7�ol�f;�|;��;u�;Ѵ;m�o=�f;�1om1;m|u-ঞ;�
te verliezen. Na de opleiding heb ik als 
vrouঞmv|u�1|;�u��oou��;uv1_bѴѴ;m7;� |uo;r;m�
gewerkt. Het trainen op zo’n niveau bracht 
me gelukkig niet zoveel blessures maar ik 

had wel vaak last van mijn rug en gewrichten. 
�m� 7b;� ঞf7� _-7� bh� ;b];mѴbfh� _;|� �;u|uo��;m�
bm� -Ѵ� 7b;� |_;u-rb;࣓m� or];];�;mķ�l--u� |o;m�
om|lo;�;�bh�;;m�1_buoru-1|ou�7b;�]o;7��bv|�
�-|��;�7;;7ĺ�,bf��o;u7;�;;m�--m|-Ѵ�1ouu;1ঞ;v�

veel atleten beter zouden kunnen presteren 
-Ѵv��;�u;];Ѵl-ঞ]�0;_-m7;Ѵ7��o�7;m��ou7;mķ�
en niet pas hulp zoeken als ze al een 
blessure hebben. Dit heb je vast heel vaak 
gehoord, maar het klopt: je wacht niet met 
het verversen van de olie van je auto tot hij 
h-ro|�bvķ�o=��;Ѵĵ�	�v��--uol��o��7-|�-m7;uv�
zijn als het om je lichaam gaat?”

�r��-|��oou�l-mb;u��bѴ�f;�f;�bm�7;�|o;holv|�
l;|�vrou|1_buoru-1ঞ;�0;�b]�_o�7;mĵ
“Ik zou het leuk vinden om op sportgebied 
l;;u� l;|� hbm7;u;m� ;m� ঞ;m;uv� |;� �;uh;mķ�

omdat ik denk dat er in de vroege 
kinderjaren een groot verschil gemaakt 
kan worden. In het leven van een sporter 
is de jeugd meestal een periode waarin er 
minder hulpmiddelen zijn, minder coaches, 
minder therapie en bovendien is er dat 
jeugdige gevoel dat je niks kan overkomen. 
Ik denk dat veel blessures voorkomen 
kunnen worden als we als chiropractoren 
vroeg betrokken zouden raken bij sport 
�oou� 7;� f;�]7� ;m� l;|;;m� 7;� =o�ঞ;�;�
bewegingspatronen zouden corrigeren 
die vaak tot problemen leiden. Het is niet 
moeilijk om een jong voetbalteam even snel 
|;� v1u;;m;m�or�0bf�oou0;;Ѵ7�_�r;uruom-ঞ;�
van de voet, verkeerde stand van de knie 
o=� bmv|-0bѴb|;b|� bm� 7;� |ouvoĺ� �h� 7;mh� 7-|� 7;�
uitdaging voor therapeuten met een drukke 
agenda vooral ligt op economisch gebied. 
Maar ik zou willen dat meer chiropractoren 
zich ermee bezig gaan houden. Persoonlijk 
zou ik graag ook meer met adventure- 
en extreme sportatleten willen werken. 
	--u�oou�bv�;;m�]o;7;�v;মm]�bm��;lv;7-Ѵķ�
waar ik pas ben begonnen met werken. Ik 
kan niet wachten me erin te verdiepen. Wat 
het ook inhoudt, ik hoop dat ik een bijdrage 
kan leveren om atleten een betere en 
langere sportcarrière te geven met minder 
rbfm�;m�0;|;u;�ru;v|-ঞ;vĺĿ

uit en gebruikte haar duimen en ellebogen 
voor het stevige spierwerk. Het hielp erg 
goed, ik merkte dat ik veel beter presteerde. 
Deze ervaring, gecombineerd met de passie 
�oou�-m-|olb;�;m�=�vboѴo]b;�7b;�bh��-m�b|�7;�
orѴ;b7bm]�_-7�l;;];hu;];mķ��;�;�l;�or�_;|�
idee om chiropractor te worden.
Tijdens mijn studie aan het AECC wilde ik 
l;� �b|;u--u7� ooh� l;|� vrou|1_buoru-1ঞ;�
bezig houden. Ik hoop dat het me niet alleen 
0;|;u�_;;[�];l--h|�bm�_;|�0;_-m7;Ѵ;m��-m�
-|Ѵ;|;m�l--u�ooh��-m�];�om;�r-ঞ࣓m|;mĺĿ

