
I
Parkinson is te beïnvloeden met osteopathie

Auteur ! Erna Ekl<etkamP

Correspondentie i SecretariaatNVO
E-mai[ ! redactie@osteopathie.nl

...::. Parkircsoe= is te
beïnvtoeden met
osteopaËhie

Parl<inson is niet te genezen. Ten-

minste, niet volgens de reguliere
geneeskunde. Zo dacht de Balkbrugse

osteopaat Gerrit Reinders er ool< iaren-
lang over. Totdat hij, geÏnspireerd door
een artil<eI over Janice Walton-Hadlock
waarin zij aantoont dat Parl<inson-
patiënten wel degeliil< van hun l<[ach-

ten af te l<unnen helpen, de door haar

beproefde methode zelf uitprobeerde
op ,óén van zijn patiënten.

Leven is leren en dat geldt zeker voor
zijn valq vindt Reinders. Nadat hij eind
jaren '7o afstudeerde als fysiothera'
peut, speciatiseerde hij zich a[ in de

manuele therapie. Een mooi systeem,
maar heeI mechanisch, vond hij. "lk
miste het psycho-emotionele deel en

voetde dat il< daarin tekortschoot in

de behandeling van mijn patiënten.
Daarom verdiepte ik me vervolgens in
de haptonomie. Nu had ik l<ennis van

het mechanische en het psycho-emo-

tionele, maar il< miste een stuk dat die

twee zaken met ell<aar zou verbinden.
Dat vond il< in de osteoPathie."

...5. Forceless §pontasïeous
Reàease

ln ziin praktijk ziet Reinders de meest

uiteenlopende patiënten, maar hii
heeft zich in de loop der iaren gespe-

cialiseerd in de ziekte van Parkinson,
waarbij hij dankzij de methode For-

celess Spontaneous Release (FSR)

bijzondere resultaten boel<t. "De aan-

teiding om Parl<insonpatiënten met

deze methode te behandeten was een

artiket uit een val<blad voor Natuurge-

neesl<undig Therapeuten, dat één van

mijn patiënten, zelf een natuurgenees-
l<undige, ooit eens meebracht", vertelt
hij. "Het was een verhandeling over

.lanice Walton-Hadlocl<, die Parkinson-
patiënten niet a[leen behandelt, maar

ool< geneest danl<zii de FSR-methode.

'Flauwel<u[', dacht il< aanvankelijk en

legde het artikelin de boel<enkast. Pas

maanden later, toen il< een Parkinson-
patiënt in behandeling l<reeg, waarbij
geen enl<eI resultaat werd geboekt,

schoot me dat artil<el weeÍ te binnen

en bestoot il< me er eens serieus in te

verdiepen."

...5. Energieblekk*de

ln het bewuste artikel stonden een aan-

tal opmerkeliike zaken. Zo bleek uit on-

derzoek van Janice Watton-Hadlock dat
vrijweI alle Parkinsonpatiënten in het
verleden een voetblessure hadden op-
getopen, die ten tiide van haar onder-

zoel< nog steeds niet was genezen. Ook

bleek deze blessure hee[ vaak voor te
komen in het gebied van os cunelÏorme

z (wigvormige beenties) en het scheep-

vormige beentie. "Ats gevolg hiervan

ontstaat er een zekere blokkade in de

energie(qi)-doorstroming in de maag-

meridiaan, waardoor in de loop der ja-

ren de kwaliteit van spieren, zenuwen

en bloeddoorstroming langzaam ach-

teruitgaan", zegt Reinders. "Op den

duur blold<eert de qi-doorstroming vol-

ledig en begint de maagmeridiaan de

andere kant op te stromen, richting het

hoofd. Deze veranderingen zijn aan-

vankelijk nauwelijks waarneembaar.
Behalve dat de patiënt op een gegeven

moment last kan krijgen van koude
voeten en een enigszins verzwakte en-

ket. Dat gegeven trof mij, want dit zijn

inderdaad kenmerken die ik zelf ook bii

iedere Parkinsonpatiënt tegenl<wam."

...i.Dopamine

Volgens Reinders behandett Watton'
Hadlock haar patiënten met FSR U
nadat de doorstroming opgang l<omt

soms in combinatie met acupunctuur'
met als resultaat een blijvende vermin-

deringvan symptomen ats tremor, stiif-
heid, evenwichtsstoornissen en een

verbeterde bloedcirculatie. "Op basis

van deze resultaten veronderstett de

onderzoel<ster dat verandering in de

energiedoorstroming op de ptek van

het letse[, de oorzaal< is van de neu'
rologische schade bii de patiënten.

Hierbij merkt ze op dat de verminderde

hoeveelheid dopamine niet de oorzaak

is van Parl<inson, maar een gevotg van

de energieverstoring. Ze stelt dat de

zogeheten substantia nigracetlen in de

hersenen -in tegenstelling tot de heer-

sende mening- niet afsterven, maar

stoppen met de aanmaak van doPa-


