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  De deur voor een uitstekende 
kwaliteit van leven en gezondheid  





Dit boek zal u informatie geven over hoe 
uw lichaam werkt en waarom chiropractie 
zo belangrijk is voor uw gezondheid. 



“De dokter van de 
toekomst zal geen 
medicijnen meer geven, 
maar zal zijn patiënten 
interesseren voor de zorg 
van het menselijk lichaam, 
voor voeding en voor de 
oorzaak en de preventie 
van ziekte”. 

Thomas A. Edison 



De geschiedenis van chiropractie dateert uit 1895, toen  
Dr. Daniel David Palmer uit Iowa in 1895 de eerste 
chiropractische correctie op een dove portier uitvoerde, 
waardoor de man met doofheid werd verlicht. Dit leidde ertoe 
dat Dr. Palmer twee jaar later de eerste  chiropractie school 
opende. 
In 1906 nam D. D.'s zoon B. J. Palmer de Palmer School of 
Chiropractic over. B.J. begon het gebruik van technologie zoals 
röntgenstralen binnen de chiropractie te introduceren. 

Dr. B.J. Palmer lanceerde zijn kleurrijke 
carrière door de verantwoordelijkheid op zich 
te nemen van de Palmer School of 
Chiropractic in 1906. Zijn bijdragen omvatten 
uitgebreid onderzoek, verbeterde methoden 
voor spinale aanpassing en analyse, hogere 
normen voor chiropractische educatie en 
toegenomen waardering voor chiropractie 
wereldwijd.  

Geschiedenis



Wat is chiropractie?

Chiropractie is een natuurlijke 
geneeswijze, de derde grootste 
geneeswijze wereldwijd, waarbij 
de wervelkolom en het 
zenuwstelsel centraal staan.  

Chiropractie betekent:  
met de handen beoefenen.



Het Zenuwstelsel 

Ons zenuwstelsel bestaat uit de hersenen, het 
ruggenmerg en alle zenuwen die daar aan zitten.



Het zenuwstelsel coördineert en controleert elke cel, 
orgaan, spier en bloedvat van ons lichaam.

Het zenuwstelsel controleert  
ook het afweersysteem.



Voordat u begrijpt hoe de 
behandelingsmethode voor 
chiropractie werkt, moet u weten 
wie een chiropractor is. Een 
chiropractor is een opgeleide en 
erkende professional of te wel 
een Doctor of Chiropractic.  
De opleiding chiropractie is nog 
niet in Nederland te volgen, 
daarvoor moet je naar het 
buitenland. 

Zoals: Amerika, Engeland, 
Brazilië, Denemarken, Australië, 
Japan, Zuid-Afrika, Spanje en 
Frankrijk.   

OPLEIDING  
CHIROPRACTIE



De opleiding tot chiropractor  
is universitair, duurt 6 jaar, en leidt 
op tot de title: Doctor of Chiropractic 
(Titel VS). 

Chiropractoren kunnen ook post-
doctoraal een graad in radiologie, 
neurologie, pediatrie, en 
sportgeneeskunde halen.  



Wat doet een chiropractor?

Wanneer wervels verschoven zijn, 
worden correcties op de wervelkolom 
toegepast, om wervelkolom zo goed 
mogelijk uitgelijnd te krijgen.



Hoe werkt chiropractie?

De chiropractische benadering is medicijnvrij, 
minimaal invasief en holistisch.  

Er worden correcties toegepast op de gewrichten 
m.n. van de wervels, maar ook die van de 
ledematen. 
Deze correcties kunnen de pijn van een patiënt 
verminderen.



De oorzaak van pijn  
en symptomen  

Het zenuwstelsel wordt beïnvloed door fysieke trauma’s, 
emotionele spanning en chemicaliën. Daardoor neemt het 
functioneren af en kunnen pijn en symptomen ontstaan.  

Als het zenuwstelsel overbelast is, kunnen pijn en andere 
symptomen ontstaan.

Er zijn drie verschillende soorten stress die het zenuwstelsel 
kunnen beïnvloeden: lichamelijk, chemisch en mentaal / 
emotioneel. 



Lichamelijke 
stress

Door fysieke trauma's kunnen 
de wervels uit hun normale 
positie raken, waardoor het 
functioneren van het zenuwstelsel af 
neemt.  

Voorbeelden hiervan zijn: een val van 
de trap, een auto-ongeluk, een 
slechte houding en verkeerd tillen.   



Het lichaam heeft een subtiel uitgebalanceerde 
chemie.  
Alles dat deze chemie verstoort, zoals roken, alcohol, 
cafeïne, suiker, aspartaam, drugs, verwerkt voedsel, 
vervuiling, voedselovergevoeligheden / allergieën, enz. 
kan het functioneren van het zenuwstelsel 
verstoren. 

Chemische stress 



Emotionele stress kan de spierspanning in de nek en / 
of in de rug verhogen en klachten zoals benauwdheid 
veroorzaken. 

Mentale/ emotionele stress



wat is een 
subluxatie?

