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“The capacity to learn is a gift;
The ability to learn is a skill;
The willingnes to learn is a choice”
Brian Herbert
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VOORWOORD

"Zijn ook voor de osteopathie
BOEKTOKKERS een uitkomst?”
Jarenlang maken mensen in de onderwijswereld zich zorgen over het teruglopen van de leeskwaliteiten van de jeugd. Door de opkomst van de smartphone en tablets lezen kinderen nog
nauwelijks boeken, zo was de slogan. Maar plots was er in augustus ander nieuws. Tik Tok helpt
kinderen weer aan het lezen te krijgen. Zogenaamde BOEKTOKKERS bespreken in hun Tik
Tok post een boek wat zij recent hebben gelezen en raden aan andere dit ook te doen. En met
succes, veel kinderen beginnen weer te lezen door toedoen van deze TOKKERS.
Ondanks het feit dat ik me niet kan beroepen op harde cijfers, heb ik ook de indruk dat het met
het lezen van de osteopaten ook wat beter kan. Niet zo zeer de kwaliteit van het lezen, zoals
bij de jeugd, maar de kwantiteit baart mij zorgen. Meer en meer krijg ik op mijn vraag ”heb je dit
boek gelezen? ” of “ken je dit artikel? ” een negatief antwoord. Dat dit opgaat voor minder bekende boeken en tijdschriften, kan ik billijken maar dat dit ook opgaat voor ons eigen magazine
en het tijdschrift van de NVO “de osteopaat” doet mij de wenkbrauwen fronsen.
Het gaat goed met de osteopathie in Nederland. De praktijken kunnen vaak de hoeveelheid
werk niet aan. Maar een beroep heeft meer nodig dan volle praktijken. Om onze plaats in te
nemen in de gezondheidszorg hebben we een goed wetenschappelijk fundament nodig. Een
fundament vertrekkend vanuit de filosofie van Still, aansluitend bij onze principes maar ook
gebaseerd op nieuwe inzichten vanuit de wetenschap. Hiervoor is kennis nodig en lezen en studeren zijn onontbeerlijk in het vergaren van kennis. Iedere osteopaat in Nederland draagt bij aan
het profileren van het vak binnen de gezondheidszorg door, onder andere, in gesprekken met
patiënten en verwijzers uit te leggen wat zij of hij heeft gedaan en hoe men dit kan verklaren.
Om dit op een juiste manier te doen die de principes van het vak respecteert en wetenschappelijke inzichten integreert is kennis nodig en is dus lezen en studeren een must.
De missie van Panta Rhei is de osteopathie naar een hoger niveau te brengen door het aanbieden van bij- en nascholingen. Ieder twee jaar organiseren we een congres waar wetenschappers
en osteopaten elkaar treffen. Daarnaast verschijnt er twee keer per jaar een magazine met een
aantal artikelen die, naar onze mening, interessant zijn voor de osteopaat en de osteopathie.
Alhoewel ik geen TOKKER ben hoop ik toch dat ons magazine een positieve bijdrage levert aan
de ontdekking van de osteopaat hoe leuk wetenschap is, hoe verrijkend het is voor de osteopaat
om te lezen en te studeren en hoe enorm positief dit is voor uw praktijk maar ook voor het vak
in het algemeen.
Ik wens u heerlijke feestdagen toe en hoop ook u in het nieuwe jaar weer bij ons te mogen
begroeten op één van onze activiteiten.
René Zweedijk
osteoTOKKER

door René Zweedijk D.O.
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Naast dat we u graag verwelkomen als bezoeker van onze cursussen en nascholingen,
bieden wij u ook de mogelijkheid om lid te worden van Panta Rhei middels het zogenaamde
PRO-membership. Op deze manier willen wij een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling
van de osteopathie in Nederland en België.

DIT MEMBERSHIP LEVERT VOORDELEN OP!
Twee keer per jaar een hard copy van ons magazine
Het magazine wordt alleen toegezonden aan PRO-membership leden. Onze niet leden kunnen het
magazine digitaal lezen op de website van Panta Rhei Opleidingen.
5% korting op bepaalde cursussen
Early bird warning voor geselecteerde populaire cursussen
Wilt u altijd op tijd zijn voor een gewilde cursus? Dan is dit uw kans nooit te laat te zijn met inschrijven.
Toegang tot een aparte database met:
· geselecteerde hand-outs en cursusdocumentatie
· opname van geselecteerde webinars
· toegang tot database van artikelen
Q&A (question & answer):
Heeft u weleens behoefte aan overleg met een ervaren collega?
Het lidmaatschap biedt de mogelijkheid om digitaal of telefonisch te overleggen.
Mochten we u zelf niet kunnen helpen dan zoeken wij in ons netwerk naar een geschikt persoon.
Thesis begeleiding
Bent u student en heeft u behoefte aan, aanvullende thesis begeleiding?
Het lidmaatschap biedt mogelijkheden, vraagt u naar de voorwaarden hiervan.
De kosten van het lidmaatschap zijn: € 99,95 per jaar.

U kunt zich aanmelden via www.pro-osteo.com
Op de homepage ziet u linksboven een button betreffende het pro-osteo membership.

4

JAARGANG 5 • NUMMER 2 • DECEMBER 2022

INHOUD

ARTIKELEN
8
22
29

HET OOGONDERZOEK IN DE OSTEOPATISCHE PRAKTIJK
Raymond Mertens D.O.
DE DUBBELE TRIADE; EEN MODEL
René Zweedijk D.O.
POLYVAGAL THEORY VAN S. PORGER, ZIN OF ONZIN?
René Zweedijk D.O..

VOOR U GELEZEN
14

‘Naast bij- en
nascholingen
bieden wij ook
postgraduate
opleidingen
aan’
AEROPARC
Crown Business Center
Ericssonstraat 2
5121 ML Rijen

HUMAN FILUM TERMINALE
Christophe Tylleman D.O.

CURSUSSEN
18
15
25
32

www.pro-osteo.com
info@pro-osteo.com

CURSUSOVERZICHT 2022-2023
HET ARTERIELE SYSTEEM IN DE OSTEOPATHIE					
Jo Buekens D.O.
OSTEOPATHIC APPROACH TARGETING THE VAGUS NERVE AND THE 		
NEUROENDOCRINE IMUNE SYSTEM
Pascal Grolaux D.O..
UROGENITAL MANIPULATIONS FOR FEMALE AND MALE PELVIC 		
DISORDERD			
Olivier Bazin D.O.

EN VERDER...

+31 (0) 621 700 937

6
7
16
26

COLUMN; GESPREKKEN MET ANDREW TAYLER STILL				
Frank Zweedijk D.O.
WOMENS HEALTH PODCAST 'WHOPCAST					
Podcast van Panta Rhei betreffende Womens Health
ACTUEEL: MYQUEST FOUNDATION IN KATHMANDU
Hedda Steenhauer
CURSUS REVIEW: REALITEIT-INFORMATIE-MENS		
Corry van Bezuijen D.O.

5

JAARGANG 5 • NUMMER 2 • DECEMBER 2022

COLUMN

Gesprekken met Andrew Taylor Still
Mijmeringen van een osteopaat…

Wat hebben we toch een prachtig vak. Dagelijks mogen we, vertrekkend vanuit het gedachtengoed van onze grondlegger Andrew
Taylor Still, mensen helpen bij hun lichamelijk, geestelijke dan wel sociaal-emotionele problematiek. We hebben leren denken in
oorzaak en gevolg en gaan niet zo maar klakkeloos symptomen bestrijden. Zoeken naar en werken aan de oorsprong van klachten, dat
is osteopathie. “Find it, fix it and leave it alone”.						

Hoofdpijn? Niet zo maar een pilletje er in, maar middels een
gedegen osteopatisch lichamelijk onderzoek op zoek naar de
oorzaak, die bij iedere patiënt weer verschillend kan zijn. “A pain
in the head is an effect. Cause is older than the effect and absolute in all variations of normal conditions”, aldus Still (1). Daar
waar wij ons heden ten dage overwegend bezig houden met het
behandelen van functionele klachten had Still in zijn tijd vaak te
maken met dood en verderf. Het behandelen van diverse infectieziekten was voor hem eerder regel dan uitzondering. Vergeet
niet, de werking van penicilline was toen nog niet ontdekt. Zo
beschrijft hij bijvoorbeeld de behandeling van erysipelas: “We
know in any case of erysipelas we have sour fluids, the effect
of delay of blood while in the veins located in the affected area.
This venous blood must be sent to the heart and lungs for
purification and renewal. The operator is supposed to come
into this important battle, where local life is to be saved by increasing the vital force and supplying pure and healthy blood”.
(2) Met de kennis van nu snappen we dat Still hiermee ontstekingsbevorderende cytokines en aangetast celmateriaal van het
plaats delict verwijderde en zuiver bloed, rijk aan bouwstoffen
en immuuncellen van het aangeboren en verworven immuunsysteem, liet aanvoeren. Dit moest garant staan voor het vermogen deze streptococceninfectie te bestrijden en de schade te
repareren. De ‘arterial rule’ in optima forma.
Tijden zijn veranderd. We gaan tegenwoordig, los van een incidentele virale pandemie, niet meer massaal dood aan infectieziekten. Welvaartsziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes,
kanker en neurodegeneratieve ziekten zijn de killers van de
21ste eeuw. Het centrale kenmerk van deze aandoeningen is niet
een virale of bacteriële infectie maar een metabole disfunctie
gekenmerkt door onder andere insulineresistentie en een laaggradige systemische inflammatie. Wat doen wij als osteopaten
voor deze groep patiënten?
Ik heb regelmatig denkbeeldige gesprekken met onze osteopatische vader en stel hem dan de vraag hoe hij tegen de uitdagingen van onze tijd aankijkt. In mijn hoofd klinkt het antwoord:
“Why are you not treating these patients??? Insulinresistence
and systematic inflammation is an effect. Cause is older than
the effect and absolute in all variations of normal conditions,
nutrition, environment and patient behaviour included.”
Still zou immers inzien dat, in onze tijd, de ‘arterial rule’ en andere osteopatische principes alléén niet meer afdoende zouden
zijn om het tij te keren. “The blood of our patients in the 21st
century is simply not pure anymore” klinkt het in mijn hoofd.
En hij heeft gelijk, want willen we echt bloed laten circuleren
dat versuikerd is, overloopt aan pro-inflammatoire cytokines,
chemicaliën uit de voedselindustrie, geoxideerde small dense
LDL-partikels, microscopische synthetische vetbolletjes, spike-eiwitten en ga zo maar verder? Willen we hoge concentraties van de hormonen cortisol en insuline in alle uithoeken van
ons lichaam? Still zou zoals altijd beginnen met de oorzaak; Het
voedsel dat we eten en het, van de natuur losgeslagen, leven
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door Frank Zweedijk D.O.-MRO

dat velen van ons leiden. “Find health!”. Hij zou op de barricaden
staan voor een betere leefstijl en het herstel van onze verbondenheid met de natuur en haar ritmes. “Chemistry is one thing
and physiology is the witness that it is a law in Man as it is in
all Nature. In chemistry we become acquainted with the law
of cause and change in union, which is a standard law thought
by the student of osteopathy”.(3) Still sluit in mijn hoofd af met:
“When the blood is increasingly pure your osteopathic techniques can create optimum circulation and bring healing potential to every cell in your body. Fix the environment first, then
take them to the treatment table”.
Laten we er voor zorgen dat iedere osteopaat de kans krijgt zich
grondig te scholen in de pathofysiologie van welvaartsziekten
en de rol die onze levensstijl daarbij speelt. Naast onze ‘hands
on’ technieken zouden we tijd kunnen vrijmaken voor een gesprek over het belang van een gezonde leefstijl. Spreek dan niet
over een rondje wandelen en het eten volgens de ‘schijf van vijf’,
maar kom met een gefundeerde aanpak die systemische inflammatie en insulineresistentie écht vermindert. Er zijn inmiddels
meerdere osteopaten in Nederland die hierover nascholingen
verzorgen of anderszins informatie delen.(4,5,6).
Ga niet zelf acteren als leefstijlexpert, tenzij u daarvoor natuurlijk aanvullend bent opgeleid. Osteopaten zijn uitstekende regisseurs en u kunt fungeren als spin in het natuurlijke zorgweb die
richting geeft aan het creëren van een gezonde leefstijl en -omgeving voor uw patiënten door samenwerking met voedings- en
leefstijltherapeuten. Patiënten hechten veel waarde aan uw kennis en kunde. Maak hier optimaal gebruik van. Met de verwachte
pandemie aan welvaartsziekten de komende decennia kunnen
we op deze wijze ons steentje bijdragen.
Deze mijmering sluit ik met plezier af met een laatste quote van
onze grondlegger. Gezien het feit dat het consumeren van zetmeelrijke voeding in zijn tijd nog geen probleem was, durf ik het
wel aan: “Dig on!”
1.

Dr. A.T. Still; The Philosophy and Mechanical Principles
of Osteopathy, pag. 77..

2.

Dr. A.T. Still; The Philosophy and Mechanical Principles
of Osteopathy, pag 81-82.

3.

