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Als sensorieel osteopaat
ben ik erop gericht om u,
in alle rust, veiligheid en
vertrouwen, vrij te laten komen
van uw persoonlijke
weerstanden en blokkades.
Vanuit deze veilige basis
wordt duidelijk waar heling
mogelijk is, zowel op fysiek,
emotioneel en/of mentaal
niveau.
Ik gebruik subtiel handmatig
contact om dit proces voelbaar
te maken en weer in beweging
te brengen, tot in het diepst
van uw wezen. Hiermee
kunt u uw gezondheid weer
in eigen hand nemen.
De onderlinge verbinding die
ik met u aanga is heel open en
oprecht en wordt ondersteund
door een zeer aangename
werkomgeving.

Osteopathie algemeen
Osteopathie is een zelfstandig beroep naast de
reguliere geneeskunde.
Een osteopaat is gericht op het opheffen van
blokkades en spanningen in uw lichaam die
klachten in stand kunnen houden. Hij beperkt zich
daarbij niet alleen tot de spieren en gewrichten
maar betrekt ook organen, bindweefsel, zenuwen,
vaatstelsel en zelfs de botten in de behandeling.
De behandeling geschiedt handmatig, op een
uiterst precieze, zachte en respectvolle wijze.
Osteopathie is er voor alle leeftijden: van baby en
opgroeiend kind tot volwassene en oudere.
Nadere algemene informatie over osteopathie
vindt u op www.osteopathie.nl.

Sensoriële osteopathie
Ik, Walter Arnts, heb me verder gespecialiseerd
en maak in mijn werk gebruik van de nieuwste
ontwikkelingen op het gebied van de sensoriële
osteopathie. Sensoriële osteopathie is een
behandelmethode waarmee je fysieke pijn,
emotie en psyche tegelijk kunt benaderen.

Veel mensen komen bij een osteopaat omdat
ze al langere tijd rondlopen met klachten die
maar niet over willen gaan of steeds
terugkomen. Naast fysieke trauma’s, kunnen
hier ook onverwerkte ervaringen, shock,
emoties en/of geestelijke spanningen aan ten
grondslag liggen. Zolang deze trauma’s niet
zijn opgelost, blijven ze in het geheugen van
het lichaam een rol spelen. Dit kan zijn
weerslag hebben op terugkerende lichamelijke
klachten, emoties, manier van denken en zelfs
het gedrag. Het zuiver en alleen fysiek
benaderen van de klachten is dan vaak niet
voldoende.

Indicaties sensoriële osteopathie
O.a. bij pijnverlichting (ook buikpijnen),
bewegingsherstel, stressbestendigheid vergroten,
lichamelijke en psychische weerbaarheid
verstevigen, blokkades en spanningen opheffen
(fysiek, emotioneel en/of mentaal), zelfvertrouwen
ontwikkelen, vitaliteitopbouw, persoonlijke
ontwikkeling; ook geschikt als behandeling bij
baby’s en kinderen.

Een afspraak maken
Om een afspraak met een osteopaat te maken is
geen verwijzing van uw arts nodig.

Kosten en vergoeding
Sensoriële osteopathie is een
behandelmethode waarmee je
fysieke pijn, emotie en psyche
tegelijk kunt benaderen.

Als osteopaat richt ik me daarom mede op
deze diepere lagen, tot in het diepst van uw
wezen. Dit gebeurt door een heel concreet
voelbaar contact met uw lichaam, in
wisselwerking met de altijd aanwezige bron
van onze natuurlijke gezondheid. Met deze
methode verbetert het contact met uw lichaam
en uzelf en leert u weer een actieve rol te
spelen in uw heling, zowel op lichamelijk als
psycho-emotioneel gebied.

Als osteopaat ben ik aangesloten bij het
Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en
draag de titel D.O.-MRO. Dit betekent dat ik een
erkend gediplomeerd osteopaat ben. Verder
voldoe ik aan alle overige gestelde eisen die voor
vergoeding nodig zijn. De hoogte van de
vergoeding verschilt per verzekering en kunt u
vinden in uw aanvullende polis.
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