Je buik in beweging
Zo'n 90% van de mensen die een buikoperatie hebben gehad, krijgt verklevingen
in de buikholte. Deze verklevingen kunnen een verminderde beweeglijkheid
van de organen veroorzaken, met allerlei klachten tot gevolg. Als jij ook tot deze
groep behoort, dan is een bezoek aan de osteopaat een goed idee.
Als je een operatie hebt gehad, moeten de snijranden van
de wond weer aan elkaar groeien. Ook als er organen zijn
losgemaakt, moeten deze weer in de buikholte vastgroeien. Dit aan elkaar groeien kan zorgen voor de vorming
van harde stugge strengen littekenweefsel, ook wel
'verklevingen' genoemd. Veel voorkomende aanleidingen
voor verklevingen zijn een baarmoederoperatie, een darmoperatie en endometriose. Het is onduidelijk waarom bij
sommige mensen veel meer bindweefselstrengen ontstaan
na een operatie dan bij anderen. De osteopaat kan jou
helpen om de verklevingen te verhelpen.

Verklevingen in de buik
kunnen zorgen voor:
• obstipatie
• diarree
• winderigheid
• buikpijn
• opgezette buik
• misselijkheid
• rugklachten
• nek- en schouderklachten

• moeheid
• hoofdpijn en migraine
• spijsverterings
problemen
• klachten aan longen
en luchtwegen
• verkoudheid en
bijholteontstekingen

Verwijzing en vergoeding
Als je een osteopathiebehandeling wilt, dan heb je
geen verwijzing van je huisarts nodig. Osteopathie
wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Vraag dit na bij jouw zorgverzekering
zodat je precies weet waar je aan toe bent.

Osteopatie bij verklevingen

Osteopaat Michiel Bornkamp licht toe: 'Na een operatie in
het buikgebied kun je allerlei klachten krijgen, zowel op de
plaats van de operatie als daarbuiten. Denk aan buikpijn,
obstipatie en misselijkheid, maar ook vermoeidheid, neken schouderklachten en veranderingen in je looppatroon
of lichaamshouding. Als je kiest voor osteopathiebehandelingen, dan starten we altijd met een intake. Ik onderzoek
je in totaliteit en ga na in hoeverre de weefsels beweeglijk zijn. Verminderde beweeglijkheid van bijvoorbeeld
een darm kan verklaren waarom je je niet goed voelt en
klachten hebt.'

Ruimte voor beweging

'Bij een bewegingsverlies bevorder ik met speciale manuele
technieken de ophanging en het omhulsel van de darm en
de omliggende weefsels en organen. Het littekenweefsel
wordt losgemaakt en de doorbloeding en de bezenuwing
worden geoptimaliseerd. De organen krijgt hierdoor meer
ruimte om natuurlijk en optimaal te bewegen. Vervolgens
gaat het lichaam hierop reageren en zich aanpassen.
Je zal merken dat je klachten hierdoor verminderen.
De één merkt vrijwel direct resultaat en de ander merkt
pas na drie of vier behandelingen verbetering. Dit verschilt
van mens tot mens en heeft ook te maken met hoe lang
je al klachten hebt, de ernst ervan, maar ook je leefstijl en
voeding hebben een belangrijke invloed', aldus Michiel.
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