�m� _o;�;uu;� 0;m� f;� 0;|uohh;m� Ő];�;;v|ő� bm�
vrou|ĵ
ľ�Ѵv�1_buoru-1|ou�_;0�bh��;;Ѵ�r-ঞ࣓m|;m�];_-7�
die naar me toekwamen omdat ze wisten 
dat ik me in sport specialiseerde. Ik heb niet 
�o�;;u�l;|�vrou�;-lv�];�;uh|ķ�l--u�bh�_;0�
het meer op een individuele basis gedaan. 
	;�0;_-m7;Ѵbm]�ঞf7;mv�;;m�1omv�Ѵ|�l;|�;;m�
atleet vind ik minder belangrijk dan begrijpen 
wat het mechanisme achter iemands klacht 
bvķ�;m�ooh�7-|��bf�7-|��;Ѵ=�]o;7�0;]ubfr;mĺ��m�
mijn ervaring is pijn alleen niet genoeg om 
een atleet zijn technieken te laten aanpassen. 
Ze zijn vaak gewend aan pijn en daardoor is 
7b|��--h�mb;|��oѴ7o;m7;�loঞ�-ঞ;�ol�b;|v�|;�
veranderen. Het corrigeren van instabiele 
r-|uom;m� bm� _�m� Ѵb1_--lķ� o=� 7-|� mo�� �b|�
vrb;u;m�o=��b|�];�ub1_|;m�hol|ķ� bv��oou�_;m�
veel aantrekkelijker. Een wiebelig torso is 
erg onhandig als je kracht op pedalen moet 
�;�;m� ঞf7;mv� _;|� C;|v;mķ� ;m� or� 7;�;Ѵ=7;�
l-mb;u� bv� ;;m� vѴ;1_|� =�m1ঞom;u;m7� 0;hh;m�
niet bevorderlijk als je een marathon loopt. 
Momenteel ben ik op sportgebied vooral 
bezig met individueel behandelen, coachen 
en evalueren. Ik heb ontdekt dat er een 
�;uv1_bѴ�bv�|�vv;m�|u-bm;m�ol�vm;Ѵ�o=�hu-1_ঞ]�
te zijn, en trainen zonder pijn, met een 
stabiel en sterk lichaam waarin je je happy 
voelt. Dus ik ben nu druk bezig om mijn 

�m|;u�b;��l;|�vrou|1_buoru-1|ou�
� � �um;��-ub�v���Ѵv;|_

gewrichten zo stevig mogelijk te maken, en 
�;Ѵ=� v|;uh� ;m� ];�om7� |;� 0Ѵbf�;mķ� rbfmѴoov� ;m�
l;|�rѴ;�b;uĴĿ

�m�_o;�;uu;�7;mh�f;�7-|�1_buoru-1ঞ;�;;m�uoѴ�
h-m�vr;Ѵ;m�bm�_;|�Ѵ;];uĵ
ľ�m� _;|� Ѵ;];u� �ou7|� 1_buoru-1ঞ;� ;u]�
onderschat. Huisartsen, specialisten, 
1_bu�u];m� ;m� =�vbo|_;u-r;�|;m� 7o;m�
om|�;�;m7� _�m� 0;v|ķ� l--u� _;|� �ou7|� ঞf7�
dat mensen hun vooroordelen aanpassen. 
"oѴ7-|;m� ;m�oL1b;u;m�o�;u� 7;�_;Ѵ;��;u;Ѵ7�
zijn doodsbang om hulp te zoeken voor hun 

lichamelijke problemen, omdat zij het risico 
Ѵor;m�|;��ou7;m�];7;]u-7;;u7�o=��;Ѵ=v�_�m�
baan dreigen te verliezen als zij open zijn 
over hun pijn en blessures. Feit is dat als 
je soldaat bent, pijn en blessures niet zijn 
te voorkomen. Maar de manier waarop je 
daarmee omgaat, kan een groot verschil 
maken. Dus ik vind dat het behandelen van 
voѴ7-|;m� �oou� _�m� 0Ѵ;vv�u;v� or� _;|�;Ѵ=7;�
neerkomt als het onderhoud van hun 
wapens. Het verschil is echter dat deze 
soldaten veel belangrijker zijn en bovendien 
veel complexer. Als chiropractor kun je 
7;� h�-Ѵb|;b|� �-m� Ѵ;�;m� m� �-m� _�m� 7b;mv|�
verbeteren, hun arbeidsduur verlengen 
;m� _�m� ru;v|-ঞ;v� �;u0;|;u;mĺ�);� lo;|;m�
beter voor onze soldaten gaan zorgen. 
�_buoru-1ঞ;� h-m� _b;ubm� ;;m� ;moul��;uv1_bѴ�
maken.”

)-|��bm7�f;��o�Ѵ;�h�--m�vrou|1_buoru-1ঞ;ĵ
ľ�h��bm7�_;|�Ѵ;�h�ol�l;|��;;u�];loঞ�;;u7;�
mensen te werken die snel beter willen 
worden. Dat maakt natuurlijk ook dat voor 
lbf� 7;� 7u�h� _oo]� bvķ� l--u� _;|� ];;[� �;;Ѵ�
voldoening. Ik vind het erg leuk om mensen 
te helpen een doel te bereiken dat niet op 
pijn is gebaseerd. Op sportgebied wordt de 
bm�Ѵo;7� 7b;� 1ouu;1ঞ;v� or� _;|� =�m1ঞom;u;m�
kunnen hebben, onderschat. Ik denk dat 

ļ�h��o��_;|�Ѳ;�h�
�bm7;m�ol�or�
vrou|];0b;7�l;;u�l;|�
hbm7;u;m�;mࢼ�;m;uv�
te werken, omdat 
ik denk dat er in de 
�uo;];�hbm7;uf-u;m�
;;m�]uoo|��;uv1_bѲ�
];l--h|�h-m��ou7;mĸĽ

o|oĹ�"_��;uv|o1h
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HERSENSCHUDDING?HERSENSCHUDDING?
HERSENSCHUDDING?

Robert Correll, Wijchen 

�h�_;0�;;mࢼ�h�|;];m�lbfm�_oo=7�];_-7Ķ�
wanneer mag ik weer sporten? 

Mag ik meteen de wedstrijd weer in? 