Een subluxatie (blokkade) is een 
term die in het chiropractische veld 
wordt gebruikt om te beschrijven 
wat er gebeurt als een of meerdere 
wervels in de wervelkolom uit zijn 
optimale positie raakt.  
Wanneer een wervel van zijn plaats 
verschuift, ontstaan afwijkende 
zenuwprikkels m.n. van het 
lichaam naar de hersenen, dit 
veroorzaakt vervormde 
zenuwimpulsen tussen de 
hersenen en de rest van het 
lichaam.  
Deze storing kan ervoor zorgen dat 
het lichaam niet goed werkt.  
Deze ongepaste communicatie kan 
zich manifesteren in symptomen 
zoals pijn, verminderde motorische 
vaardigheden en het niet goed 
functioneren van organen en 
andere lichamelijke systemen.  

Subluxaties worden veroorzaakt 
door fysieke-, emotionele- en 
biochemische- stressfactoren. 



Het is belangrijk dat onze wervelkolom regelmatig door 
de chiropractor wordt gecheckt om de 
subluxaties vroegtijdig op te sporen en te corrigeren. 
Niet alleen om klachten te voorkomen, maar ook om 
een zo gezond mogelijk leven te leiden.



Hoe wordt chiropractie toegepast?

Bij het eerste bezoek doet de chiropractor een grondig 
chiropractisch en neurologisch onderzoek met scans. 
Eventuele röntgenfoto’s en MRI zullen bekeken 
worden. Hieruit blijkt waar de subluxaties (blokkades) 
zitten.  
Bij de volgende afspraak neemt de chiropractor de 
bevindingen met u door en zal u informeren of 
chiropractie u kan helpen.  
Indien dat het geval is, stelt de chiropractor een 
behandelplan voor u op en kan de eerste behandeling 
plaats vinden. 



Hoe chiropractie helpt uw 
gezondheidsdoelen te bereiken 

Correctieve fase 

Corrigerende zorg is zoals orthodontie voor de tanden is, is 
chiropractie voor de wervelkolom. 

Intensieve fase 

In het begin zijn frequente bezoeken meestal nodig om de 
symptomen te verlichten en het genezingsproces te starten. 

Onderhoud fase

1

3

2Initiële intensieve zorg
fase

Correctieverzorging
fase

Het behandeltraject bestaat uit 3 fases: 

Onderhoudsfase 

Periodiek onderzoek voorkomt dat kleine problemen serieus 
worden. 



Wat voor klachten 
behandelt de chiropractor?

• Klachten van baby’s 
• Klachten van kinderen 
• Hoofdpijn / Migraine 
• Nekpijn 
• Duizeligheid 
• Whiplash 
• Schouderpijn 
• Tintelingen 
• Carpaal Tunnel Syndroom 
• RSI 
• Tennisarm 
• Pijn tussen de 

schouderbladen 
• Spit 
• Ischias 
• Hernia (nek/rug) 
• Heupklachten 
• Bekkenklachten 
• Artrose 
• Peesontsteking 
• Hand/voetklachten 
• Sportblessures 
• Zwangerschapsklachten 



Voor wie is chiropractie 
geschikt?

Chiropractie is voor iedereen! 
Waarom? Iedereen heeft er baat bij dat zijn 
zenuwstelsel beter en zelfs optimaal gaat 
functioneren.



Waarom behandelt 
een chiropractor 
baby’s en kinderen? 

Het is beter om jong te  
beginnen om zo 
onherstelbare schade op 
oudere leeftijd te 
voorkomen. 



Enkele mogelijke oorzaken van de klachten van uw 
kind: 
Kinderen zijn vaak roekeloos: ze rennen, vallen en 
staan weer op. Niet altijd zonder gevolgen. 
Het dragen van zware schooltassen en een slechte 
houding in de klas kan ook ten grondslag liggen aan 
allerlei klachten. 
Uw kind heeft een aangeboren standafwijking van de 
voet, het bekken of de wervelkolom. 



Hoe blijft u gezond?
De sleutel voor gezondheid is:  

Gezond eten 
Supplementen  

vitaminen en mineralen

Vitamine D3 
Vitamine C 
Vitamine E 
Vitamine B 
Zink 
Magnesium Bisglycinaat  
Selenium 

Vette Zuren 10%
Koolhydraten 10%
Eiwitten 10%
Fruit en groente 70%



Regelmatig bewegen

Voldoende water drinken, 

Minder stress en 
positief denken



Goed slapen  

En natuurlijk: 

chiropractie! 



Van het leven 
genieten 

zonder pijn, met 

chiropractie! 



TEAM VAN 
CHIROPRACTIE VAN 

HEUVEN  



“Ons doel is mensen 
pijnvrij, gezond en zo 
kwalitatief mogelijk te 

laten leven.  

Pijn is niet nodig!”

Dick van Heuven



"While other professions are concerned with 
changing the environment to suit the 

weakened body, chiropractic is concerned 
with strengthening the body to suit the 

environment.” B.J. Palmer 



Amersfoort 
H. van Viandenstraat 38A 
3817 AB 
tel 033 4616125

Deventer
Ceintuurbaan 109
7413 DC 
Tel 0570-626680

https://www.chiropractievanheuven.nl/

Chiropractie van Heuven

https://www.chiropractievanheuven.nl/