Dr. A.T. Still; The Philosophy and Mechanical Principles
of Osteopathy, pag. 31

4.

https://metaboolgezond.nl/

5.
https://pro-osteo.com/nieuwe-cursus-online-wer		
kingsmechanismen-en-voeding-met-robert-de-vos-do/
6.

https://pro-osteo.com/courses/therapeutische-koolhydraatrestrictie-binnen-de-osteopathiepraktijk-met-frank-zweedijk-do-en-yannick-smidts-do/ Women’s
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PODCAST

COMING-UP in 2023!
PRO-osteo Womens Health Podcast! The 'WHOPCAST'!
We’re very excited to share our news about the first Panta Rhei Osteopathy podcast ever!
In this quarterly podcast we will be speaking to osteopaths who are leading in the field of
women’s health. Traditional osteopathic principles will meet up to date research to come
to a contemporary osteopathic approach regarding women’s health.
In other words, well worth listening to! So keep an eye on our socials, newsletter and or
website for the first WHOPCAST coming up in 2023!
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ARTIKEL

Het oogonderzoek in de
osteopathische praktijk

door Raymond Mertens D.O

Een praktisch en haalbaar advies voor iedere osteopaat
INLEIDING
In dit artikel wordt de complementaire
wisselwerking tussen optometrie en
osteopathie beschreven, met als doel de
perceptie van “vision” in het osteopathisch werkveld te vergroten en onze
client van deze unieke combinatie te
laten profiteren.
Dit artikel is mede tot stand gekomen
en geïnspireerd door de cursus Learning, Looking and Seeing: “How Osteopathy and Optometry Collaborate to
Improve Children’s Vision and School
Performance” van Dr. Claude Valenti en
Els Hellebaut DO, gegeven bij Pro Osteo
op 17 en 18 november 2022.

een “visual strain”. Deze “visuele strain”
kenmerkt zich door veranderde functie
van mechanische, vasculaire, lymfathische en neurale elementen, die in het
hele lichaam reacties kunnen veroorzaken.
Rond 1950 stelt Dr. Skeffington voor het
eerst een model van vier elkaar overlappende cirkels voor met als resultaat “vision” oftewel visueel inzicht. Dr. Skeffington noemde de vier cirkels Antigravity,
Centering, Identification en Speech-Auditory

gepaard met een verminderd nabij punt
van convergentie (NPC) en wordt uitgedrukt in centimeter. Divergentie is het
tegenovergestelde van convergentie en
is het vermogen om de twee ogen naar
buiten te draaien om naar een ver object
te kijken.
De derde cirkel omvat: "Wat is het?" ook
wel ‘identificatie’ genoemd. Hier spelen
zaken als 100 % (20/20) gezichtsscherpte
en accommodatie een belangrijke rol. De
accommodatie is het vermogen om snel
en nauwkeurig te focussen en te ontspannen tussen verre en nabije doelen.
De accommodatietrias, gecontroleerd
door het parasympathische zenuwstelsel,
omvat drie reacties: pupilvernauwing of
miosis, accommodatie en convergentie
van de ogen.

HISTORIE
In 1938 schrijft Martin Littlejohn in het
tijdschrift Optometry and Vision Science
voor het eerst over “Osteopathy and the
eye” (LittleJohn, 1938). Volgens Littlejohn
maakt osteopathie gebruik van diagnostische en therapeutische manuele technieken om de verminderde of veranderde
functie van het skelet en aanverwante
vasculaire, lymfatische en neurale elementen te verbeteren. Het tot dan toe
dominante principe van de optometrist
was visueel: afwijkende refracties van
het oog werden gecorrigeerd met behulp
van een bril. Refractieafwijkingen waren
afwijkingen in het optische systeem van
het oog, waardoor de vorming van een
scherp beeld op verschillende afstanden
niet mogelijk was. De accommodatie van
het oog was het grote centrale idee dat
aan de basis lag van de refractie of breking. De accommodatie in het oog werd
niet alleen bepaald door de lens, zijn
relatie met de ciliaire spier en de interne
spieren, maar ook via regulatie en onder
controle van de externe spieren die aan
de oogbol vasthechten. Hier werd de
basis voor het “ritme” van het oog gelegd.
Een "visuele somatische disfunctie", de
visie van Littlejohn, beschrijft een refractieafwijking met een abnormale reactie
of “ritme” van de interne en externe oogspieren met als gevolg het ontstaan van
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The four circles of Dr. Skeffington (The VisionHelp Blog, 2022 - modified)

De eerste cirkel houdt in: 'Waar ben ik'
in de ruimte, ook wel 'Anti-Gravity' genoemd, wat verwijst naar werken tegen
de zwaartekracht.
De tweede cirkel houdt in: "Waar is
het" in de ruimte, ook wel 'centering'
genoemd. Hier spelen zaken als convergentie en divergentie van de ogen een
belangrijke rol. Convergentie is het vermogen om de twee ogen naar elkaar toe
te draaien om naar een object dichtbij te
kijken. Convergentie-insufficiëntie (CI) is
een verminderd vermogen om de ogen
te convergeren en binoculaire fusie te
behouden, terwijl wordt scherp gesteld
op een nabij doelwit. CI gaat meestal

De vierde cirkel of vraag betreft: 'Communicatie-hoe heet het?' en verwijst naar
informatieverwerking via het visus- en
gehoorsysteem tot spraak. Deze laatste
cirkel omvat het vermogen om te verwerken wat je waarneemt via je zintuigen en
naar de buitenwereld te communiceren.
Dr. Skeffington gebruikte zijn overlappende model van de cirkels om te illustreren dat het snijpunt van alle cirkels
aangeeft wat “vision” werkelijk is.
Helaas, voor al die beroepen die slechts
naar één cirkel kijken, zoals 20/20 gezichtsscherpte of focale modus, beperken hun "professionele visie" tot een heel
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klein stukje van de totale puzzel van de mens. Zij beperken
zich tot het alleen diagnosticeren van sferische afwijkingen
waarbij het optische vermogen van het oog te hoog of te laag
is om licht op de juiste manier te projecteren op de retina, het
lichtgevoelige ‘scherm’ achter in het oog. Voorbeelden hiervan
zijn myopie en hypermetropie.
Er zijn twee manieren van visuele verwerking: de focal vision is
bijna uitsluitend visueel, terwijl de ambient vision samenwerkt
met de vestibulaire, somatosensorische en auditieve zintuigen
om ruimtelijke oriëntatie, houding en blikstabiliteit te behouden en sluit heel goed aan bij de osteopatische principes.
James Jealous ontdekte dat sommige van zijn patiënten, die
traag reageerden op de behandeling corrigerende lenzen of
brillen gebruikten (Dolgin, 2013). Bij osteopathisch onderzoek
ontdekte James Jealous bij veel patiënten dat spanningen
in de schedel of lichaam daadwerkelijk werden verhoogd of
gegenereerd, terwijl ze een bril of contactlenzen droegen.
Het probleem trad op vanwege het feit dat het lichaam er
de voorkeur aan geeft dat het beeld in de periferie scherp te
stellen is en niet op de fovea, de gele vlek in het netvlies. Met
andere woorden, het lijkt erop dat de evolutie perifere visie
de voorkeur heeft gegeven boven centrale visie, omdat dit een
overlevingsmechanisme kan zijn geweest. Wanneer het beeld
centraal wordt gefocust, probeert het oog dit te compenseren,
wat een fysieke belasting veroorzaakt omdat het probeert de
configuratie enigszins te veranderen, zodat het licht meer op
de periferie wordt gefocust.

INLEIDING OOGONDERZOEK IN DE OSTEOPATISCHE
PRAKTIJK
Het volgend osteopathisch oogonderzoek volgt het hierboven

beschreven historisch concept van Littlejohn, Skeffington en
Jealous en observeert daarbij invloeden (rood) op de buffersystemen zoals schedel, dubbele triade, tongriem, os hyoid,
schouder- en bekkelgordel en voeten (blauw). De dubbele
triade is al door R. Zweedijk in zijn artikel over leerstoornissen
(Zweedijk, 2003) en zijn boek (Zweedijk, 2022) beschreven. Ook
in dit magazine staat een korte beschrijving van het model van
de dubbele triade.
ANAMNESE
De anamnese in het osteopathisch oogonderzoek kan worden uitgebreid met de Brain Injury Vision Symptom Survey
(Laukkanen et al., 2017), als er een in de anamnese van een niet
aangeboren hersenletsel (NAH) of whiplash melding wordt
gemaakt (bijlage 1).
Een eventueel bril- of lensvoorschrift dient genoteerd te worden. Dit bevat gegevens van een oogmeting door een opticien,
optometrist of een oogarts. Het linkeroog wordt afgekort met
OS (Oculus Sinister), het rechteroog met OD (Oculus Dexter)
en beide ogen met (ODS). Als er een ''plus'' (+) teken voor het
nummer staat betekent het dat de client verziend is, een ''min''
(-) teken staat voor bijziendheid. De sferische waarde geeft
de sterkte van het brillenglas of contactlens aan dat voorgeschreven wordt om bij- of verziendheid te corrigeren en wordt
afgekort met (SPH). De cilinder & as worden afgekort met (CYL
en AXI) en wijzen op astigmatisme. CYL geeft de sterkte van
het glas of lens aan dat nodig is om dit te corrigeren, AXI geeft
de kromming van je hoornvlies aan.
Een vergelijk van de cylinder rule waarde (sferische waarde +
0.5 x cylinder waarde) van het linker oog versus rechter oog
geeft een indicatie of er een dysbalans in het lichaam wordt
veroorzaakt door het huidige bril- of contactlenzen voorschrift (Zelinsky, 2022).

Invloeden op osteopathische buffersystemen (Mertens, 2022)
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De lokale inspectie van het aangezicht richt zich op faciale
asymmetrie, vorm en grootte van de ooglidspleet, de conjunctiva, de pupillen (grootte en asymmetrie) en de oogstand.
Een zichtbare afwijkende oogstand wordt tropie genoemd
en duidt op een extreem verkeerde oogsamenwerking of
letsel van de 3e, 4e of 6e craniale zenuw. Afwijkingen van
de oogstanden kunnen in horizontale richting zijn (binnenwaarts -eso en buitenwaarts -exo) en in verticale richting
(opwaarts-hyper en neerwaarts-hypo).
De algemene inspectie richt zich op beoordeling van het zij-,
achter- en vooraanzicht van de client. De M. Sternocleidomastoideus en M. Trapezius descendens verdienen hierbij
extra aandacht, omdat als ze indicatorspieren voor het kijken gehoorsysteem fungeren (Fimiani, 2021).

2020). Dit beïnvloedt de linguale keten, een reeks spieren
en aponeurosen, beginnend bij de top van de tong in het
antero-mediale gebied van het lichaam in een longitudinale
volgorde. Op biomechanisch niveau regelt de linguale keten
de anterieure zwaartekrachtlijn, beschreven door John Martin Littlejohn (1865-1947), een lijn gespannen tussen de symphysis van de kin en de symphysis pubica (Scoppa, 2005).
DE PRAKTIJK
De gezichtsscherpte veraf wordt m.b.v. de Snellenkaart voor
ieder oog apart en beide ogen samen getest. Daarna wordt
ook de gezichtsscherpte op leesafstand (35 cm) met de reduced Snellenkaart getest. Vervolgens worden de binoculariteit
(oogsamenwerking) m.b.v. de Worth 4 Dot Test, een binoculaire rood-groen test, en de oogdominantie bepaald. Daarvoor laat de osteopaat de client zijn handen uitstrekken tot
een cirkel en observeert daarbij met welk oog de client door
het gevormde rondje kijkt.
Andere tests die kunnen worden gebruikt zijn de volgende:
-De gemodifeerde Near Point Convergence Test in stand of
zit is een zeer belangrijke test voor het oogonderzoek in de
osteopathische praktijk. De osteopaat houdt een pen ongeveer 40 cm voor de client en beweegt deze langzaam richting
de neuswortel van de client en de osteopaat beoordeelt of
hij/zij een oog naar buiten ziet gaan. De test wordt in totaliteit drie keer herhaald en bepaalt het oog met de hypoconvergentie.

Voorbeeld van een gemodificeerde NPC-test (Mertens, 2022)

- Met behulp van een lampje wordt de directe en indirecte
pupilreflex van de 2e craniale zenuw onderzocht. Wanneer
er licht op een gezond oog schijnt wordt de pupil kleiner, ook
directe pupilreflex genoemd en daarnaast verkleint ook de
pupil van het niet beschenen oog, de indirecte pupilreflex.
Met de Reflex Pro App(www.reflexapp.io) onderzoeken we
de pupilreflex iets uitgebreider. Met een pupillogram kunnen
beide ogen beter vergelijken worden en kan de activiteit van
het autonome zenuwstelsel in kaart gebracht worden. Met
name de recovery van de pupildiameter geeft een indruk
over de integriteit van het autonoom zenuwstelsel.
Posturologisch osteopathisch onderzoek van de anteriore, posteriore en laterale keten)         
(Mertens, 2022).