‘Nee’, zegt het Amerikaanse �;m|u;�=ou�	bv;-v;�
�om|uoѲķ�ļ-Ѵv�f;�;;m�v|oo|�|;];m�f;�_oo=7�hubf]|ķ�
zijn de symptomen van een hersenschudding 
mb;|�-Ѵঞf7�l;|;;m�7�b7;ѴbfhĺĽ�

Je kunt namelijk ook een hersenschudding 
opgelopen hebben zonder bewusteloos te 
�bfm� ];�;;v|� ;m� �om7;u� 7�00;Ѵ� |;� �b;m� o=�
duizelig te worden. Als je te snel terug gaat 

naar het spel, loop je een groot risico op een 
mb;��;�_;uv;mv1_�77bm]�o=�-m7;u;�;umvঞ];�
0Ѵ;vv�u;vĺ�	b|�hol|�ol7-|�7;�u;Y;�;m��-m�f;�

hersenen, die anders constant werken om je 
te beschermen, de eersten zijn waarmee het 
mis gaat met zo’n blessure. Als je ogen niet 
l;|� f;� Ѵb1_--l�l;;0;�;];mķ� o=� f;� vrb;u;m�
mb;|�or�ঞf7�--mvr-mm;m�-Ѵv�b;l-m7�|;];m�f;�

--m�ঞh|ķ� bv� ;u� ;;m�Ybmh��;u_oo]7;� h-mv�or�
verdere schade en dan sta je nog veel langer 
buiten spel.

Als je niet buiten bewustzijn bent geweest 
;m�f;�bm�7;�;;uv|;�ƑƓ���u�mo]�];;m�_oo=7rbfmķ�
duizeligheid, misselijkheid, dubbelzien, 
];_;�];m�;uѴb;v� o=� o�;u];�o;Ѵb]_;b7� �oou�
licht en geluid hebt ervaren, dan heb je 

geluk. Je hebt hoogstwaarschijnlijk geen 
_;uv;mv1_�77bm]�];_-7Ĵ�
�--u�-Ѵv�f;�;;m�o=�l;;u��-m�7;�;�v�lr|ol;m�
krijgt, moet je deskundig onderzoek en 
advies krijgen voor je weer gaat spelen. 
�;� _�bv-u|vķ� 1_buoru-1|ouķ� =�vbo|_;u-r;�|�
o=� b;l-m7� -m7;uv� 7b;� �b1_� _b;ubm� _;;[�
];vr;1b-Ѵbv;;u7ķ� h-m� 7-m� 1om|uoѴ;u;m� o=� f;�
_;uv;m;m�_;uv|;Ѵ7��bfm�;m�o=�f;�_;uv;m=�m1ঞ;v�
goed genoeg zijn om weer met sporten te 
gaan beginnen.

�;uv|� mo]� u�vঞ]� or0o��;mĺ� �;]bm� l;|�
lichte inspanning, daarna meer energieke 
inspanning en als je daar geen klachten meer 
door krijgt, terug naar het volledige sporten.

Neem geen risico’s!

Je hebt je hersenen nodig!

�]ou�	bfh;uvķ��-u7;u�bfh

De ene chiropractor is de andere niet. Net als 
in andere medische beroepen kent ook ons 
vak specialismen. Neurologie is er zo eentje. 
Chiropractoren die voor deze intensieve 
vervolgopleiding (minimaal 300 uur en dan 
mo]� _;;Ѵ� �;;Ѵ� �;Ѵ=v|�7b;ő� hb;�;mķ� �bfm� -Ѵঞf7�
op zoek naar de mogelijkheden die het 
zenuwstelsel biedt voor herstel. Te denken 
valt bijvoorbeeld aan duizeligheidsklachten, 
dystonie, hersenschudding en andere zaken 
waarbij het zenuwstelsel een centrale rol 
speelt.

De neurologisch chiropractor kan de 
ľ];�om;Ŀ� 1_buoru-1ঞ;� --m��ѴѴ;m� l;|�
vr;1bC;h;� bm|;u�;mঞ;v� ol� om7;u� -m7;u;�
7;� oo]lo|oub;hķ� ঞlbm]ķ� 1oक़u7bm-ঞ;� ;m�
het evenwicht te verbeteren. Voor het 
_;uv|;Ѵruo1;v� h-m� 7b|� �-m� ;vv;mঞ࣓Ѵ;�
doorslag zijn. Dit geldt ook voor klachten als 

m;hrbfmķ�lb]u-bm;ķ��_brѴ-v_�;m�_oo=7rbfmĺ�

Net zoals in de medische neurologie 
;m� 0bmm;m� 7;� 1_buoru-1ঞ;� �oul|� or�
wetenschap gestoelde kennis de basis voor 
7;�];ho�;m�bm|;u�;mঞ;vĺ�	--u0bf�bv�;u�]uo|;�
aandacht voor het individu. Immers, geen 
|�;;� l;mv;m� �bfm� _;|�;Ѵ=7;ĺ� �m7;uv|--m7�
voorbeeld laat zien hoe gerichte 
m;�uoѴo]bv1_;� u;�-Ѵb7-ঞ;� _;|� �;uv1_bѴ� h-m�
maken, waar anderen methoden vastlopen:

�;|��;u_--Ѵ��-m�l;�uo����ĺ$ĺķ�Ɠƕ�f--u
�m� -rubѴ� ƑƏƐƓ� �;u7� 0bf� lbf� 7;� 7b-]mov;�
neurosarcoidose (een auto-immuunziekte 
die het zenuwstelsel aantast) gesteld. Ik lag 
in het ziekenhuis met neurologisch uitval 
in armen, benen en ogen. Na een intense 
l;7b1-ঞ;h��u� 0;]om� ;;m� bm|;mvb;�;�
u;�-Ѵb7-ঞ;r;ubo7;�bm�;;m�u;�-Ѵb7-ঞ;1;m|u�lĺ�
Later werd deze voortgezet bij de lokale 
=�vbo|_;u-r;�|;mru-hঞfhĺ� �;7�u;m7;� 7;�

�;�uoѴo]bv1_;�vr;1b-Ѵbv-ঞ;Ĺ
extra mogelijkheden voor verbetering

-=];Ѵor;m� l--m7;m� v|-]m;;u7;� lbfm�
herstelproces. Traplopen ging net, als ik 
de leuning maar goed vasthield, als ik de 
honden uitliet, moest ik uitkijken met plots 
draaien, en ik bemerkte, naast algehele 
vermoeidheid, duidelijk een groot verschil 
in kracht tussen links en rechts. Bij de 
=�vbo|u-bmbm]� �-v� _;|� omlo];Ѵbfh� ol� or�
m� 0;;m� |;� 0Ѵbf�;m� v|--m� ;m� ;u� �-|� ];;m�
progressie meer in, ondanks de kracht- en 
1om7bঞ;|u-bmbm]ĺ�

In de zoektocht naar een oplossing kwam 
ik terecht bij een chiropractor die de 
m;�uoѴo]bv1_;�vr;1b-Ѵbv-ঞ;�_-7�-=];uom7ĺ��u�
werden gerichte vragen gesteld en er werd 
een gericht onderzoek gedaan waarbij het 
evenwichtssysteem en de oogbewegingen 
centraal stonden. Hieraan werden ook 
-ѴѴ;uѴ;b�l;ঞm];m�];7--mķ��o-Ѵv�7;�vm;Ѵ_;b7�
en accuratesse van mijn oogbewegingen. 
�oक़u7bm-ঞ;�;m�ঞlbm]��;u7;m�ooh�];l;|;m�

aan de hand van een instrument dat 
�m|;u-1ࢼ�;��;|uomol; heet. Er bleek sprake 
�-m� u;࣓Ѵ;�;�;m�b1_|vŊ�;m�ঞlbm]ruo0Ѵ;l;m�
die indirect met mijn vermoeidheid te maken 
hadden. Op basis van deze bevindingen 
werd een op maat gemaakt behandeltraject 
opgesteld. Tot mijn eigen verbazing voelde 
bh� �;Ѵ=� -Ѵ� vm;Ѵ� �;u0;|;ubm]� ;m� 7b|� �-v� ooh�
|;u�]� |;� �b;m� bm� 7;�l;ঞm];mĺ���ķ� m-� 0bfm-�
twee maanden, sta ik balancerend op een 
huishoudtrapje mijn ramen te zemen, dit 
was hiervoor onmogelijk. Ook ben ik minder 
vermoeid en in mijn dagelijkse leven in staat 
om meer te doen en te ondernemen dan 
voor ik met deze therapie begon. Overigens 
bv�7b|�ooh�l;uh0--u�0bf�7;�=�vbo|_;u-rb;��--u�
ik nu ook eindelijk weer vooruit kom. Met 
7-mh�--m�7;�vr;1bC;h;�m;�uoѴo]bv1_;�h;mmbv�
van deze chiropractor.

�;;u��;|;mĵ�
���ĺ=�m1ঞom;Ѵ;Ŋm;�uoѴo]b;ĺmѴ

o|oĹ�"_��;uv|o1h
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$-mf-���Ѵ7;uķ�)--Ѵ�bfh

Baby’s en peuters doen niets liever dan 
0;�;];mĺ��u�br;mķ�hѴbll;mķ�hѴ-�|;u;mķ�-Ѵঞf7�
maar doorgaan, waarna ze ’s nachts bijtanken 
van een drukke, beweeglijke dag. Zodra 
kinderen naar de peuterspeelzaal gaan, 
0;]bm|�_;|�--m];Ѵ;;u7;�vঞѴ�b�;mĺ��--ul-|;�
het kind ouder wordt, worden deze periodes 
�-m�vঞѴ�b�;m�v|;;7v�]uo|;uĺ�
Naarmate kinderen ouder worden, gaan 
gewoontes, sporten en hobby’s ook een 
steeds belangrijkere rol spelen. Zodra 
kinderen naar de (middelbare) school gaan, 
wordt de wervelkolom op vele manieren 
zwaarder belast. Langdurig in schoolbanken 
lo;|;m� vঞѴ�b�;mķ� �--u0bf� 7;� �b|_o�7bm]�
�;;Ѵ-Ѵ� mb;|� orঞl--Ѵ� bvķ� bv� ;;m� 0;h;m7;�
ubvb1o=-1|ou��oou�u�]hѴ-1_|;mĺ��o;�_o];u�7;�
Ѵ;;[bf7�ķ�_o;�lbm7;u�vঞl�Ѵ-mv�o=�];Ѵ;];m_;b7�
er tot beweging is.
In de uren na school wordt er steeds 
minder aan lichaamsbeweging gedaan. 
Als ontspanning nemen (spel)computer en 
televisie een belangrijke plaats in. Maar 
ooh�_b;u�_;00;m��;�|;�l-h;m�l;|��b�;m�;m�
hangen. De nachtrust wordt steeds korter, 
|;u�bfѴ�7;�;��-m�;vv;mঞ;;Ѵ�0;Ѵ-m]�bv��oou�7;�
]uo;b��-m�_;|�Ѵb1_--lĺ���bv|�or�7;�;�Ѵ;;[bf7ĺ

