
NIEUWSBRIEF DECEMBER 2018

Beste lezer,

De nieuwsbrief van december alweer! Terugkijkend op dit jaar zijn wij heel tevreden. We hebben weer veel mensen kunnen 
helpen. In de praktijk zijn wat zaken veranderd, zo is er een nieuwe collega bij ons komen werken waar we heel blij mee zijn. Er 
is dit jaar enquête gehouden over hoe u onze praktijk beoordeelt en die uitslag was er één om trots op te zijn. Toch ook weer 
een opsteker voor ons en voor u de wetenschap dat we een betrouwbare praktijk zijn.

De kerstdagen komen eraan en wij wensen u dan ook allemaal       Prettige kerstdagen en een goed 2019

                                                                           Vakantie                                                                      

De kerstvakantie komt er ook aan en de praktijk zal dan enkele dagen gesloten zijn. Zoals u van ons gewend bent, komt er wel 
met enige regelmaat iemand om de lopende zaken af te handelen, dus e-mail of bel gerust. Als u wat inspreekt, bellen wij u 
terug. Zoals u weet doen wij onze uiterste best u zo snel mogelijk te helpen. Er is steeds overleg met beide chiropractoren of ze 
in geval van nood extra kunnen werken. Vrijwel altijd wordt er wel een oplossing gevonden.

                                                             

                                                           Twee miljoen mensen...
                          

   
   Deze maand komen er nogal wat artikelen voorbij in allerlei  
   media waarin het gaat over rugklachten. Er zijn 2 miljoen mensen met 
   klachten. Steeds meer mensen klagen over hun rug. Dit is een gevolg
   van het feit  dat mensen steeds minder bewegen. 
   Dit heeft uiteraard mede te maken met alle gemak wat we tegenwoordig
   hebben. Waarom een lamp aandoen op het lichtknopje als het ook met
   de afstandsbediening kan?  Administratie kan op de mobiele telefoon
   en brieven sturen hoeft bijna niet meer, dus dat loopje zijn we ook kwijt.

   Gelukkig zijn er genoeg mogelijkheden om wel aan je beweging te
   komen en doen veel mensen er veel aan om fit te blijven.

   Op het plaatje hiernaast wat percentages, wij vinden het behoorlijk
   zorgwekkend  en willen dan ook met klem zeggen: neem de raad
   van de chiropractor ter harte en wandel of sport regelmatig.
   Een half uurtje per dag stevig doorwandelen is al genoeg om
   verbetering te merken. Daarbij....uitwaaien na een dag op het werk
   kan ook op een andere manier weer goed doen aan je lichaam,
   omdat je daardoor ook vaak ruimte krijgt in je hoofd en dat zo mogelijk
   nog meer ontspanning brengt, wat de rest ook weer ten goede komt.

 
                                                           

Tarieven
Per 1 januari 2019 gaan onze tarieven omhoog.

Een Eerste Consult blijft 75 euro

Een Vervolgconsult wordt 55 euro

Een Kinderconsult wordt 50 euro

U kunt kijken op http://chiropractievergoeding.nl/ voor de bedragen die de verzekering vergoedt voor chiropractie.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fchiropractievergoeding.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2gBH5hyfgOwEORRZ6EhUHpgKJcvkcCJH2-PPljgBVTrCEC5qxtJolzV-M&h=AT2HeKc6BGq65EW13Pj1NUNUPzUc4LsnHPtUxU4Qd-sowAMOB7oHxaY01SaJj-Nk-xXQu_xgGr5nE65vzWrY7cZrEYnv7pp3DFVhoqLTNf8ey2zu3B3Nrxx9U74fFAK7ftFXpE-QmA6t81wiWaapWbl91OPCsO7KJcLf6rNQ2DTikShkrqoSuyOC0EHm3r0ZK-X-4tN23wYvJHMuh5cZG8rQWcXk-o5wfLM-ntiS77KgjLrL5MolobIPLHnYx6yPokvGQadCmnH1L_5h0JYDNByj4y2f6Xa-2zYuMRaHHj7KDukllKnxLkHEmDA1w1rp2G4qhtKtKizfci3fHw2fufGVhU_FTbi2rrcIhPTBglbOHzHvVy2RnPuaEIvMKjJJXs3eThF8DUaWAlRbXyLZbhRO-JaokeahP7lomNbJupIg3ETPP0GJp2X2QfB0TPVZ2RvPD2p7Xe_UD1mpPEH-WXGvRXXtX4oCq_QkKAcXdfBko8jQqrJ4pWksGmHJ-S3HM2aaZSxKB67NqfSVLHTMhBTbeTA_GZto5dXMDTmncDdu6l9JYeNzD_JWPu3YchsmgkvJlaIYPbSQvDj-JLljWaoauV7OmQYkJpVGSeU-tL85gwjBgaD3Sk-1-_fRviEh3Bg


 
De winter..... extra voorzichtig zijn?

In herfst en winter is er meer kans op ongelukken. Met name voor ouderen. Gladde blaadjes in de herfst, hoe mooi ook, zijn 
levensgevaarlijk. Ook sneeuw houdt veel ouderen binnen uit angst te vallen.