Bijzondere aandacht in het oogonderzoek verdient het tongriempje of frenulum. Het frenulum is een resterend sublinguaal embryologisch weefsel op de middellijn tussen het
onderoppervlak van de tong, de mondbodem en in nauwe
relatie met de ring van Waldeyer.De ring van Waldeyer is een
ring van structuren in de mondholte, die bestaat uit lymfatisch weefsel. Zelfs matig mobiliteitsverlies van het frenulum
veroorzaakt niet alleen een restrictie van het linguaal-hyoidaal gebied, maar speelt ook bij de oogconvergentie, het
slikproces en afweer een rol (Saccomanno S. en Paskay L.,
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Om het scheelzien of strabisme verder te onderzoeken, maken we gebruik van de Hirschbergtest, Maddox Test en Cover
Test. De Hirschberg-hoornvliesreflextest wordt uitgevoerd
door een licht vanaf 40 cm in de ogen van de persoon te
laten schijnen en te observeren waar het licht van de hoornvliezen weerkaatst. Bij exotropie of -forie valt het licht op het
mediale aspect van het hoornvlies. Bij esotropie of -forie valt
het licht op het laterale aspect van het hoornvlies. Bij hypertropie of -forie valt het licht op het inferieure aspect van het
hoornvlies. Bij hypotropie of -forie valt het licht op het superieure aspect van het hoornvlies. De Maddox-test kan worden gebruikt om een latent, manifest, horizontaal of verticaal
scheelzien voor dichtbij en veraf subjectief te detecteren en
te meten. De test is gebaseerd op het principe van diplopische projectie. Dissociatie van de afwijking wordt
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Pupillogram (Mertens, 2022)

bewerkstelligd door een rode lijnbeeld aan het ene oog en een
wit licht aan het andere te presenteren. Met behulp van de
cover- of dekkingstest kan een zichtbare afwijking van de oogstand(tropie), verborgen afwijking van de oogstand(trofie) en
de richting (horizontaal of verticaal) worden vastgesteld.
De volgende onderzoeken zijn een verdieping op het bestaande hersenzenuwen onderzoek en wordt met de carotisauscultatie uitgebreid, om de arteriële bloedtoevoer(safety) naar de
hersenen te evalueren (Hutting et al., 2021).
-De visuele efficiëntie van de oogbewegingen (fixaties, oogvolgbeweging (pursuits) en oogsprongen (saccaden) worden
door de osteopaat uitgevoerd, geobserveerd en geëvalueerd
met de wijsvinger, pen of wolf wand.
- Pursuits en Fixation Test: test het vermogen om een langzaam bewegend doel te fixeren en te volgen. De test wordt
mono- en binoculair uitgevoerd. De client en de osteopaat
zitten beide en de osteopaat houdt een fixatiepunt (vinger, pen
of wolf wand) op 1 meter afstand van de client. De client wordt
geïnstrueerd om de focus op het fixatiepunt te krijgen (fixation test) en te houden, terwijl de osteopaat zijn fixatiepunt 25
cm naar rechts en 25 cm naar links in de horizontale richting
van de middellijn beweegt. Eén herhaling is voltooid wanneer
de wijsvinger met een snelheid van twee seconden heen en
weer beweegt naar de startpositie en er worden 3 herhalingen
uitgevoerd. De test wordt nu ook uitgevoerd in de verticale
richting en schuine richting, 25 cm boven en 25 cm onder de
middenlijn. Let op reacties van de client in vorm van hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid en compensaties met zijn lichaam(hoofd) en eventuele shift van de visuele midline in horizontale of verticale richting. Kwaliteit van oogvolgbewegingen
geeft ook een indruk over het functioneren en neurostress op
de pariëtale kwab.
- Saccaden Test: test het vermogen van de ogen om snel tussen doelen te bewegen. De patiënt en de onderzoeker zitten
weer in de boven beschreven houding. Voor het onderzoek
van de horizontale saccaden houdt de osteopaat twee enkele
punten (fixatiepunten) horizontaal (x-as) op een afstand van 1
meter van de patiënt, tussen 15-20 cm uit elkaar en de osteopaat instrueert de cliënt om zijn ogen zo snel mogelijk van
punt naar punt te bewegen. Eén herhaling is voltooid wanneer
de ogen heen en weer bewegen naar de startpositie en 10 herhalingen worden uitgevoerd. De test wordt nu ook uitgevoerd
in de verticale richting (y-as), fixatiepunten weer 15-20 cm
uit elkaar boven en onder de middenlijn en eventuele reacties worden genoteerd. Als laatste wordt de test in saggitale
richting (z-as) uitgevoerd met één fixatiepunt op 30 cm en het
ander fixatiepunt op 15 cm van de neuswortel. Eén herhaling
is voltooid wanneer de ogen heen en weer van punt naar punt
bewegen en 10 herhalingen worden uitgevoerd. Dit geeft een
indruk over de stereopsis of binoculair dieptezicht.
-Vestibulaire Oculaire Reflex (VOR) Test: de VOR beoordeelt

het vermogen om het zicht te stabiliseren terwijl het hoofd
beweegt. De osteopaat houdt een doel van ongeveer 14 punts
lettergrootte voor de patiënt in de middellijn op een afstand
van 3 meter. De patiënt wordt gevraagd het hoofd horizontaal
te draaien terwijl de focus op het doel blijft. Het hoofd wordt
hierbij 20 graden naar links en rechts gedraaid. Eén herhaling
is voltooid wanneer het hoofd heen en weer beweegt naar
de startpositie en 10 herhalingen worden uitgevoerd. De test
wordt nu ook uitgevoerd in de verticale richting, 20 graden
boven en onder de middenlijn en eventuele reacties worden
genoteerd.
-De functie van cerebellum wordt onderzocht via de Balance
Error Scoring System, vinger-neusproef en Z-Bell-test (www.
mindeye.com, 2022).
Met behulp van het Balance Error Scoring System test wordt
de statischehoudingsstabiliteit in drie beenstanden op twee
verschillende ondergronden (grond en foam) met open en gesloten ogen beoordeeld. Iedere test duurt 20 seconden en het
aantal fouten wordt genoteerd. De handen van client bevinden
zich op de bekkenkam en de test wordt zonder schoenen uitgevoerd.

The BESS Test (Mertens, 2022)

-Een verfijnde vinger neus proef is de Z-bell test, waarmee
m.b.v. een bel de audio-visuele verwerking in 4 kwadranten
van het gezichtsveld wordt getest met open en gesloten ogen.
Kwaliteit van van de Z-Bell vinger neus proef geeft ook een
indruk over het functioneren en neurostress van de temporale
kwab.
Het onderzoek kan worden afgesloten met de Van Orden Star
en Developmental Eye Movement (DEM)-test. Millard E. Van
Orden ontwikkelde een stereoscopisch getekend visueel patroon om inzicht te krijgen in het binoculaire visuele gedragspatroon van de patiënt. Deze tekening wordt gemaakt met een
biopter, ingesteld op 6 meter afstand en en op leesafstand. De
client krijgt feedback over de organisatie van zijn/haar visuele
ruimte, puntfixatie van beide ogen en binoculair zicht.
11
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Voorbeeld van onderzoek van de Van Orden Star-tekening om inzicht te krijgen in het binoculaire gedragspatroon van de client (Mertens, 2022).

De DEM™ test is ontwikkeld door Dr. Jack Richman, OD en
Dr. Ralph Garzia, OD. De DEM™-test wordt geleverd met
een handleiding met instructies en tabellen met normen op
basis van leeftijd en niveau, en kan worden besteld bij www.
bernell.com. De DEM™-test biedt de osteopaat een objectieve meting van de oogbewegingen, oculomotorische- en
spraak- vaardigheden. De test is voor kinderen (Facchin,
2021) en volwassenen (Gene-Sampedro et al., 2003) ontwikkeld en bestaat uit drie subtesten (A, B en C). De drie deeltoetsen moeten in een bepaalde volgorde worden gegeven.
Subtest A en B evalueert de verticale fixaties en saccaden,
subtest C de horizontale fixaties en saccaden. De cliënt
wordt geïnstrueerd om de verticale en horizontale cijfers zo
snel mogelijk zorgvuldig te lezen en de tijd en errors worden
geregistreerd. De DEM-scoresoftware is beschikbaar voor
telefoon of tablet, bekend als de DEM-calculator. Deze app
is te verkrijgen via de iTunes App Store of de Google Play
Store. De DEM-test kan ook gecombineerd worden met een
meting van de hartslagvariabiliteit (HRV). De HRV wordt geregistreerd en geanalyseerd met een Heartmath emWave®
Pro-apparaat (www.heartmath.com) om te integriteit van
het autonoom zenuwstelsel te beoordelen en een eventuele
shift in de sympatico-vagale activiteit te observeren. In onze
praktijk breiden we dit vaker uit met een een neurotransmitter profiel(urine) van Biovis (www.biovis.eu).

Deze leidraad, die voor het oogonderzoek in de (sport)osteopathische praktijk voor kinderen en volwassenen is ontwikkeld en geschreven, vervangt geen bezoek aan oogarts,
opticien of optometrist. Het verbetert het inzicht van de
osteopaat, verbetert de communicatie van de osteopaat met
andere disciplines en dienst als evaluatie van de behandeling.
Ook kan de osteopathie gebruik maken van deze tests voor
verder effect onderzoek.
AFSLUITING
Een individuele optometrische, osteopathische behandeling
kan bestaan uit een unieke, cliëntgerichte combinatie van
osteopathische technieken (veneuze drainage schedel, orbita
en midline etc.) in combinatie met visuele training, daarbij
gebruikmakend van yoked prisma´s, ChromaDepth goggles,
adviezen visuele ergonomie, voeding, visuele psychologie en
syntonics.

Raymond Mertens D.O.

Voorbeeld van neurotransmitter profiel met hoge activiteit van de catacholamines en lage activiteit van de inhiberende neurotransmitters (Mertens, 2022).

Visuele sportosteopathische reactietesten bij training bij FC Landgraaf (Mertens, 2022)
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VOOR U GELEZEN

Human filum terminale
door Christophe Tylleman DO

Not just an anchor: the human filum terminale contains
stretch sensitive and nociceptive nerve endings and responds
to electrical stimulation with paraspinel muscle activation.
P.M. Klinge e.a., april 2022 (cohort studie)		
Neurosurgery. 2022 Oct 1;91(4):618-624. doi: 10.1227/
neu.0000000000002081. Epub 2022 Jul 21.
Het filum terminale (FT) werd tot nu gezien als een uitloper
van de spinale pia mater dat fibrovasculair, ependym en glia
weefsel bevat, net als gemyeliniseerde axonen en dorsale
wortel ganglion cellen. Tot op heden werd het eerder gezien als een elastische fibreuze band dat de conus medullaris verbindt met de coccyx. De neurale elementen werden
beschouwd als embryologische overblijfselen van de overgang van de caudale segmenten van het foetale ruggenmerg
naar de conus en het filum en zouden niet functioneel zijn.
Dierenexperimenten op katten en apen toonden al aan dat
er een anatomische basis was voor zenuw impulstransmissie
en conductie, maar hoe dit juist werkte was nog niet helemaal duidelijk.
Deze cohortstudie werd uitgevoerd op patiënten die een
incisie kregen van het FT voor de behandeling van tethered
cord syndroom of letterlijk vertaald: het gekluisterd ruggenmergsyndroom, waarbij het onderste deeltje van het ruggenmerg niet vrij kan bewegen.
Eerder onderzoek in huid, pees/botovergangen en ligamenten toonden een verscheidenheid aan perifere zenuwuiteinden die dienen als mechanoreceptor of als nociceptief
receptor. Deze mechanoreceptoren komen ook voor in
interspinale ligamenten, facetgewrichten en in intervertebrale disci.
Dit onderzoek toonde aan dat er wel degelijk axonen
voorkwamen in het FT, alsook gemyeliniseerde (Ruffini
mechanoreceptoren) en niet-gemyeliniseerde structuren
(gelijkend op Remak cel bundels). Onderzoek in de huid bij
muizen toonde al aan dat netwerken van Remak cel bundels nociperceptie verschaffen, zodat deze zenuwuiteinden
functioneren als een glioneural eindorgaan. Er werd ook
aangetoond dat kleine perifere zenuwen niet enkel langs het
FT lopen maar ook de pia mater perforeren naar het fibreuze weefsel van het FT, nerve twigs genaamd.
EMG monitoring toonde in 59% van de testgroep een respons van de paravertebrale spieren. Deze bevinding is
nieuw en toont aan dat de morfologisch al gevonden receptoren functioneel zijn! De reactie komt zelfs heel goed

14

overeen met observaties bij stimulatie van interspinale
ligamenten. Experimenteel onderzoek verklaarde dit al als
een intersegementale reflex, via de intermediate branch
plexus van de dorsale rami van de spinale zenuwen. Deze
speelt een rol in het behouden van een rechte wervelkolom
en de ontwikkeling van scoliose.

Als conclusie van deze studie wordt er besloten dat er hier
voldoende bewijs is dat het intradurale FT deel uitmaakt van
een complex sensorimotorisch systeem dat heel belangrijk
is in het behouden van een rechte rug alsook proprioceptie.
Waarbij het FT door zijn rechtstreekse verbinding van het
ruggenmerg met het skelet (coccyx) een unieke rol speelt
om niet-fysiologische rekkrachten op het ruggenmerg waar
te nemen en zelfs een reflex kan activeren van de paravertebrale spieren. De nociceptieve structuren binnen het FT
spelen een belangrijke rol bij lage rugpijn, temeer omdat
deze lage rugpijn verdwijnt bij transectie van het FT bij
tethered cord syndroom waarbij het FT is aangetast en zo
onnatuurlijke trekkrachten produceert.