Allemaal redenen om het kind bewust 
te maken van het belang van een juiste 
_o�7bm]ķ�0;Ѵ-vঞm]�;m�0;�;]bm]ĺ�
�m7;u�bm7|� _;|� hbm7� m�� -Ѵ� -=� ;m� |o;�
rugklachten, dan is de kans groot dat deze 
�;u;u];u;m� Őo=� �;Ѵ=v� 1_uombv1_� �ou7;mő� 0bf�
het volwassen worden. Het jonge lichaam is 
mo]�;u]�Y;�b0;Ѵķ��o7-|�;;m�vѴ;1_|;�_o�7bm]�
o=�;;m�];ठuub|;;u7;��;u�;ѴhoѴol�f�bv|�or�;;m�
fom];�Ѵ;;[bf7�mo]�];l-hh;Ѵbfh��;u0;|;u7�h-m�

$-mf-���Ѵ7;uķ�)--Ѵ�bfh

�;m�1_buoru-1|ou��;uh|�l;;�--m�;;m�orঞl-Ѵ;�
motorische ontwikkeling van baby’s en jonge 
kinderen. Stoornissen aan de wervelkolom 
0;Ѵ;ll;u;m�_;|�]o;7�=�m1ঞom;u;m��-m�_;|�
zenuwstelsel en kunnen tot pijnklachten 
leiden. Chiropractoren zijn gespecialiseerd 
in het opsporen en behandelen van deze 
v|ooumbvv;m�;m�_;|�or_;@;m��-m�7;�rbfmĺ

Stoornissen aan de wervelkolom komen 
bm� -ѴѴ;� Ѵ;;[bf7v1-|;]oub;࣓m� �oouĺ� )--u�
volwassenen klagen over pijn in nek 
o=� u�]ķ� �b|;m� 7;� ruo0Ѵ;l;m� 0bf� 0-0�Ľv�
en kinderen zich anders. Bij baby’s zijn 
�uo;];� h;ml;uh;m� oĺ-ĺ� o�;ul-ঞ]� _�bѴ;mķ�
o�;uv|u;hh;mķ�omu�vঞ]��bfm�;m�_;|�--mm;l;m�
van een voorkeurshouding. Bij dreumesen 
uiten stoornissen zich in verlate motorische 
ontwikkeling, onhandigheid, veel struikelen 
en een slecht slaappatroon.

Voor veel ouders is periodieke controle 
bij de chiropractor al net zo gewoon als 
7;� _-ѴU--uѴbfhv;� 1om|uoѴ;� 0bf� 7;� |-m7-u|vĺ�
Immers, ook onze rug moet een heel leven 
l;;Ĵ�

�--|� 7;� �;u�;ѴhoѴol� �-m� ��� hbm7� ঞf7b]�
nakijken door een chiropractor; het is een 
bm�;v|;ubm]��oou�7;�|o;holv|Ĵ

�;��v|���������������������;�;];m
�;�om7�or]uo;b;m7;�hbm7;u;m

de ideale periode om de vaardigheden van 
een sport aan te leren en om er plezier aan 
te beleven. Het ontspannende aspect is 
_b;u0bf� 0;Ѵ-m]ubfh;u� 7-m� ru;v|-ঞ;� o=� _o];�
1olr;ঞঞ;7u�hĺ

Tips en adviezen:
• ,ou]� 7-|� ;;m� hbm7� u;];Ѵl-ঞ]� 0;�;;]|ĺ�
	;�moul�bv�ѵƏ�lbm�|;m�r;u�7-]ĺ��o;�C�;u�
een kind, hoe beter het zich voelt. Ook het 
aanbod van gezond eten en drinken met 
�oѴ7o;m7;��o;7bm]vv|o@;mķ��b|-lbm;m�;m�
mineralen dragen belangrijk bij aan de 
gezondheid en het welbevinden.

• �--|� _;|� hbm7� �;Ѵ=� l;;_;Ѵr;m� 0bf� 7;�
h;��;� �;Ѵh;� vrou|� _bf� o=� �bf� ]--|� 7o;mĺ�
Des te groter is de kans dat sporten een 
=-�oub;|;�_o00��0Ѵbf[ĺ

• Kies samen met het kind een sport uit die 
bij hem past. Let daarbij op karakter en 
lichamelijk kunnen. Voor een kind zonder 
balgevoel is tennis bijvoorbeeld geen 
goede keuze.

• Let op het aantal uren intensieve sport 
gedurende een week. Bij jonge kinderen 
bv� Ɠ� |o|� ѵ� ��u� _;|� l-�bl�lĺ� �bf� �-|�
oudere kinderen geldt een maximum van 
Ѷ�|o|�ƐƏ���uĺ

• Neem (sport)blessures serieus. Was 
het te voorkomen door verbetering van 
l-|;ub--Ѵ� o=� |;1_mb;hĵ� �v� _;|� �oѴѴ;7b]�
_;uv|;Ѵ7� o=� _;;[� _;|� Ѵb1_--l� ;;m�
1olr;mv-ঞ;r-|uoom�];�om7;mĵ

• (u-];m�o=�|�bf=;Ѵĵ��;;l�;;mv�1om|-1|�or�
met een chiropractor in de buurt.

