VOOR OPTIMALE BALANS IN JE LIJF

Osteopathie bij sportblessures en sportbegeleiding
SPORTEN IS GEZOND!!
Sporten is gezond, mits verstandig uitgevoerd. Dat
wil zeggen goed voorbereid en met respect voor
het lichaam. De sporter luistert naar de signalen van
zijn / haar lichaam en probeert blessures of overbelasting zoveel mogelijk te voorkomen. Meestal gaat
dit niet helemaal zonder hulp; dat is niet vreemd en
ook niet erg. Hoe hoger het niveau van sporten hoe
belangrijker een adequate medische begeleiding is.
Dat weten we bijvoorbeeld uit berichten over topsporters die altijd onder medische begeleiding staan.

…sporten wordt kwelling
als een goede inzet
wordt beloond met
een blessure…

Aangezien de osteopaat altijd het hele lichaam test,
krijgt hij een goed overzicht van alle verstorende
factoren die een goede coördinatie belemmeren.
Ingezette spierkracht en beweging worden
overgedragen via krachtenlijnen in het lichaam.

PERFECTE MENTALE EN LICHAMELIJKE BALANS
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Osteopathie kan werken als therapie en als preventie.
Voor meer informatie verwijzen wij naar

OSTEOPATHIE ALS THERAPIE EN ALS PREVENTIE
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www.osteopathiehameleers.nl
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