Voor u gelezen door Christophe Tylleman D.O.
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Het Arteriële Systeem in de
Osteopathie – Heers en verdeel
Praktische toepassing
met Jo Buekens D.O.

15 t/m 18 maart 2023
“Verwijder de oorzaak die de bloedstroom
tegenhoudt, remt, of de zenuw blokkeert die
de bloedstroom regelt, en het bloed zelf zal de
genezing verrichten” is één van de bekendste
citaten van A.T. Still.

Zoals u kunt vermoeden, hebben de arteriële systemen nog vele nieuwe en praktische
aspecten te bieden, die zeker een positief en
veelomvattend effect kunnen hebben in onze
osteopathische praktijk.

Dit principe te begrijpen en het een juiste plaats
in de osteopatische praktijk te geven is het doel
voor deze cursus.

De volgende onderwerpen zullen in de cursus
worden behandeld:

Met wetenschappelijk onderbouwde en praktisch relevante kennis worden de workshop
deelnemers op gepassioneerde en overtuigende
wijze door de pertinente embryologie, anatomie, fysiologie en fysiopathologie geleid. Alle
beschreven aspecten worden zowel diagnostisch als ook therapeutisch voor de osteopatische praktijk in detail gepresenteerd en zorgvuldig praktisch uitgewerkt.
De vrije vloeien van het bloed is onderhevig aan
een groot aantal uiterst complexe mechanismen
en systemen, die zeker niet allemaal in detail
kunnen worden behandeld worden. Daarom ligt
de nadruk in deze workshop op de interactie
met de neurologische systemen en op de topografische kenmerken. Met andere woorden: hoe
en waar kunnen wij osteopaten het arteriële
systeem beïnvloeden?
Waar ligt de complementariteit van de osteopathie ten opzichte van de gevestigde medische
praktijk bij pathologieën zoals het myocardinfarct, de hartkleppendefecten, aritmieën en
andere?
De aorta is voor niemand een vreemd begrip,
maar wat weten we er eigenlijk van? Hoe kunnen we de aorta beïnvloeden? Welk zijn eigen
ophangsysteem? Welke structuren en mechanismen zijn in staat de functie te van de aorta
veranderen? Kan osteopathie preventief en
aanvullend werken bij aneurysmata en aortapathologieën?

– Embryologie van het arteriële systeem
– Praktische gevolgen voor de therapie van
pasgeborenen en zuigelingen
– Palpatie van de hartkleppen en behandeling
– Palpatie van cardiale beweeglijkheid, mobiliteit
– Basiskennis van de invloed van het neurologische systeem: onderzoek en behandeling.
– Het sternum in differentiële diagnose en behandeling
– Praktische differentiële diagnose en behandeling: In relatie tot het hart en het pericard
– Pericardiale ophanging, doorbloeding en pathologie
– de Aortaboog anatomie en pathologie
– Osteopathische kijk op myocardinfarct, aneurysmata,
– Coronaire en pulmonaire arteriën: topografie;
functie;
– De arteriële verzorging van het ruggenmerg:
onderzoek en behandeling
– Arteria mesenterica Superior en inferior

Natuurlijk worden ook de belangrijkste zijtakken van de aorta topografisch gelokaliseerd en
geïntegreerd in de osteopatische benadering.
Hierdoor ontstaan verbindingen met de craniale, thoracale en abdominale viscerae. Van
daaruit wordt het verband gelegd met motiliteit,
waardoor plotseling een zeer breed en integrerend werkterrein ontstaat
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MyQuest Foundation in
Kathmandu; inspirerend
werk van en met Hedda
Steenhauer
Het werd met de paplepel ingegoten: ik zou of topsporter worden of 'iemand' uit de ontwikkelingssamenwerkingsector. Uiteindelijk werd ik gelukkig mezelf. Wel met een topsport (tennis) 'carrière' en een carrière in de ontwikkelingssamenwerkingsector. Ik
behaalde mijn diploma in culturele antropologie en ontwikkelingssociologie en was klaar om de wijde wereld in te trekken. India
en Nepal werden mijn bestemmingen. Daar woonde en werkte ik meer dan 10 jaar. Ik kreeg kinderen en ze groeiden op in Kathmandu, Nepal. Uiteindelijk ontdekte ik dat de ontwikkelingssector niet mijn plek was waar ik het verschil kon en wilde maken.
Ik besloot minder ‘wereldgeoriënteerd’ te zijn en mijn focus te richten op iemands ‘binnenwereld’. Dit was een grote ommekeer
voor me. Mijn ‘way in’ werd middels transformatief bewustzijnswerk, zodat mensen innerlijke vrede ervaren. Ik ontdekte dat, als
iemand zijn/haar talenten en kwaliteiten leert kennen en gebruiken, er ontzettend veel goeds en positiviteit in zowel zijn/haar
leven als dat van zijn/haar omgeving ontstaat. Ik raakte steeds meer overtuigd van deze manier van werken, zowel in Nepal als
in Nederland. Ik zag en zie hoe het mensen met beide benen op de grond zet. Hoe hun glimlach breder werd en de twinkeling
in hun ogen sprankelender. Ik zag en zie dat ze meer als zichzelf door het leven gaan en meer vertrouwen hebben en hoe ze
zichzelf op waarde schatten. Ik zag en zie hoe ze het verschil maken, hoeveel meer plezier ze hebben. Ik zag en zie hoe ze zoveel
meer ‘heel’ werden en worden. Iedere keer opnieuw, ben ik geraakt door de kracht van ons programma en dat het zo dienend is
aan het proces van de deelnemers. Ik ben geraakt, omdat ik de persoon mag zien zoals hij/zij echt is. In de meest oprechte, puurste en krachtigste vorm.
Even terug in de tijd												
Ik ben een aantal jaar verantwoordelijk geweest voor de MyQuest Foundation in Kathmandu, Nepal. Met een team van 3 Nepalese
collega’s en 7 Nepalese jongeren coaches deden we het meest dankbare werk dat ik me kan bedenken: Nepalese jongeren uit uitdagende economische en sociale situaties, hoop geven. Door ze heel simpel zichzelf te laten leren kennen op een hele positieve
wijze (hun zelf beeld is door hun situatie en achtergrond namelijk nihil).
Deze stichting is geboren vanuit liefde en opgericht door het inspirerende echtpaar Mark Simons & Marianne van Wetter. Zij
brachten hun liefde voor natuur, wandelen en ontdekken van talent samen door de QuestTrek te bedenken. Dat is een zesdaagse
trektocht in de Himalaya (en inmiddels ook een vierdaagse trektocht in Nederland!). De QuestTrek is gebaseerd op Theory U van
Otto Scharmer, Positieve Psychologie van Martin Seligman, systemisch werk, voice dialogue en ervaringsgericht leren. Met het
geloof en diepe weten dat natuur heelt, inspireert en voedt. Dat we meer zijn dan alleen een wandelend hoofd. We nodigen onze
lichamen uit om mee te doen.
De stichting in Nepal maakte een beweging naar Nederland. Daar ontstond de sociale onderneming MyQuest. Inmiddels hebben
we al meer dan 125 QuestTreks in Nepal en Nederland gelopen. We hebben 31 coaches in onze coachpool en werken op diverse
mbo- en hbo-scholen om talentgericht onderwijs en persoonlijk leiderschap net zo belangrijk te maken als schrijven en rekenen.
Weten wie je bent en wat je talenten zijn, is vandaag de dag essentieel.
De QuestTrek													
Het doet iets met je. Je dagelijkse realiteit voor een aantal dagen achter je te laten. Je telefoon niet te gebruiken. Offline te gaan.
Je terug te trekken in de natuur op de meest simpele wijze. Eenvoudige accommodaties. Simpel maar voedzaam eten. Je manier
van voortbewegen is wandelen. Je staat vroeg op. Je gaat op tijd naar bed. En ondertussen al wandelend, soms één op één met je
coach, soms met je buddy, soms in kleine groepjes en soms in de grote groep, onderga je een transformatief proces. Je pelt lagen
van jezelf af en ontdoet jezelf van alle ruis. Van patronen en overtuigingen die je hebt opgedaan door de jaren heen en waarvan
je opmerkt, omdat het stil om jou en in jou is, dat het je niet meer dient. Sterker nog, beperkt. ‘The body keeps the score’. Als je
momenten in je leven inlast om helemaal bij jezelf stil te staan, zul je dat nog sterker ervaren. Als je door alle ruis en hoofdbeperkingen heen bent, meer in je lijf bent gezakt, dan kom je bij je ware essentie en kunnen jouw visie en vervolgstappen helder naar
boven komen, in lijn met je waarden, talenten en drijfveren.
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Een van mijn mooiste momenten is geweest dat Sila, een Nepalees meisje uit een kindertehuis naast me kwam lopen en zei: ‘Hedda Didi, I never knew that I was somebody and that I matter. Now I know that I am somebody and I am fun! Thank you.’
We lopen met mensen met verschillende vragen mee:
• kruispunt van werk
• visie en richting aanscherpen voor eigen bedrijf
• zichzelf nog beter leren kennen op een avontuurlijke wijze
• afsluiten van een bepaalde levensfase en de wil om met positiviteit en in mogelijkheden denkend de nieuwe fase tegemoet gaan
• onderzoek naar eigen drijfveren en talenten
• een tussenjaar, bijvoorbeeld tussen twee studies of twee banen
• enzovoorts.
Iedere vraag past en het is mooi om te merken dat ons programma op unieke wijze bij iedereen aansluit.
En nu?
Door covid hebben we twee jaar lang niet meer in Nepal onze tochten kunnen organiseren. Ons reisbureau en hun team van
gidsen en porters (dragers), waar we hele goede banden mee hebben, hebben het zwaar gehad. In april 2023 is het de allereerste
keer dat we met een groep weer de Himalaya in gaan. Dat de tocht bijzonder is, weten we wel. Maar deze zal net dat beetje meer
hebben. Een weerzien van vrienden wordt het voor ons. Zin in avontuur en om met ons mee de Himalaya in te gaan? Voor meer
informatie zie onze website www.myquest.academy of stuur mij een mailtje: hedda@myquest.academy.
Last but not least.
In de praktijk bij René kom ik om de zoveel maanden voor een lichamelijke ‘check’. Ik weet als geen ander wat revalidatie inhoudt
en hoe diep de wijsheid van het lichaam is. René heeft mij op een moeilijk moment in mijn leven (mislukte herniaoperatie) begeleid. De quote aan de muur bij de praktijk in Rijen heb ik echt zo ervaren bij René en zijn manier van behandelen:
“Holism: treating the whole patient is not the same as treating the patient as a whole’.
Ik heb me overigens nooit echt als patiënt gevoeld bij René. vertrouwen in het zelfhelend vermogen van mijn lichaam. Ik loop
inmiddels fitter, soepeler en sierlijker dan ooit tevoren! Ik resoneer erg met de quote en zie er gelijkenis in met onze manier van
werken: het enige wat wij doen als we mensen mogen begeleiden, is de context zo creëren dat alle antwoorden die al in hen zitten, vanzelf naar boven komen. We geloven in: ‘People are naturally creative, resourceful and whole’.
Hedda Steenhauer
Voor meer informatie zie onze website www.myquest.academy of stuur mij een mailtje: hedda@myquest.academy.
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CURSUSOVERZICHT
VOORJAAR 2023

JANUARI
13-14

Simplifying Shoulder Diagnosis and Treatment: Science to Practice with Dr. Eyal Lederman

27-28

Advanced Spinal Manipulation Course 1 with Daryl Herbert DO

27-28

Fascinating Fascia with Robert Schleip PhD

FEBRUARI
2-4

Harmonic Techniques with Dr. Eyal Lederman

4-5 (M1)
Stress Anxiety and depression | An osteopathic integrative approach | The encephalon in regard
25-26 (M2) to the B-G-P Axis with Nathalie Camirand DO | LOCATION NICE< FRANCE (M1 online)
18-19

18

Functional Gynecology – external and internal techniques with Nathalie Camirand DO		
LOCATION NICE< FRANCE
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MAART
15-18

Het Arteriële Systeem in de Osteopathie – Heers en verdeel | Praktische toepassing in 		
osteopathie net Jo Buekens DO

16-18

Plexus brachialis en cervicale klachten met Ad Warmerdam DO

23-25

Embodiment: de wetenschappelijke en praktische link tussen body en mind vanuit een 		
osteopatische perspectief met Kurt Pattyn DO

24-25

Sport osteopathie: Traumatologie in de sport osteopathie met Danny vd Ven DO

25

Snijzaal Womens Health | Functionele anatomie van romp en bekken

30 - 1 apr. (M1)
25-27 Mei.		

Osteopathic approach targeting the vagus nerve and the neuroendocrine immune system
with Pascal Grolaux DO						

30 - 1 apr.

Scars and adhesions & breast cancer with Susan Chapelle RMT, MBA and researcher

30 - 1 apr.