�;|�0;v|;�-7�b;vĹ�];;=�_;|�]o;7;��oou0;;Ѵ7Ĵ�
�;�;;]��;Ѵ=�ooh��oѴ7o;m7;ķ�r-h��-|��-h;u�
7;�C;|v�;m�vr;;Ѵ�-1ঞ;=�l;;ĺ��o;7��oou0;;Ѵ7�
7o;|��oѴ];mĴ

worden. Laat de wervelkolom van het kind 
7--uol�ঞf7b]�m-hbfh;m�7oou�;;m�1_buoru-1|ou�
– zeker bij klachten. Het is een investering 
voor de toekomst.

Beweging is een voorwaarde voor een goede 
lichamelijke ontwikkeling. Het zorgt voor 

;;m� v|-0b;Ѵ;� u�]ķ� v|;uh;� 0o�;m� ;m� _;|� h-m�
u�]hѴ-1_|;m� or� Ѵ-|;u;� Ѵ;;[bf7� �oouhol;mĺ�
"ঞl�Ѵ;;u�hbm7;u;m�7--uol�ol�|;�0;�;];mķ�
te spelen en te sporten. Van sporten word 
je sterker en leniger. Het is goed voor 
�b|_o�7bm]v�;ulo];mķ� 1oक़u7bm-ঞ;� ;m�
�;Ѵ=�;u|uo��;mĺ�	;� hbm7;uঞf7� bv� 0o�;m7b;m�

o|oĹ�"_��;uv|o1h

Een goed 
gebalanceerde 
wervelkolom 
vormt de 
basis voor 
7;�|o;holv|Ĵ
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�mmbt�;��oѴѴ;l-mķ��;m|
 
�;m�v|-rf;��oou�l;|�1_buoru-1ঞ;Ĵ
�mѴ-m]v� _;;[� �mmbt�;� ঞf7;mv� 7;�
o�7;u-�om7� �-m� �bm7;u7-]�;u0Ѵbf=� �bf� 7;�
�-m7� bm��;m|�;;m�ru;v;m|-ঞ;�];];�;m�l;|�
als onderwerp _;|�0;�;;]Ѳbfh;�hbm7. Beweging 
is uitermate belangrijk voor de ontwikkeling 
van een kind en het is dan ook belangrijk 
dat een kind niet belemmerd wordt bij het 
0;�;];mĺ�$bf7;mv�7;�ru;v;m|-ঞ;�ļ�;m�v|-rf;�
voor’ is Annique ingegaan op de oorzaken 
van motorische problemen bij kinderen en 
de gevolgen die deze op de korte en lange 
termijn kunnen hebben.   
 
)bv|���7-|�;;m�hbm7�;u]��;;Ѵ� Ѵ;;u|�7oou� |;�
0;�;];mĵ
Niet alleen op motorisch, maar ook op 
1o]mbঞ;=ķ� 7�m-lbv1_� -@;1ঞ;=� ;m� vo1b--Ѵ�
];0b;7Ĵ� 	oou� |;� 0;�;];m� om|7;hh;m�
hbm7;u;m�7;��;u;Ѵ7�ol��b1_�_;;mĴ��;|�bv�7�v�
om|�;�;m7� 0;Ѵ-m]ubfh� 7-|� 7b;� hѴ;bm|f;v� �;;Ѵ�

Chiropractor op bezoek 
0bf�hbm7;u7-]�;u0Ѵbf=

plezier hebben in het bewegen.
Kinderen ontdekken spelenderwijs en leren 
7oou7-|� �;� mb;��v]b;ub]� ;m� ];ठm|;u;vv;;u7�
zijn. U kunt dit proces als ouder bevorderen 
7oou����hbm7��-m�fom]v�-=�--m�vr;Ѵ;m7;u�bfv�
�b|� |;� 7-];mĺ� (-m-=� 7;� |�;;7;� �;;h� h�m|�
0bf�oou0;;Ѵ7�-Ѵ�0;]bmm;m�l;|�0�bhঞf7ĺ
 
�bm7;u;m�Ѵ;u;m�7oou�|;�om|7;hh;mĴ
�;m� 7u;�l;vķ� r;�|;u� o=� hѴ;�|;u� Ѵ;;u|�
incidenteel, dat wil zeggen door toeval. Het 
Ѵb1_--l��;;|�bm�7;�;�=-v;�Ѵ;�;uѴbfh�0;|;u�7-m�
de hersenen. Ze leren door gissen en missen, 
door vallen en opstaan. Wanneer iets niet 
lukt, proberen ze het gewoon nog een keer. 
�ovbঞ;�;� ;u�-ubm];m� loঞ�;u;m� ;;m� hbm7�
om spelenderwijs steeds nieuwe dingen te 
ontdekken en zorgen daarnaast voor een 
rovbঞ;=��;Ѵ>;;Ѵ7�;m��oou��;Ѵ=�;u|uo��;m�0bf�
het kind.