Hier wat tips om te voorkomen dat u valt:

1. Zorg voor een goede conditie, hoe beter die is, hoe kleiner de valkans
2. Doe oefeningen om uw balans goed onder controle te houden. U kunt dit doen 

door om en om op één been te gaan staan en zo uw evenwicht te trainen.
3. Goede schoenen zijn heel belangrijk! Een goede zool en een grof profiel helpen u 

al een eind op weg.
4. Probeer uw voeten goed op temperatuur te houden, u houdt dan optimaal gevoel 

in uw voeten en dit voorkomt een slechte balans.
5. Bent u al slecht ter been, zorg dan voor steun. Dit kan in de vorm van een stok of 

rollator, maar ook de arm van uw buurvrouw of-man kan helpen en is een stuk 
gezelliger:D

6. Het klinkt misschien raar, maar ook warme handen zijn belangrijk, dus draag 
handschoenen. Uw handen moeten namelijk niet in uw zakken tegen de kou, 
omdat u dan, áls u valt, uw handen niet paraat hebt om de val te breken.

7. Trek thuis uw schoenen uit,  omdat natte schoenen glad zijn en veel mensen een 
harde vloer hebben. Dan val je buiten niet, zou het binnen nog fout gaan....

8. Pas op met losse kabels in huis, want het hoeft natuurlijk niet alleen buiten mis te gaan. Veel mensen hebben vanwege 
de kerstboom een extra stekkerblok liggen. Zorg dat dit geen struíkelblok wordt.

9. Het komt wel voor dat mensen hun leesbril ophouden terwijl ze even opstaan om iets te pakken. Niet doen! Uw 
zichtveld is dan volkomen anders waardoor de kans op een val groter wordt.

10. Als laatste tip willen wij u meegeven dat het een goed idee is om regelmatig een bezoek aan de chiropractor te 
brengen, zodat u in optimale conditie bent en soepel de winter in gaat. Een soepel lichaam vermeerdert de kans dat u 
uw balans herstelt bij struikelen.

                                                             Onze behandeltechnieken

In onze praktijk gebruiken wij verschillende chiropractische technieken om de problemen die wij 
signaleren corrigeren. Die problemen bestaan uit een combinatie van een bewegingsbeperking, 
pijnpunten, een bijbehorend compensatiepatroon en neurologische veranderingen. Vaak worden deze 
problemen aangeduid met de term blokkade of restrictie omdat iets niet beweegt zoals het hoort, maar 
dat is dus eigenlijk maar één onderdeel van het hele plaatje. Hieronder volgt een korte beschrijving van 
de meest gebruikte technieken.

Een van de manieren om zo’n blokkade te corrigeren is door het geven van een gedoseerde impuls met 
de hand. Soms hoort men hierbij een krakend geluid omdat er zich een luchtbelletje vormt in het 
behandelde gewricht. Onze behandelbank is voorzien van bewegende delen die wij kunnen gebruiken 
om deze correctie wat extra effect te geven. Er wordt ook gebruik gemaakt van de zogenaamde 
activator: een apparaatje met een rubber dop waarmee de impuls gegeven kan worden in plaats van 
met de hand. Met de flexie-distractie-functie op de behandelbank kunnen we de lendewervelkolom op 
zachte wijze mobiliseren. 

En last but not least wordt gebruik gemaakt van NIP, een afkorting voor Neuro Impulse Protocol. Deze 
zeer specifieke methode is ooit ontstaan uit een zachte, veilige correctiemethode voor baby’s en maakt 
dan ook gebruik van zachte, gedoseerde impulsen. 
Het corrigeren van een blokkade, op welke wijze dan ook, heeft niet alleen tot gevolg dat de mobiliteit 
plaatselijk weer verbetert maar ook dat de neurologische functie zich herstelt, compensatiepatronen 

verdwijnen, spierspanning afneemt en pijnklachten verminderen of verdwijnen.

Chiropractoren zijn voornamelijk bekend om hun kennis van de wervelkolom en het behandelen daarvan. In de praktijk blijkt 
echter al te vaak dat klachten – in nek, rug, bekken of anderszins - hun oorsprong niet direct in de wervelkolom hebben maar op 
een andere plek in het lichaam. Zo kan iemand bijvoorbeeld lage rugklachten hebben door functionele problemen in de enkels of 
voeten. Of heeft iemand last van de bovenrug omdat het middenrif niet goed functioneert. Chiropractoren zijn opgeleid om ook 
deze problemen te signaleren en op de juiste manier te behandelen.                                                               

Onze volgende nieuwsbrief komt in april uit. In de tussentijd staan wij graag voor u klaar.

Chiropractiepraktijk M.W. van der Steen

Struisvaren 2 Telefoonnummer: 010-7370113
2661 PW Bergschenhoek E-mail: info@chiropractievandersteen.nl

Kijk ook eens op onze website: www.chiropractievandersteen.nl

http://www.chiropractievandersteen.nl/
mailto:info@chiropractievandersteen.nl