START OPLEIDING OSTEOPATHIE IN WOMENS HEALTH

APRIL
7-8

The role of microbiotica and the autonomic innervation of the gut in chronic inflammation, an
osteopathic approach met Bruno Donatini DO

20-22

Fluidiek systeem en osteopathie met Danny van der Ven DO

21-22

On the wings of the heart – reading Chronocardiograms, the time traces of the human heartbeat
with Prof. Max Moser
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CURSUSOVERZICHT
VOORJAAR 2023
MEI
9

An Osteopathic Approach to Treatment of Infants with GER/GERD (“REFLUX”) with Didde 		
Thorsted DO

10-12

Re-Harmonize the forces of growth met Alain Croibier DO

11-13

Urogenital Manipulations for Female and Male Pelvic Disorders met Olivier Bazin DO

26-27

Advanced Spinal Course 2 with Daryl Herbert DO

JUNI
1-3

The fluidic model in the osteopathic field with Paolo Tozzi DO

8-9

Open oefendagen myofasciale techniekenmet Joeri Calsius DO

23-24

Sport osteopathie: Myoreflex en sport | Kurt Mosseter DO

SEPTEMBER
1-3 (M1)
Neuroendocrine dysfunctions; Osteopathic approach with Nathalie Camirand DO		
28-30 (M2)
8-9

Sport osteopathie: Osteopathische diagnostiek en behandelingsprincipes bij hardlopers

14-15 (M1)		
5-6 Oct. (M2)
22-23

4 daagse cursus “Het Myofasciale Systeem: een andere, transdisciplinaire benadering”
met Joeri Calsius DO

START OPLEIDING OSTEOPATHIE BIJ KINDEREN 1E + 2E JAAR

26-27 (M1)		
Psychologie en Psychosomatiek in de Osteopatische Praktijk met Joeri Calsius DO
12-13 Oct. (M2)		

20

8-9

Sport osteopathie: Osteopathische diagnostiek en behandelingsprincipes bij hardlopers

28

An Osteopathic Approach to Treatment of Infants with Tongue Tie with DIdde Thorsted DO

28-30

De zieke buik met Philip van Caille DO
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OKTOBER
5-7

Osteopathie en het neurologisch systeem met Danny v.d. Ven DO

9-10

Osteopathy and vocal problems with Jacob Lieberman DO MA

26-28

The global tissular approach for pelvis and lumbar spine with David Lachaize DO

NOVEMBER
2-4

Urogenital Manipulations for Female and Male Pelvic Disorders part 2 with Olivier Bazin DO

2-4

The Path of the Heart with Bruno Ducoux DO

8-9 (M1)		
7-8 Dec. (M2)

ADVANCED COURSE ‘Psychologie en Psychosomatiek in de Osteopatische Praktijk’		
met Joeri Calsius DO

14

Paediatric infant anamnesis, general examination & common infant red flags (milestones, 		
reflexes, general moments) with Didde Thorsted DO

15-16

The big 5 in pediatric osteopathy with Didde Thorsted DO

22-25

Het Embryo in Ons – De Mens als Embryo met Dr. Jaap van der Wal

24-25

Still Technique with Jonathan Edis DO

28

Het plastische brein met Dr. Ben van Cranenburgh

29

Tweeluik toegepaste neurowetenschappen met Dr. Ben van Cranenburgh

29-1 Dec.

Fascial connection visceral parietal system in theory and practice with Andrea Pasini

Ga voor een actueel cursusoverzicht naar:

www.pro-osteo.com
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De dubbele triade;
een model

Remember that all models are wrong; the
practical question is how wrong do they
have to be to not be useful. - George Box -

door René Zweedijk D.O,
INLEIDING
Een kind is een systeem in ontwikkeling. Bij de geboorte is een kind verre van “af”. Systemen ontwikkelen zich tot in het
derde decennium. Het brein is het systeem wat het meest gecompliceerd is en dus meeste tijd nodig heeft in de ontwikkeling. Recente onderzoeken geven aan dat het brein zich het hele leven aanpast en dus nooit helemaal af is. Dit geldt zeker
voor de sensomotorische ontwikkeling. Senso-motoriek is gebouwd op het neuro-motorisch substraat wat grotendeels
aanwezig is bij de geboorte(en zelfs daarvoor) en is de basis van het cognitieve van het opgroeiende en zich ontwikkelende
kind en de volwassene. Onderzoeken hebben aangetoond dat er een directe relatie is tussen cognitieve functioneren en
sensomotorische ontwikkeling[1].

Quote van von Hofsten, C. and K. Rosander, The Development of Sensorimotor Intelligence in Infants. Adv Child Dev Behav, 2018. 55: p. 73-106.[1]

Alhoewel ieder model afbreuk doet aan de werkelijkheid en osteopathie wars is van het gebruik van modellen, ieder mens
is immers uniek en niet te vergelijken met een ander, kunnen modellen toch behulpzaam zijn in de osteopatische praktijk.
In 2003 schreef ik een artikel in “de osteopaat” waarin ik een model presenteerde, de dubbele triade genoemd, wat in de
osteopatische praktijk gehanteerd kan worden bij de benadering van leerstoornissen.[2]
In dit onderstaande artikel wordt de dubbele triade nader uitgewerkt.

De dubbele triade: het principe
De dubbele triade bestaat uit de interactie tussen het OAA complex, het
oog en het oor. Hier door ontstaat een
triade. Daar alle componenten zowel
sensorische als motorische functies
hebben spreken we van een dubbele
triade zoals te zien is in figuur 1.
Figuur 1 geeft een beeld van de dubbele
triade. Alle componenten van de triade zijn
zowel motorisch als sensorisch. Het oor
heeft zelfs een dubbelfunctie, zowel gehoor als evenwicht, en neemt daarom een
belangrijke plaats in bij de benadering van
leerstoornissen. De Sternocleidomastoideus
, geinnerveerd vanuit de hersenstam, is een
craniale spier en staat in functie van de
regulatie van de positie van het hoofd, met
zijn zintuigen, in de ruimte.
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De “harde schijf”, waar de informatie wordt verwerkt en de sensomotorische integratie plaats vindt, is de hersenstam en delen van het di- en mesencephalon(zie fig 2 )

Figuur 2:  verschillende hersenblaasje die zich ontwikkelen tot het volwassenbrein. Midbrain wordt ook wel mesencephalon genoemd,
hind-brain is de hersenstam en cerebellum

Deze centra zijn verantwoordelijk voor de primitieve reflexen(mn hersenstam) en spelen een belangrijke rol bij hogere functies
zoals coördinatie van motoriek doch ook functies zoals lezen, schrijven en leren(zie later). Dysfuncties van de onderdelen van de
dubbele triade beïnvloeden het functioneren van het centrale zenuwstelsel en kunnen zo van invloed zijn op coördinatie zowel
grof als fijn, maar ook leren lezen schrijven en dergelijke.
Leerstoornissen kunnen een gevolg zijn van stoornissen in het brein, in een eerder artikel primaire leerstoornissen genoemd,
doch ook een gevolg van het falen van de voorwaarden om te komen tot lezen, schrijven en dergelijke. Het zal niemand verbazen
dat wanneer men een blinde een visuele intelligentie toets afneemt, deze persoon in kwestie slecht scoort. Je zou kunnen stellen
dat de stoornis(bijvoorbeeld dyslexie) bij blinde mensen secondair is, een gevolg van andere stoornis nl blindheid. Wanneer er dysfuncties optreden in de coördinatie van het oog, de hoog cervicale wervelkolom en het temporaal botstuk kunnen er secondaire
leerstoornissen optreden.

Opbouw dubbele triade
De dubbele triade is als volgt opgebouwd:
• Het oog krijgt visuele informatie binnen op het netvlies en deze informatie wordt verwerkt via de n. opticus in het brein. Het oog
dient ook goed te kunnen bewegen, een goede motoriek te hebben om de juiste informatie binnen te krijgen, het oog is een bewegend zintuig. Voor deze functie zijn verschillende hersenzenuwen van belang(nn III,IV,VI). Ook de, door het autonome zenuwstelsel
gereguleerde, functie van de mm. Ciliaris(PS) en Constrictor(PS) en Dilatator pupillae(OS) zijn hierbij van belang.
• Het OAA complex(C0-C1-C2) kent een hele grote innervatie dichtheid. Hier zijn met name statische receptoren te vinden met een
lage prikkeldrempel die ons informeren over de positie van het hoofd en de nek in de ruimte. Ook dient de complex juist te kunnen
bewegen om het hoofd en de daarmee samenhangende zintuigen in de juiste positie te brengen. Hiervoor beschikt dit systeem
over een uitgebreid spiersysteem zowel dorsaal als ventraal om het hoofd en de nek in de ruimte te positioneren[3]. Hierbij moeten de supra- en infra- hyoidale spieren niet worden vergeten. Deze zijn van belang voor het hoofd in kader van sensomotoriek
doch ook voor een vrije doorgang van vasculaire, respiratoire en nerveuze structuren in dit gebied. De hoog cervicale wervelkolom
is dus zowel sensorisch als motorisch van het grootste belang.
• Het gehoororgaan heeft een dubbel functie. Het is zowel verantwoordelijk voor het gehoor als voor evenwicht. De sensorische
functie krijgt informatie in de zin van geluid en stimuli over houding en beweging. Het gehoororgaan(het temporaal botstuk) beschikt ook over een aantal spieren. Meestal wordt er dan gedacht aan de m. stapedius en de m. tensor tympani. Het gehoor orgaan
heeft echter nog een veel belangrijkere en omvangrijke spier: de M. strenocleidomastoideus(SCM) en deels ook de m. Trapezius.
Deze dient gezien te worden als de spieren van het evenwichtsorgaan en het gehoororgaan. De SCM positioneert het temporaal
botstuk in de ruimte en heeft daarbij invloed op gehoor en evenwicht. Het os temporale met zijn zintuigen en spieren is dus zowel
sensorisch als motorisch van belang.
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De M SternoCleidoMastoideus heeft als belangrijkste
functie het positioneren van het hoofd in de ruimte met
als doel het optimaal functioneren van de zintuigen
Invloed van persisterende reflexen en andere delen van het lichaam
Wanneer de osteopaat te maken krijgt met een kind met sensomotorische problemen of leerproblemen blijken er vaak persisterende primitieve reflexen een rol te spelen[4]. Deze reflexen zijn een uiting van dysfuncties die reeds lang bestaan en die invloed
hebben gehad op het ontwikkelingsproces van het kind. Normaal worden de reflexen geïntegreerd en zijn ze niet meer zichtbaar
of hebben ze geen invloed meer op het functioneren van het kind. Een persisterende primitieve reflexkans een uiting zijn van een
dysfunctie ter hoogte van de dubbele triade. Invloed van hogere centra zoals stress moet als predisponerend worden gezien. Deze
zullen van invloed zijn op het gemak waarmee reflexen worden geïntegreerd doch hogere invloeden zijn nooit de primaire oorzaak
van sensomotorische stoornissen en leerproblemen, hoogstens een facilitator.
De osteopaat richt zich op het herstel van de beweeglijkheid van de aspecten van de triade waarbij de invloed vanuit andere delen
van het lichaam zoals viscerale en craniale invloeden en opstijgende ketens niet wordt vergeten zoals duidelijk wordt in fig 3.Met
name de invloed van het kaakgewricht en de mondbodem zijn van het grootste belang.
Conclusie
Leerstoornissen kunnen door osteopaten effectief behandeld worden. Men dient
wel vooraf te stellen dat wanneer er structurele stoornissen in het brein aan de
grondslag liggen van deze stoornissen, het effect veel minder zal zijn. In de analyse van een kind met leerstoornissen moet de dubbele triade grondig worden
geanalyseerd. Alle aspecten van de triade, oog, oor(os temporale) en het OAA gebied hebben grote invloed op het normaal kunnen functioneren en ontwikkelen
van net brein. De aanwezigheid van persisterende primitieve reflexen kan een
indicatie zijn van een dysfunctie ter hoogte van de triade. Andere regio’s in net
lichaam zoals de kaak(occlusie), het bekken en de voeten hebben grote invloed op
het functioneren van de triade en dus ook op het functioneren van het kind. Zoals
onderzoek aantoont is een goede motoriek onlosmakelijk verbonden met een goede sensoriek en zijn deze beiden een predictor voor het goed functioneren van het
brein bij cognitieve taken. Laten we vooral ook de WhipLash Associated Disorder(WAD) niet vergeten, waarbij we zien dat de dubbele triade ook vaak betrokken
is.

Figuur 3: geeft een weergave van de verschillende
regio’s in het lichaam welke een mogelijk invloed
hebben op het disfunctioneren van de dubbele
triade. Deze regio’s dienen door de osteopaat te
worden betrokken in zijn analyse van een kind
met, functionele, leerstoornissen.
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CURSUS
Osteopathic approach targeting the vagus nerve and the
neuroendocrine immune system
with Pascal Grolaux DO
MODULE 1: MARCH 30-31 + APRIL 1st, 2023
MODUEL 2: MAY 25-26-27, 2023

Cursus Description
Main purposes of the course – Module1:
- Learning the basic of neuroendocrine-immune system bi-directional communication with the autonomic nervous system (ANS) in case
of e.g., autoimmune diseases, chronic pain syndrome, mental health.
- Discovering the osteopathic centers in relation to the neuroendocrine-immune system.
- Understanding how to perform osteopathic manipulative treatment specifically targeting the ANS and the immune system.
- Understanding how osteopathic manipulative treatment via relevant and appropriate techniques acts on these systems.

