
Kinderwens 
en 
osteopathie

Zwanger worden is een natuurlijk, 
maar ingewikkeld proces. Er komt heel  
wat bij kijken. Een complexe wissel-
werking tussen verschillende organen 
onderling leidt uiteindelijk tot de 
bevruchting van het eitje. En soms gaat 
het niet vanzelf.

Heeft u een kinderwens, maar lukt het niet om 

op de natuurlijke manier zwanger te worden, 

zonder dat daar een aanwijsbare medische 

reden voor is? Dan kunt u een behandeling bij 

een osteopaat overwegen. 

De osteopaat helpt uw lichaam in balans te 

brengen. Als zwanger worden niet vanzelf 

gaat, kan osteopathie u daarbij een handje 

helpen.

Osteopathie is een geneeswijze die op een unieke manier 

kijkt naar het menselijk lichaam en zijn functioneren. Het 

lichaam wordt bekeken, onderzocht en behandeld als één 

geheel.    

Alles in het lichaam staat met elkaar in verbinding en kan  

elkaar beïnvloeden. Een osteopaat weet welke lichaams-

weefsels met elkaar in verbinding staan en kan daardoor de 

mogelijke oorzaak van een klacht vinden. 

 

Bij een eerste bezoek stelt de osteopaat veel vragen over 

de klachten, maar ook over uw ziektegeschiedenis en 

leefgewoonten. Daarna volgt een uitgebreid lichamelijk 

onderzoek.

Osteopathie en zwanger worden, 
hoe werkt dat?
Een osteopathische behandeling houdt in dat er bij een 

probleem gekeken wordt naar het hele lichaam. Dus niet 

alleen naar bijvoorbeeld de baarmoeder maar ook naar 

bepaalde ruggenwervels, de ophangbanden, het bekken, 

het zenuwstelsel en het hormonale stelsel. 

Een goede bewegelijkheid van de  organen, gewrichten, 

wervels en andere weefsels is essentieel voor goede door-

bloeding in het lichaam en goede doorbloeding is heel  



belangrijk voor de goede functie van de organen. Door 

allerlei verschillende oorzaken kan de beweeglijkheid van 

onder andere uw baarmoeder of eierstokken verstoord zijn 

geraakt. 

Tijdens een behandeling herstelt de osteopaat de 

oorspronkelijke beweeglijkheid van het lichaam met 

zachte, maar doelgerichte handgrepen. Daardoor kan het 

natuurlijke genezingsproces weer op gang komen.

De omstandigheden voor een succesvolle zwangerschap 

worden hierdoor optimaal.

Tijdens de behandelingen wordt de nadruk gelegd op:  

 

Soms kunnen hierbij niet alleen uitwendig maar ook de 

inwendige gynaecologische behandelingen geïndiceerd 

zijn. Dat gaat altijd in overleg met u.
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Een kinderwens, maar lukt het niet om op de 
natuurlijke manier zwanger te worden, zonder dat 
daar een aanwijsbare medische reden voor is?
Osteopathie kan u daarbij een handje helpen.

Wilt u meer weten? 

Neemt contact met mij op voor een afspraak.

Osteopaat, D.O - M.R.O

In balans

Door het vrijmaken van onder andere deze structuren 

kunnen de verschillende functies normaliseren en de 

omstandigheden om zwanger te worden optimaliseren.

Sommige patiënten voelen tijdens de behandeling een 

warm, tintelend of prikkelend gevoel. Anderen kunnen na 

een behandeling heel geëmotioneerd en moe zijn. 

U kunt ook een reguliere vruchtbaarheids-

behandeling zoals IVF, ICS of IUI combineren 

met een behandeling door een osteopaat 

om zo de slagingskans te vergroten.