 �;|�0;Ѵ-m]��-m�;;m�]o;7;�]uo�;�lo|oub;h�
�o-Ѵv�0bf�oou0;;Ѵ7�hu�br;m

�mmbt�;��oѴѴ;l-mķ��;m|�

Zwemmen met uw kind is natuurlijk erg leuk, 
vooral als uw kind vooruitgang boekt en er 
rѴ;�b;u�bm�_;;[Ĵ��;Ѵ--v�bv�7-|��oou�b;7;u�hbm7�
mb;|�-Ѵঞf7�;�;m��-m�;Ѵ=vru;h;m7ĺ

)-|�lo|oub;h�0;|u;[�bv���;ll;m�m-l;Ѵbfh��o�
makkelijk niet, net als leren lopen en rennen. 
Leren zwemmen is een zeer complexe en 
�b|7-];m7;�|--h�7b;��;;Ѵ�1om1;m|u-ঞ;�;m�;;m�
goede motoriek vergt van uw kind. 

De rug (wervelkolom), benen, armen en het 
zenuwstelsel spelen alle een belangrijke 
rol bij het leren zwemmen. Het komt 
u;];Ѵl-ঞ]� �oou� 7-|� o�7;� ruo0Ѵ;l;m� Ő�o-Ѵv�
_;|� mb;|� _;00;m� ];huor;mķ� ;;m� u;Ѵ-ঞ;=�
Ѵ-m]�-l;� lo|oubv1_;� om|�bhh;Ѵbm]� o=� ;;m�
voorkeurshouding), die reeds opgelost leken, 
ঞf7;mv� 7b|� Ѵ;;uruo1;v� �;;u� 0o�;m� �-|;u�
komen. 

Zwemmen met 
uw kind

Moeite bij het leren zwemmen kan zich 
uiten in Ɛő te diep in het water liggen, Ƒő
;;m� om];1om|uoѴ;;u7;� o=� -Ŋv�ll;|ubv1_;�
beenslag, 3)� lo;bѴbfh;� 1oक़u7bm-ঞ;� |�vv;m�
arm en beenslag, 4) niet in een rechte lijn 
zwemmen, Ɣő�lo;b|;� ol� _;|� _oo=7� 0o�;m�
water te houden, ѵő� vrb;urbfm� o=� _oo=7rbfm�
na het zwemmen, ƕő benen zinken bij het 
zwemmen op de rug, Ѷő�h-m|;Ѵ;m�o=�v1_;;=�
in het water liggen, Ɩő niet vooruitkomen in 
het water, ƐƏő Moeite met kikkervoetjes/
vissenstaart maken met de voeten (tenen 
naar buiten).
 
	;�;� ruo0Ѵ;l;m� 7b;� �b1_� ঞf7;mv� _;|� Ѵ;u;m�
zwemmen voordoen, kunnen veroorzaakt 
worden doordat spieren, gewrichten en 
�;m��;m� mb;|� orঞl--Ѵ� =�m1ঞom;u;m� o=�
samenwerken. Dit is bij uitstek het vakgebied 
van de chiropractor en deze problemen 
zijn vaak eenvoudig te verbeteren met 
1_buoru-1ঞv1_;�0;_-m7;Ѵbm];mĺ

De grove motoriek van een kind (stappen, 
springen en hinkelen) vormt de basis 
voor alle overige bewegingen. Deze basis 
];;[� ;;m� hbm7� 7;� ];Ѵ;];m_;b7� ol� or� ;;m�
ontspannen manier de aandacht te richten 
or� 1olrѴ;�;u;� or7u-1_|;m� -Ѵv� C;|v;m� ;m�
zwemmen. Kinderen, waarbij die grove 

lo|oub;h��b1_�om�oѴ7o;m7;�_;;[�om|�bhh;Ѵ7�
hebben over het algemeen meer moeite met 
de ontwikkeling op andere gebieden.

(oou� l;;u� bm=oul-ঞ;� o�;u� 1_buoru-1ঞ;� ;m�
kinderen, bekijk dan onze website
���ĺ1_buoru-1ঞ;ĺmѴ�

o|oĹ�"_��;uv|o1h

Voor verkoopadressen kijk op
www.houseofbagz.nl
of vraag ernaar bij uw

lederwarenspeciaalzaak
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15WETENSCHAP

�-�u;mv�	;hh;uķ��lv|;Ѵ�;;m

,o-Ѵv��;� bm� _;|� -uঞh;Ѵ� bm� 7;� �oouf--uv;7bঞ;�
ƑƏƐƔ� �-m��_buoru-hࢼv1_ al hebben vermeld, 
_;;[� �-�u;mv� 	;hh;u� 0;]bm� 7b|� f--u� 7;�
cursus ‘Epidemiologisch onderzoek: opzet 
;m� bm|;uru;|-ঞ;Ľ� ];7--mĺ� 	;�;� 1�uv�v� _;;[�
_bf� ];�oѴ]7� 0bf� 7;� ru-1_ঞ];� -07bf� !oѴ7�1� bm�
Kerkrade. 