Purposes of the course – Module 2:
- Learning what the V, VII, IX and X nerve have in common and why. Treating one affects the other one.
- Understanding the blood-brain-barrier (BBB) function and how inflammation enters and spread into the brain: a key element in mental
health.
- Understanding other mechanisms to promotes inflammation into the brain and the critical roles of key hormones in neurotransmission.
- Reviewing evidence-based osteopathic treatment (general and specific) to target the vagus nerve and the neuroendocrine-immune
system.
- Heart rate variability (HRV) analysis and the autonomic nervous system (ANS) balance as standard indicators in psychopathology and
general pathology.

Pascal Grolaux D.O.
Pascal Grolaux D.O., from Belgium, is a senior osteopathic practitioner. He studied osteopathic medicine for 9 years (full-time programs), gained two degrees in Osteopathy and a doctorate thesis done in the Dpt of neurosurgery at the university hospital (CHUV)
in Lausanne, Switzerland. He is a pioneer in evidence-based osteopathy and participate in several researches projects in the field of
neuroscience (bioelectronic medicine) and in osteopathy.
He does research in applied neuroimmunology and in non-invasive vagus nerve stimulation, and he uses this new revolutionary
bioelectronical treatment, when appropriate. Vagus nerve stimulation is FDA and CE approved that belongs to the the field of bioelectronic medicine that showed very good results in the treatment of autoimmune diseases, functional cardiac pathologies, metabolic
syndromes, mental health disorders, ASD, concussions, etc.
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Cursus review:
Realiteit - Informatie - Mens met Daan van Oosten
Review door Corry van Bezuijen D.O.

Ken je dat plaatje waarop je een eendenbek ziet maar met “andere” ogen bekeken de kop van een konijn? Een optische/visuele
illusie, die demonstreert dat we allemaal op onze eigen manier naar de werkelijkheid kijken. Bestaat DE werkelijkheid eigenlijk
wel? Is er een absolute waarheid? Of maken we onze eigen realiteit? En hoe komt dat beeld van de werkelijkheid dan tot stand?
Op aanraden van een collega-vriendin en na lezing van de (prikkelende) informatie over de cursus Realiteit Informatie Mens door
Daan van Oosten was de keuze snel gemaakt: met een open mind en nieuwsgierig gaan luisteren! Disclaimer: dit verslag is een
weergave vanuit mijn realiteit:)
Allereerst iets over Daan: hij heeft een aantal wetenschappelijke studies gedaan (natuurkunde, wiskunde en statistiek, informatie
en informatiekunde, filosofie en psychologie, regeltechniek) en deze cursus is een verbinding van aspecten uit al deze gebieden.
In de cursus komen vele wetenschappers en hun onderzoeken aan bod. Boeiend om de wetenschappelijke ontwikkelingen in de
loop van de tijd te volgen en kennis te maken met de huidige stand van zaken! Het maakt osteopathie nog interessanter.
We beginnen met het eerste woord Realiteit. in het algemeen hebben we een beeld van de werkelijkheid dat gevormd is door
onze ervaringen en relaties. Zoals we al zagen is dat beeld een illusie. Wat ligt er achter die sluier van illusies? Daarvoor moeten
we onze zintuigen met een gezond wantrouwen volgen. En bereid zijn onze overtuigingen los te laten. De realiteit is divers, met
vele organismen en bijhorende patronen.De mens is onderdeel van de realiteit, geeft invulling aan de realiteit, dus als we iets
zeggen over de realiteit zeggen we iets over onszelf. Beeldend kunstenaar Xavier Bolot beschreef het zo: “we live on Earth with 3
realities: physical(object), perceived(waarneming) and represented(betekenis), our perceptions are illusions, our representations
are fantasies, we are the physical world.”

A.T. Still gebruikte de woorden: Matter, Mind and Motion. In de wetenschap zijn er verschillende modellen om naar iets te kijken.
Een verzameling modellen is een view, zoals het 5 modellen systeem in de osteopathie. In deze cursus komen vele views voorbij.
Voor de huidige wetenschap zijn Materie, Energie en Informatie de bouwstenen van de Realiteit, waarbij energie altijd gekoppeld
is aan materie. ENERGIE op zichzelf bevat geen informatie. Het houdt alle deeltjes, hoe klein ook, bij elkaar. Kinetische energie en
potentiële energie.
MATERIE bestaat uit deeltjes, golven en velden. Denk aan atomen, elektronen, fotonen, kwantumdeeltjes. Hierbij komt aan de
orde wat kwantumcoherentie en -decoherentie is. Dit is voor ons vak van belang om te weten. Coherentie is een toestand waarbij
alle deeltjes in superpositie zijn en alles nog mogelijk is, een pure staat. Zodra we kijken/observeren ontstaat decoherentie: als je
een patiënt behandelt en kijkt, dan verandert zijn patroon al. Dan wordt het “iets”, omdat er bewustzijn bijgekomen is. Je hebt als
het ware iets toegevoegd/veranderd. Dit vereist van de osteopaat zuiver handelen.
De mens geeft zelf vorm aan materie en aan zijn relaties op basis van hoe we individueel en collectief zijn.
INFORMATIE: de mens bestaat vooral uit informatie en een beetje energie. Het hele universum werkt met informatie: IT(kwantum) from BIT(info). Informatie heeft wel een intrinsiek systeem nodig om de boodschap te kunnen decoderen en de zender/
ontvanger te registreren. Ook BEWUSTZIJN is een onderdeel van het universum. Het gaat dus om relaties. Alles bestaat bij de
gratie van ervaringen en relaties. Een voorbeeld van relaties tussen elementen is een systeem. Zoals bijvoorbeeld het vasculaire
systeem, maar ook een auto of de kringloop van het water. De wereld is in alle opzichten een evoluerend netwerk van relaties,
zichtbaar en onzichtbaar, op micro en op macro niveau. Dus ook de relatie met je patiënt bestaat op micro en macro niveau. Je
neemt elkaar waar op bewuste en onbewuste wijze, zichtbaar en onzichtbaar, en je wisselt uit, bewust en onbewust. Er ontstaat
verstrengeling/entanglement. Iets om bij stil te staan in ons werk, lijkt me.
Feedback draagt bij aan informatie. Het is essentieel voor je levenssystemen. Het is de vormgevende en drijvende kracht achter
alles wat bestaat. Ten gevolge van de voortdurende feedback ( in ritmes/periodes) zit leven in de buurt van chaos. Dat is niet erg
zolang het niet teveel is. Alle leven speelt zich af tussen de uitersten fixatie en chaos. Praktisch: een manipulatie is een vorm van
informatie-uitwisseling, het is niet alleen kinetische energie.
Daan benoemt de vele aspecten van informatie, zoals info-opslag, -verwerking, -communicatie, die ook allen nog verder verkend
worden. Bijvoorbeeld info-opslag op neurale, (epi)genetische en morfologische wijze. En alle technische mogelijkheden die daar
tegenwoordig voor ontwikkeld zijn. Indrukwekkend!
Een aantal essentiële verschijnselen worden benoemd, zoals ENTROPIE. Dit is een belangrijke factor die van invloed is op de ho-
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meostase. Entropie is een maat voor onbruikbare energie, voor
de mate van wanorde in een systeem ( denk bv aan een tumor);
een maat voor informatie. Entropie is fundamenteel, elk systeem en alle onderdelen van een systeem hebben te maken
met entropie. Een belangrijke maat voor de complexiteit van
een systeem is de entropie van dat systeem. Ook op kwantumniveau. En daar wordt het interessant: Von Neumann spreekt
als volgt over entropie: “entropie is een fundamenteel gegeven
van het universum. Energie verspreidt zich, objecten komen
in evenwicht en informatie wordt diffuus, vanwege de manier waarop elementaire deeltjes met elkaar verweven raken
wanneer ze op elkaar inwerken, een effect dat kwantumverstrengeling of KWANTUMENTANGLEMENT wordt genoemd.
Dit is min of meer de essentie van de kwantummechanica en
daarmee van de wetten die interacties op subatomaire schaal
regelen. Hoe meer entanglement hoe meer entropie in de loop
van de tijd.” Alle eigenschappen van objecten, dus ook van de
mens, zijn relatieve eigenschappen. Daarmee bestaan alle dingen van de wereld alleen in een netwerk van verstrengelingen,
van entanglement. Hierover zei Nagarjuna, een Indiase filosoof
uit de 2e eeuw vC: “niets bestaat op zichzelf. De dingen zijn
“leeg” in de zin dat ze geen autonome realiteit hebben. Ze
bestaan dankzij/als functie van/ten opzichte van/vanuit het
perspectief van iets anders. Elk perspectief bestaat alleen in
afhankelijkheid van iets anders. De leegte is leeg.”
En Rumi, een Perzisch filosoof en dichter, zei: “the whole Universe is contained within a single human being: you”

Als osteopaat kun je het zelfherstellend vermogen van de
mens, als dynamisch systeem, aangrijpen om een vermindering/verlaging van de entropie te bewerkstelligen. Zoals bij
een darmontsteking bijvoorbeeld. Teveel entropie geeft chaos.
Als de informatie toeneemt, neemt de complexiteit meer toe,
waardoor je entropie kunt opruimen. Entropie is wel nodig,
omdat het de toestand is met de meeste mogelijkheden. Dus
stimuleer het blijven bewegen, voldoende hydreren, goede
voeding nemen.
(A.T. Still beschreef de relaties in het lichaam als volgt: “look
upon the human body as an organized brotherhood of labourers. The business of the operator is to keep peace and
harmony throughout the whole brotherhood. He is a worthy
osteopath who realizes the great importance of this truth, and
practices it.)
BEWUSTZIJN is de relatie tussen body en mind. (Zelf)bewustzijn ontstaat door middel van waarnemingen. Het bewustzijn
van de mens weeft the fabric of space-time. Het universum
kent geen tijd en ruimte. Er is geen verschil tussen verleden,
heden en toekomst, en geen oorzaak en gevolg. Deze ontstaan
pas bij bewuste waarneming. Natuurkundigen en andere wetenschappers beschouwen bewustzijn als een fundamenteel
kenmerk van het universum. Informatie en (zelf)bewustzijn
maken dat we kunnen scheppen. Met intentie als kracht. Dus
wij maken onze realiteit op basis van onze intenties.
We kunnen dan de vraag stellen of heling mogelijk is door
middel van menselijk bewustzijn, of ook, speelt bewustzijn een
rol bij heling? Hierover is veel geschreven. Daan heeft ervoor
gekozen om dit te behandelen aan de hand van de theorieën
van C.G, Jung, W. Bengtson en de transcendente meditatie.
Deze laatste ook omdat daar wetenschappelijk onderzoek naar
is gedaan.
(Bij Jung wordt o.a. synchroniciteit besproken, waarbij samenvallen van gebeurtenissen in ruimte en tijd wordt beschouwd
als meer dan alleen maar toeval. Kwantumverstrengeling kan
hier het fysieke fenomeen zijn dat het concept van synchroni-

citeit het best vertegenwoordigt. Omdat verstrengelde deeltjes zich als een geheel gedragen, zelfs als ze door een grote
afstand van elkaar gescheiden zijn.
Bij de uitleg over Bengston kwam naar voren dat uit onderzoek
bleek dat de hersengolffrequentie van de therapeut overeen
lijkt te komen met de Schumannfrequentie, en dat ook de hersengolven van de patiënt daarmee konden harmoniseren. Als
er meerdere therapeuten waren dan bleken hun hersengolven
eveneens te harmoniseren. De Schumann-resonantie is een
electro-magnetische golf die continu om de planeet cirkelt.
Dit zijn interessante gegevens, ook voor osteopaten. Het gaat
om informatie en niet zozeer om energie.)
De Realiteit is een veld van oneindige mogelijkheden. Wij herscheppen voortdurend onze realiteit, omdat kennis toeneemt,
relaties toenemen, informatie toeneemt, ons bewustzijn ook.
Deels wel medebepaald door de meningen/overtuigingen van
anderen.
Dan het onderdeel Genezen en Helen. Op het niveau van het
fysieke, op het niveau van het zelf bewustzijn, komen we de
reguliere arts tegen of de osteopaat. Op het niveau van mind
-matter, wat ook zelf bewustzijn is, de counseling bv. Kijken we
naar het onderbewuste of de submind, dan is Jungiaanse therapie een optie. Voor het onbewuste, nonlocal, is er de mogelijkheid de behandelwijze volgens Bengtson toe te passen.
Gaan we specifiek naar de behandeling door een osteopaat,
dan blijken op grond van al het voorgaande een aantal punten
van belang, ofwel met andere woorden, wat voor relatie ga je
aan.
•
Aandacht voor de patiënt, attentie geeft energie,
woorden kunnen “doden”, bekrachtigen in zijn eigen vermogen
verantwoordelijkheid te nemen. .Een soort “band” aangaan.
Samen willen werken aan verandering, want alles wat je doet
heeft effect op je patiënt en de wereld om jullie heen. Hiermee
kun je zelfs elkaars gezondheid beïnvloeden. Daar is onderzoek
naar gedaan.
•
Observeren zonder oordeel, zo objectief mogelijk,
wat meer begrip oplevert en vooral geen conflict. “The body
has its own intelligence. It requires a great deal of intelligence
to observe the intelligence of the body”, Krishnamurti.
•
Intentie, kan transformatie geven, is niet hetzelfde als
inductie.
•
Kennis, bij zowel de therapeut als de patiënt. De sleutel tot alle vormen van kennis is communicatie en interactie.
Een behandeling impliceert ook de uitwisseling van informatie
tussen systemen, organen en cellen binnen individuele lichamen. En met het grotere bewustzijn dat achter de hele schepping zit.
Tot slot komen ook zelfgenezing, zelfheling, onderzoek en
placebo nog aan bod. Al bij al een cursus waarvan ik van de
eerste tot de laatste minuut veel heb opgestoken. En genoten!
Het heeft mijn perspectief op Realiteit Informatie Mens vergroot. Een aanrader voor iedereen, omdat het ook je werk in
de praktijk naar een hoger niveau zal brengen.
Gaan we specifiek naar de behandeling door een osteopaat,
dan blijken op grond van al het voorgaande een aantal punten
van belang, ofwel met andere woorden, wat voor relatie ga je
aan.
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•

Aandacht voor de patiënt, attentie geeft energie, woorden kunnen “doden”, bekrachtigen in zijn eigen vermogen verant
woordelijkheid te nemen. .Een soort “band” aangaan. Samen willen werken aan verandering, want alles wat je doet
heeft effect op je patiënt en de wereld om jullie heen. Hiermee kun je zelfs elkaars gezondheid beïnvloeden. Daar is
onderzoek naar gedaan.

