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   ‘Artrose? Ik? 
Daar ben ik toch veel te jong voor!’
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Health ForYou

‘Ik heb zó’n last van mijn rug, dat ik niet meer kan hardlopen. Sinds een paar weken lukt 
zelfs de hond kort uitlaten niet meer zonder pijn. Daarnaast is mijn spijsvertering van 
slag. Kun jij daar iets mee?’ Deze vraag kreeg ik een poosje geleden van een man van 
midden 30, verder helemaal gezond. Natuurlijk kan ik daar wat mee! 

Onze rug is de as vanwaaruit we bewegen. 
De rug houdt ons letterlijk staande. Als er iets 
misgaat met de rug, heeft dat gevolgen voor 
het hele lichaam.
Vanuit de ruggengraat lopen de ruggenmerg
zenuwen, en deze vertakken zich verder in ons 
lichaam. Deze ruggenmergzenuwen innerve
ren onder andere de vitale organen (denk aan 
maag, milt, pancreas eenzovoort), zodat die 
kunnen functioneren. Wanneer 
er door wat voor reden dan 
ook scheefstand in de rug 
ontstaat, ontstaat er druk 
op een ruggenmergzenuw, 
waardoor de zenuwsignalen 

niet meer voldoende worden doorgegeven.  
Dit kan dan weer leiden tot een verminderd 
functioneren van het orgaan dat door deze 
zenuw gestimuleerd zou moeten worden.  
Als rugklachten aanhouden, kunnen daardoor 
dus klachten elders in het lichaam ontstaan. 
Bij de behandeling van de man die ik hierboven 
noemde, heb ik met Tibetaanse Neuro Voet
reflex de ruggenmergzenuwen, ruggenwervels  
en alle organen behandeld. Samen met 

Artrose komt vaker voor bij vrouwen dan 
bij mannen. Het is geen slijtage of ouder
domsziekte en heeft ook niets met over
gewicht te maken, omdat er ook artrose 
aan handen en pols kan optreden. Het is, 
net als reuma, een autoimmuunziekte. 

Bij artrose neemt de kwaliteit van het 
gewrichtskraakbeen geleidelijk af. Hierdoor 
wordt het kraakbeen minder elastisch en kan 
het minder soepel bewegen. Vaak is dit in vin
gers, knieën of heupen, maar ook andere ge
wrichten kunnen aangetast worden. De eerste 
tekenen van artrose zijn pijnlijke, gevoelige en 
gezwollen gewrichten of ochtendstijfheid. De 
klachten worden langzaam erger. 
Homeopathie kan artrose niet genezen, maar 
het kan wel de ontstekingen vertragen of 
tot stilstand brengen, waardoor ook de pijn 
minder kan worden. 
Als je iets wilt doen aan jouw klachten, kun je 
met mij een afspraak maken. Gedurende het 
eerste consult, dat ten minste 1,5 uur duurt, 
kun je mij uitvoerig over je klachten vertellen. 
Maar niet alleen je klachten zijn van belang 
om tot een passend middel te komen. Ook 
wil ik van jou weten of er nog andere andere 
aspecten spelen die invloed kunnen hebben 
op je leven, bijvoorbeeld een vervelende 
werksituatie of relatieproblemen. Daarnaast 
wordt ook voor eventuele andere lichamelijke 
klachten de tijd genomen. Met mijn homeo
pathische blik sta ik open voor jouw verhaal. 
En met dat verhaal ga ik uitzoeken welk 
homeopathisch middel het best bij jou past. 
Samen met jou kan ik iets aan je situ
atie doen om de pijnklachten  
te verminderen. 

oefeningen die hij thuis deed en voedings
advies voor zijn verstoorde spijsvertering, die 
hij trouw en consequent heeft opgevolgd, 
heeft dit geleid tot een snelle verbetering en 
zelfs het verdwijnen van de klachten binnen 
afzienbare tijd.
‘Bij het aanraken van drukpunten voelde ik de 
spanning letterlijk uit mijn lichaam verdwijnen. Ik 
loop weer hard, laat ontspannen de hond uit en 
eet weer zonder dat het klachten geeft.’

‘Dankzij reflexologie 
kan ik weer hardlopen’
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