De cursus ‘Epidemiologisch onderzoek: 
or�;|� ;m� bm|;uru;|-ঞ;Ľ� v|;Ѵ|� 7;� 0;Ѵ-m]ubfhv|;�
principes van epidemiologisch onderzoek 

�_buoru-1ঞv1_��;|;mv1_-rr;Ѵbfh
om7;u�o;h�bm��;7;uѴ-m7

aan de orde. Er wordt inzicht verworven in 
de belangrijkste begrippen, methoden en 
technieken van epidemiologisch onderzoek. 
	;�om7;u�;ur;m�7b;�ঞf7;mv�7;�1�uv�v��ou7;m�
behandeld, vormen samen de kern van zowel 
de algemene als de klinische epidemiologie. 
Zo wordt de opzet van onderzoek naar het 
hѴbmbv1_� 0;Ѵoor� �-m� �b;h|;m� Őruo]movঞv1_;�
epidemiologie) besproken, alsook de opzet van 
om7;u�o;h�m--u� �b;h|;oou�-h;m� Ő;ঞoѴo]bv1_;�
epidemiologie). De rol van de epidemiologie 
0bf�7;�;�-Ѵ�-ঞ;��-m�7b-]movঞv1_;� |;v|v� bv� bm�
deze cursus ook behandeld. Daarnaast zijn de 

Cartoon
������
ļ�_buoru-hঞv1_Ľ�bv�;;m��b|]-�;��-mĹ

	;��;7;uѴ-m7v;��_buoru-1|ou;m��vvo1b-ঞ;�
(NCA)
)--]rѴ;bm�Ɠ-ķ�ѶƔƏƐ�����o�u;
$;Ѵĺ�� ƏƔƐƒŊƓƐƑƏƓƐ
�l-bѴ�� bm=oŠm1-ĺmѴ
Web www.nca.nl

!;7-1ঞ;
Tamar Bakker, MChiro; Imke van Loon, MChiro; 
Annique Holleman, MChiro; Nikky van 
Bodegom, MChiro; Tanja Mulder, MChiro; 
Irma Lukkien, MChiro en Arnold Steeg

�m7;uv|;�mbm]�-1bѴb|-bu��;7ubf=��_buoru-1ঞ;
Siebrand Greven
Hester Wolters

$;hv|u;7-1ঞ;�;m��7�;u|;mঞ;v
Ineke Slob - PROAS Velp

Vormgeving
�7;mঞlķ�)-];mbm];m
o|oĽvĹ�"_��;uv|o1hķ�|;m�bf�-m7;uv��;ul;Ѵ7ĺ

De NCA is NIET verantwoordelijk voor de 
bm_o�7��-m�7;�-7�;u|;mঞ;v�1ĺtĺ�l;7;7;Ѵbm];m�
van de adverteerders in deze krant. Aanvragen 
�oou�rѴ--|vbm]��-m�mb;��;�-7�;u|;mঞ;v�o=�
�bf�b]bm]��-m�0;v|--m7;Ĺ�bm=oŠm1-ĺmѴĺ

om7;u�o;hvl;|_o7b;h;m�m--u�7;�;@;1ঞ�b|;b|�
van behandelingen eveneens besproken. 

�-� _;|� -=uom7;m� �-m� 7;� 1�uv�v� bv� �-�u;mv�
begonnen met het doen van onderzoek. 
Onder begeleiding van Sidney Rubinstein 
en Annemarie de Zoete is hij bezig met 
het schrijven van een protocol voor een 
o0v;u�-ঞom;Ѵ;� v|�7b;ĺ� 	;� v|�7b;� ub1_|� �b1_�
or� 7;� �b|holv|;m� �-m� 1_buoru-1ঞv1_;�
0;_-m7;Ѵbm];m� 0bf� r-ঞ࣓m|;m� l;|� ;;m�
lumbale radiculopathie. Dit is een 
zenuwwortelaandoening in het lage gedeelte 

van de wervelkolom. Lumbale radiculaire 
pijn wordt gekenmerkt door pijn in de rug 
die uitstraalt over de achterzijde van het 
bovenbeen via de kuit naar de voet.
De komende maanden zal hij het protocol 
-=uom7;mķ� �--um-� ;u� 0;]omm;m� h-m� �ou7;m�
l;|�_;|�v;Ѵ;1|;u;m�;m��;u�;m��-m�r-ঞ࣓m|;mĺ

�-�u;mv� _;;[� _;|� 0;]bm� -Ѵv� �;;u� Ѵ;;u�--l�
ervaren en hij merkt vooral dat het een 
ru;ম];� -=�bvv;Ѵbm]� bv� l;|� �bfm� 7-];Ѵbfhv;�
ru-hঞfh�;uh�--l_;7;mĺ� �u� �-Ѵ� ;1_|;u� mo]�
�;;Ѵ��;uh��;uub1_|�lo;|;m��ou7;mĴ

Annemieke van Tol
Antsje Boersma



ADVERTENTIE

Voorbij is de tijd van twee minuutjes 
proefl iggen in de showroom. Uw ideale 
matras, bedbodem en kussen vinden begint 
vanaf nu met een gratis SlaapID® onderzoek. 

En dat gaat makkelijker dan u denkt.

Slaapt u op uw 
buik, rug of zij?

Thuis 3 nachtjes slapen met de SlaapID® sensor. En u weet 
precies uw slaaphouding, slaapgedrag en slaapklimaat. 
Zodat uw nieuwe bed straks op uw lijf geschreven is. 

Slaaponderzoek 
nieuwe stijl

NIEUW SlaapID®

Wat u zou moeten weten 
vóórdat u een nieuw bed gaat kopen. 

JA, ik wil weer lekker slapen!

V
raag naar de voorw

aarden
 in de w

inkel.

Deze bon is geldig voor een gratis SlaapID® scan bij:
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