•

Observeren zonder oordeel, zo objectief mogelijk, wat meer begrip oplevert en vooral geen conflict. “The body has its
own intelligence. It requires a great deal of intelligence to observe the intelligence of the body”, Krishnamurti.

•

Intentie, kan transformatie geven, is niet hetzelfde als inductie.

•

Kennis, bij zowel de therapeut als de patiënt. De sleutel tot alle vormen van kennis is communicatie en interactie. Een be
handeling impliceert ook de uitwisseling van informatie tussen systemen, organen en cellen binnen individuele lichamen.
En met het grotere bewustzijn dat achter de hele schepping zit.

Tot slot komen ook zelfgenezing, zelfheling, onderzoek en placebo nog aan bod. Al bij al een cursus waarvan ik van de eerste tot de
laatste minuut veel heb opgestoken. En genoten! Het heeft mijn perspectief op Realiteit Informatie Mens vergroot. Een aanrader
voor iedereen, omdat het ook je werk in de praktijk naar een hoger niveau zal brengen.
Een dankjewel aan Daan.
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Polyvagal theory
van S. Porges,
zin of onzin?
door René Zweedijk

Introductie
De poly-vagale theorie(PVT) van S. Porges kent vele aanhangers binnen de complementaire zorg, zo ook binnen de osteopathie[1, 2]. De PVT wordt gezien als een model om de verschillende reacties te beschrijven wanneer een mens wordt
bedreigd en bij angst. Ook wordt heart rate variability(HRV)
gezien als een maat voor de functie van de jonge, gemyeliniseerd vagus. Er zijn een overvloed aan osteopatische studies
die gebruik maken van HRV als meetinstrument[3].
In de laatste periode zijn er een aantal publicaties verschenen
die de PVT ernstig bekritiseerden. Ook de auteur is al jaren
zeer kritisch op de door Porges gepostuleerde theorie.
Een recente publicatie van Neuhuber en Berthoud genaamd:
functional anatomy of the vagus system: how does the polyvagal theory comply? gaat in op de functioneel anatomische
aspecten van het vagus complex en houdt de PVT van Porges
tegen het licht aan de hand van deze functionele anatomie.
Ook wordt de fylogenetische basis van de PVT kritisch beschouwd[4].
In het onderstaande artikel wordt er een samenvatting gegeven van het artikel van Neuhuber en Berthoud. Aanvullend
wordt er een alternatief geboden voor de PVT welke beter
aansluit bij de meest recente wetenschappelijke inzichten en
bij de osteopatische praktijk.
De poly-vagale theorie van S. Porges(PVT)
Volgens de PVT kan het vagus complex worden onder verdeeld in een ventrale, fylogenetisch jonge, gemyeliniseerde
vagus en een dorsaal, fylogenetisch oude, ongemyeliniseerde
vagus[1]. De ventrale vagus met zijn basis in de nucleus ambiguus, zou een rol spelen in het sociale gedrag van mensen. De
jonge Vagus zou laat in de evolutie zijn ontstaan en specifiek
zijn voor het menselijke gedrag. De jonge vagus zou naast de

innervatie van de larynx, de pharynx , de oesophagus, het hart
ook het aangezicht met zijn faciale musculatuur innerveren.
In de eerder genoemde sociale situatie, zonder stress en of
bedreiging, is dit deel van de n. Vagus actief. Dit is te zien in
onder andere gelaat, te horen aan stem en af te meten aan de
aanwezigheid van HRV.
In het geval van stress verliest de jonge vagus zijn functie en
wordt de oude vagus actief. Dit zou bij ernstige bedreiging en
angst waarbij er geen uitweg meer zijn, kunnen leiden tot een
Freeze, volgens Porges een oude overlevings strategie die zijn
oorsprong heeft ver terug in de evolutie. Het lichaam verliest
zijn sociale eigenschappen, verstijft, hartslag daalt en ook de
HRV verdwijnt doordat de jonge Vagus niet meer actief is.
Behandelingen zouden volgens Porges, zelf actief in de psychiatrie, gericht moeten zijn op het herstel van de functie van
de jonge vagus, onder andere af te meten door de aanwezigheid van de HRV.
Functionele anatomie van het Vagale complex[4]
De Vagus kent al sinds de oudheid een grote reputatie. In de
tweede eeuw weidde Galenus al verhandelingen aan de zenuw die door zijn lange verloop toen al de grote zwerver(the
great wanderer) werd genoemd.
Kühn(1821-1833) beschreef de Vagus als volgt:
"Nerves have to access the heart and the liver. From there, fine
branches of this nerve, long after its origin from the brain, distribute mainly to the intestines, kidneys, spleen, lungs and stomach. (…) A large portion of nerves is emitted from the brain to
the entrance of the stomach, because nature has made this an
instrument of appetite for food.”
Alhoewel de Vagus vaak wordt beschreven als een parasympatische zenuw is maar een deel ervan werkelijk actief als
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parasympatische zenuw. De Vagus bevat zo’n 100 000 axonen
en is groter aan de rechter zijde. 20 % van de zenuwvezels
zijn gemyeliniseerd. 75% van de cervicale nervus vagus zijn
verbonden met het abdomen en van de abdominale tak is 80%
afferent ter hoogte van het cervicale verloop, sub-diafragmaal
is dit nog 60-70%.
Op het eerste opzicht blijkt de PVT plausibel en bruikbaar
maar wanneer men functioneel anatomisch gaat kijken blijkt
de theorie niet houdbaar.
“bestaat er een ventrale en dorsale vagus?”
Hiervoor moet men de hersenstam nucleï bestuderen. In het
artikel van Neuhuber en Berthoud wordt dit gedaan aan de
hand van de innervatie van het cardiovasculaire en respiratoire systeem omdat de HRV een centrale rol speelt in de PVT. Er
zijn een aantal nucleii van belang die samen het Vagale complex vormen.

steem van nucleï. Hij bevat veel meer dan alleen zenuwvezels
van de N. X. De NTS loopt in de dorsale medulla en bevat eindigingen van vagale afferenten. Met name het onderste deel
ontvang viscerale informatie, het rostrale deel meer smaak
informatie. De NTS bevat verschillende interneuronen waarvan een deel inhibitoir is en een deel excitatoir. De vagale
eindigingen in de NTS zijn meer dan één nucleus. Wel is er
bij proefdieren een somatotopie zichtbaar en mogelijk ook
aanwezig bij de mens. Naast eindigingen van de n. X, heeft ook
de n. V eindigingen in de NTS. Hier betreft het informatie uit
kaak, huid van het oor en cervicaal gebied. Tevens eindigen er
ook afferenten uit het cervicaal ruggenmerg, uit de nuclei van
de trigeminus en uit de nucleus paratrigeminalis. Daarnaast
komt er nociceptieve informatie en proprioceptieve informatie
uit het hoofdgebied binnen. Dit maakt de NTS tot een van de
belangrijkste HUB’S in de hersenstam.
Deze anatomische analyse laat zien dat een simpele indeling
van de vagus in een ventraal en dorsaal deel veel te simplistisch is en af breuk doet aan de waarheid.
Centrale verbindingen
De NTS is verbonden met het broncho-pulmonaire systeem
waar chemo- en baroreceptoren zijn gelegen. Dit staat in
dienst van het controleren van de ademhaling en het cardjovasculair systeem. Neuronen die hun oorsprong hebben in de
respiratoire nucleï zijn verbonden met de nervus phrenicus
en intercostalis ter regulatie van de ademhaling. Tevens lopen
er interneuronen naar de Nucleus Ambiguus waardoor er een
entrainment ontstaat tussen ademhaling en hartfrequentie.
Het mediale deel van de NTS is verbonden met de NDX en
vormt het dorsale vagale complex waar vanuit gastro-intestinale en energie regulatoire processen worden geregeld. Het
feit dat dit systeem gebruik maakt van dopamine verklaart de
functie stoornissen van spijsvertering en energie regulatie bij
m. Parkinson.

De nucleus Dorsalis Vagi(NDX)/ Dorsal Motor nucleus of Vagus
nerve
De NDX is een motorische nucleus, de meeste neuronen zijn
parasympatische preganglionaire neuronen. De NDX loopt van
de decussatio pyramidalis door in de gehele medualla oblongata. De zenuwvezels lopen van de oesophagus tot aan het
distale colon, inclusief de pancreas. Een deel van de vezels(ongemyeliniseerd) lopen ook naar het hart. Bij de rat is er in de
NDX een duidelijke somatotopie zichtbaar, of dit bij de mens
ook zo is, is niet bekend. De innervatie van maag en pancreas
zijn zeer precies, andere delen zijn meer algemeen geïnnerveerd
De Nucleus Ambiguus(NA)
De NA ligt in de ventro-laterale medulla. Het is een echte ambigue nucleus met zowel branchiomotorische als visceromotorische preganglionare parasympatische vezels. De zenuwvezels mengen zich met de respiratoire zenuwvezels uit de
ventrale hersenstam. De vezels zetten zich voort in de spinale
nucleus van de elfde hersenzenuw(n.XI)
De Nu Tractus Solitarius(NTS)
Is veel meer dan een nucleus en eigenlijk een heel baansy-
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De NTS is verbonden met de ventro-laterale medulla. Hier
liggen verschillende neuronen groepen die verbonden zijn met
de regulatie van de hartactie. Adrenerge C1 neuronen worden geactiveerd door chemo-, baro, RR en O2 receptoren en
beïnvloeden verschillende centra waaronder de sympatische
zijhoorn, de NDX, het Periaquaductal grey(PAG) en hypothalamus. Hierdoor is er een interactie tussen PS en OS bij inflammatie en gastrointestinale problemen.
De NTS heeft verbindingen met de parabranchiale nucleus,
met name de nucleus Kolliker-Fuse in de pons. Deze nucleus
speelt een vooraanstaande rol in de regulatie van de vagale
cardiale regulatie en HRV. Hierbij wordt dus duidelijk dat HRV
niet alleen toe te schrijven is aan de Nu. Ambiguus en dat het
anatomisch fundament veel complexer is.
De NTS heeft verbindingen met de periaquaductal grey(PAG)/
thalamus en hypothalamus. Met name de ventrolaterale PAG
speelt een rol in een passief defensieve houding die ook wel
Freeze wordt genoemd. De PAG is ook verbonden met de NDX,
NTS, ventrolaterale medulla met zijn respiratoire centra en de
nu Ambiguus. Hierdoor ontstaat er mogelijk ook een bradycardie in het geval van een defensieve houding. De Freeze zoals
door Porges beschreven heeft dus niet zijn oorsprong in alleen
de hersenstam nucleii, de PAG speelt een veel grotere rol.
Innervatie van het hart
De cardiale plexus bestaat uit PS en OS neuronen. De PS
neuronen lopen naar een 1500 tal sub-epicardiale ganglia en
vormen zo’n 40 000 neuronen. De PS vezels die komen uit de
nu Ambiguus zijn gemyeliniseerde B vezels. De vezels die ont-
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staan in de NDX zijn ongemyeliniseerd C vezels die overigens
net zo snel geleiden als hun gemyeliniseerde B bondgenoten.
De C vezels hebben in tegenstelling tot de B vezels weinig
invloed op de hartfrequentie. C vezels beïnvloeden meer de
ejectie kracht van het hart. De innervatie van het hart komt
zowel uit de linker als de rechter Nu Ambiguus en NDX. De
rechter n X loopt iets meer naar de SA knoop terwijl de linker
een voorkeur heeft naar de AV knoop. Dit verklaart waarom
directe elektrische stimulatie van de nervus vagus rechts een
bradycardie kan veroorzaken. De Nu ambiguus reageert op
ademhaling en op de Baro-reflex, dit in tegenstelling tot de
NDX.

waarbij ze duidelijk verschil maakt tussen “Freeze”, “Faint” en
“Tonische immobiliteit”. Dit sluit aan bij ,de oude doch zeer
bruikbare, theorie van Gellhorn over ergotrope en trofotrope
tuning[11].
De “defense cascade “van Koslowska zou de zelfde aandacht
verdienen en zelf meer als die de PVT heeft gehad en nog
krijgt. Dit geldt ook voor de osteopathie.

Algemeen kan men zeggen dat HRV geen maat is voor de vagale functie, hiervoor is de regulatie van de hartactie te complex.
Ook een recente publicatie van Karemaker bevestigt dit[5].
Conclusie Neuhuber en Berthoud
Neuhuber en Berthoud concluderen dat de PVT misleidend
is. Gezichtsmusculatuur wordt niet door de n X geïnnerveerd
doch door de n VII. Binnen de nu Ambiguus is er geen direct
contact tussen branchiomotor en viscermotor neuronen. De
ventrolaterale medualla met zijn respiratoire en cardiovasculaire centra zijn verbonden met hogere centra en met het
sociale engagement doch dit is geen vagale functie. De HRV
heeft zijn anatomisch substraat in de Nu Kölliker-Fuse en niet
in de Nu Ambiguus. Ook niet-vagale stimulatie heeft invloed
op HRV, hierbij moet men denken aan invloed vanuit de n. V
en hoog cervicale centra waarbij de Nu. tractus solitarius de
belangrijkste HUB is.
Fylogenetische oude en jonge vagus

Figuur 2:  De defense cascade van Koslowska schematisch weer gegeven. Porges ziet Freeze en Faint als zelfde mechanismen. In de figuur is
het duidelijk dat dit ten onrechte in.
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Urogenital Manipulations for Female and Male Pelvic
Disorders with Olivier Bazin D.O.
Module 1: May 11-12-13, 2023				
Module 2 (optional): November 2-3-4, 2023

Course description module 1
Module 1: Very often patients are visiting their osteopath for health problems that originate, in fact after manual examination, far away
from the evoked symptom, and are finally found to be related to disorders of their urogenital system.
This course is designed for osteopaths wanting to perfect their initial training, but also for experienced osteopaths to improve and update
their skills for the treatment of both female and male pelvic disorders.
ORGANIZATION OF the COURSE
*Osteopathic Approach of bladder dysfunctions 									
*The elements responsible for normal bladder physiology:								
*The stabilizing system of the bladder: the pubovesical ligaments, the urachus, the medial umbilical ligaments, the obturator membranes.
*The retaining system of the bladder: the pelvic floor, the obturator muscles							
*The repercussions of the dysfunctions of the pelvic girdle on physiopathology of the bladder :					
*
*The sacrococcygeal joint, the sacrotuberal and sacrospinal ligaments								
*The manipulations of the bladder: the trigone, the body of the bladder, the ureterovesical junction, the urethra.			
*Other structures related to the bladder: kidneys, ureters, surrounding abdominal organs.					
*The most frequent disorders presented by patients: Urinary stress incontinency, Cystitis and Cystalgia, Enuresis…

*Osteopathic approach of the female genital dysfunctions
							
*The system of stabilization and orientation of the uterus: the broad ligament, the uterosacral ligaments, the ligamentum teres, the uterovesical ligaments.												
*The bad positions of the uterus and their consequences: retroversions, hyper-anteversion, tipped uterus, prolapses.			
*Vascular manipulations: left renal vein, uterine artery and venous plexus of the uterus						
*The treatment of the various disorders of menstruation:									
*Algomenorrhoea,													
*Premenstrual syndrome (PMS).											
*The treatment of painful syndromes:											
*Dyspareunias,													
*Neuralgias in touch with the urogenital system.

*Osteopathic approach of the male genital dysfunctions									
*The treatment of the prostate pathologies: Benign Prostatic Hyperplasia (BPH), Prostatitis					
*External techniques on the structures related to the prostate:									
- the ligaments (pubovesical, sacrotuberal-sacrospinal ligaments)								
- the anterior part of the perineum.											
- the inguinal canal													
*Internal techniques:													
- the different structures of the fibrous capsule of the prostate,								
- direct manipulations of the prostate

Olivier Bazin D.O.
Olivier Bazin D.O. graduated in 1994 as a D.O. at the Still Academy in Lyon, France. Since then he is practicing in France in private
practice and teaching visceral manipulation.
He is leading the visceral department at the Still Academy in Lyon. His affiliation with the work of Jean Pierre Barral and Alain Croibier lead him to explore the relation of visceral organs and their relationship to the nervous system.
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Course description module 2
Module 2: This course resumes and perpetuates all aspects of urogenital manipulations initiated and developed by Jean-Pierre Barral for
40 years. The program is largely based on the book, of which Olivier Bazin is co-author, entitled “Visceral Manipulations for Female Pelvic
Disorders” (Barral Productions-2020).
Nowadays more and more often, the reason for consultation is immediately related to the pelvic sphere, such as micturition disorders,
menstrual pain, pudendal neuralgia or fertility disorders. Patients know that osteopathy is successful for these major disorders, and they
are looking for therapists who are able to help them.
This course is intended for osteopaths who want to improve their initial training, but also for any experienced therapists wishing to update their skills for the management of functional disorders related to the genitourinary sphere.
The urogenital sphere is complex, it requires great finesse in palpation and requires solid anatomical knowledge. It is mostly the clinical
aspect and the practice that will be developed, in order to establish a manual diagnosis based on palpation, listening and clinical symptoms, leading to a treatment protocol.

ORGANIZATION OF the COURSE
Treatment of urinary tract dysfunction: supplements Kidneys
*Kidneys fixations/manipulation The right kidney and its colonic relations
*The left kidney and its genital relations
*Renal lithiasis and renal colic
*Relationship between kidney fixation, low back pain and lumbar plexus nervesBladder and ureter manipulation (internal approach)

-

*Identification/palpation
*Internal techniques: *urethra
*bladder trigone *bladder body
*The ureterovesical junction
*Osteopathic approach of CystalgiaTreatment protocol for uterine dysfunctions
Group lab for:
*External manual investigations: general/local listening, viscoelastic tests, palpation, ligament tests
*Internal manual diagnosis of the various Uterine static/dynamic disorders � Retroversion� Hyper-anteversion � Lateroversion
-Retroposition
-Lateroposition
-Prolapses
* Treatment protocol:
-External techniques (circulatory maneuvers, round ligaments, broadligament, pubovesical ligaments, sacro-recto-genito-pu
bic ligaments)
-Internal techniques (detorsion of vascular pedicles, vesicouterine ligaments,parameters, uterosacral ligaments)
- Manipulation of the different types of fixations
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FELDENKRAIS
Feldenkrais en de Feldenkrais Methode					
Een introductie				
door Caro van Iersel (Feldenkrais docent)

								

De Feldenkrais Methode is ontwikkeld door Dr. Moshe Feldenkrais (1904 – 1984), een bijzondere man die op 14-jarige
leeftijd al zijn eigen keuzes maakte, zijn ouderlijk huis verliet
en te voet de reis ondernam van Wit-Rusland naar Palestina.
Hij had een veelbewogen leven met veel (zelf)studie en een
onorthodoxe benadering van zaken. Het belang dat hij toekende aan de autonomie van elk individu was kenmerkend in zijn
aanpak en zijn kennis van natuurkunde (een PhD in mechanical
engineering), van de vechtkunsten (Judo), van de motorische
ontwikkeling en van zijn inzichten en praktische ervaring met
leerprocessen zijn duidelijk te herkennen in zijn methode. Veel
van de inzichten die Feldenkrais gebruikte om mensen te helpen leren waren in die tijd revolutionair en werden in de loop
der tijd bevestigd, door onderzoek met moderne apparatuur
(bijv. meting van hersenactiviteit). Norman Doidge schreef
een hoofdstuk over Feldenkrais in zijn boek “The Brain’s Way
of Healing – Remarkable Discoveries and Recoveries from the
Frontiers of Neuroplasticity”. Feldenkrais was zeker een pionier op het terrein van functionele neurowetenschappen en
van de neuroplasticiteit.
Zelf schreef Feldenkrais meerdere boeken over zijn inzichten
en zijn werkwijze. Zijn meest bekende boek is “Awareness
Through Movement”, dat in het Nederlands recentelijk weer is
uitgebracht als “Bewustworden door Bewegen”. Hierin worden
ook een aantal bewegingslessen beschreven. Een ander boek
“The case of Nora” geeft een indruk van zijn werkwijze; hij
beschrijft o.a. hoe hij “Nora” na een CVA helpt te leren lezen.

anders te doen – scheppen practitioners de voorwaarden voor
studenten om de aanwezige mogelijkheden te ervaren, nieuwe
vaardigheden aan te leren en verloren behendigheden terug te
vinden.
Feldenkrais stelde meer dan 1000 bewegingslessen samen
voor groepen; elke les exploreert een functie en helpt het
bewegend functioneren te verhelderen en te verbeteren. De
lessen zijn bijzonder divers en gebruiken vaak zeer ongewone
bewegingen – die onze hersenen wakker maken en uitdagen.
De exploratie kan gaan over kleine bewegingen, zoals beweging van de ogen of van de hand, maar kan ook gaan over
grovere motoriek als rolbewegingen (en andere transities van
rug naar zij, lig naar zit, etc) of zelfs over een judorol. Bij de
groepslessen en bij de individuele lessen wordt het overgrote
deel van de bewegingen langzaam uitgevoerd om distincties te
voelen en leren mogelijk te maken, echter de Feldenkrais Methode is functioneel gericht op een breed bewegingsrepertoire
en gereedheid voor actie.
Feldenkrais gaf enkele professionele opleidingen en na zijn
overlijden in 1984 is zijn Methode voortgezet en verder ontwikkeld en uitgebreid. Feldenkrais practitioners over de hele
wereld gebruiken de Methode om mensen te helpen beter
en gemakkelijker te bewegen. Hieronder zijn mensen van alle
leeftijden met diverse bewegingsklachten, maar ook musici,
dansers, acteurs, vechtsporters en atleten die hun efficiëntie
en prestaties willen verbeteren.

Feldenkrais had een enorm vertrouwen in het menselijk leervermogen en de methode werkt vanuit deze positieve kijk op
de menselijke potentie. Eerst gaf hij alleen individuele lessen,
waarbij hij vooral met zijn handen werkte – deze vorm wordt
“Functionele Integratie” genoemd. Later gaf hij ook groepslessen: “Awareness Through Movement” (of “Bewustworden door
Bewegen”), In deze lessen ervaren studenten hun beweging
aan de hand van verbale instructie en aandacht richtende
vragen. Bijvoorbeeld, bij het optillen van een
been kan de aanantigravity
centering
dacht gericht zijn op het op te tillen been, zonder een bewustzijn van waar het gewicht is. Door te vragen waar iemand z’n
gewicht waarneemt en of het verplaatst wordt, valt het kwartje: “shift before you lift” en wordt het optillen gemakkelijker.
Wellicht een herkenbaar voorbeeld voor wie met oudere patiënten na een heup- of knieoperatie gelopen heeft in de revali-VISION
datie en de patiënt verbaasd aangeeft dat het ‘goede been’ niet
naar voren wil stappen. Dit is een simpel voorbeeld en ligt zeer
voor de hand voor mensen in het beweeg-therapeutisch veld.
Het is ook herkenbaar uit de wereld van Judo, waar je zonder
besef van waar je gewicht is al gauw op de grond belandt. Echter, zelfs zo’n simpel fenomeen heeft vele gedaantes,
waarin
speechidentiﬁcation
ieder van ons door vaste patronen gauw op het
verkeerde
auditory
been kan komen te staan. De titel van Feldenkrais’ boek “The
Elusive Obvious” geeft aan hoe we vaak datgene missen dat
Feldenkrais @ PRO-OSTEO
vlak voor onze neus ligt.
Momenteel wordt door Panta Rhei in samenwerking met de
Bovenstaand voorbeeld van aandacht voor, dan wel spelen met
Feldenkrais organisatie gekeken naar het organiseren van
gewicht, is slechts één van de aspecten die gebruikt worden
een opleiding Feldenkrais bij Panta Rhei. Ter voorbereiding
om in de lessen een ander licht op de perceptie van ons lidaarop zullen onder andere een (gratis) webinar en een
chaam en ons bewegen te schijnen.
cursus georganiseerd worden om de verschillende 		
doelgroepen enthousiast te maken.
In deze introductie is het niet mogelijk de gelaagdheid te vatten van het leren van de mens, die ook te vinden is in de MeHou onze website en social media kanalen goed in de gaten
thode. Vanuit de principes van het menselijk ontwerp – én het
voor meer informatie en data.
inzicht dat wat we al aan het doen zijn ons belemmert dingen

THE ORGANISM
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www.pro-osteo.com

