
 

Koffieochtend Osteopathie  

Op woensdag 25 oktober waren wij met 23 dames naar de 

Pekhoeve gekomen voor een lezing van Marco Broos, al 17 

jaar osteopaat. Velen zullen hem zeker kennen van zijn 

praktijk in het Elfenlaantje, daarna tien jaar lang hier in het 

dienstencentrum in Ulvenhout. Na het welkom, een kopje 

koffie/thee en een koekje begon Marco met zijn lezing. 

‘Leven is Bewegen’: wanneer een deel van je lichaam ‘stil’ is 

gelegd door een ‘blokkade’ zal de osteopaat dit weer in 

beweging brengen door middel van correcties met de 

handen. Osteopathie kijkt naar de mens als een totaal 

systeem, bij elkaar gehouden door bindweefsel. Hoe zit ons 

lichaam in elkaar? Hoe is het gebouwd en hoe functioneert 

het eigenlijk? Je lichaam is een perfecte ‘machine’ die natuurlijk wel eens hapert, maar met enig 

geduld streeft naar het zelf weer op te lossen. Als dat niet lukt, kan een osteopaat proberen het 

juiste ‘duwtje’ te geven. De mens bestaat uit botten, spieren, organen, bloedvaten met 

hormonen, emotie en een ziel. Dit alles bij 

elkaar zorgt ervoor dat wij kunnen 

functioneren. Wanneer dit alles prima in 

balans is, zitten wij ‘lekker in ons vel’ zoals 

dat in de volksmond heet.  

De uitleg van Marco begon met een plaatje 

van een foetus in de baarmoeder van 

ongeveer twee maanden oud, 3 cm groot, 

waarop je kunt 

zien hoe 

organen; zoals 

het hart, de lever, de nieren, de blaas, het middenrif, de darmen 

en de maag zich ontwikkelen. Je zag duidelijk een soort van buis 

lopen vanaf de nek naar de billen. Marco vergeleek dit met een 

‘boomstam’ die onderweg allemaal ‘zijtakken’ krijgt, die dus de 

organen gaan worden (dit zag je mooi bij een foetus van 5 weken 

oud). Hij vertelde ook dat het hersenvlies in je hoofd, ter hoogte 

van de  schedelnaden, ‘n bepaalde mate van  ‘beweging’ creëert.  



Zoals Marco het zo mooi 

verwoordde: om goed in je vel te 

zitten, moet het wapperen als een 

vlag in de wind. Als je een 

‘bewegingsstoring’ in je lijf hebt, 

kan deze storing bijvoorbeeld in je 

nek zitten, terwijl je de pijn dan in je buik voelt! Andersom precies 

hetzelfde. Osteopathie kan op een ander plaats in het lijf gaan 

behandelen dan waar de klacht wordt gevoeld. De osteopaat voelt 

met zijn handen waar beweging moet worden hersteld.  

De verhalen van Marco uit de praktijk zijn dan zo leuk om te horen en 

je valt van de ene verbazing in de andere. Bijvoorbeeld van een mevrouw met nekklachten die 

met het corrigeren van haar ooit verbrijzelde grote teen, ineens haar nek losser voelde worden! 

Osteopathie richt zich op functionele storingen. 

Bij pathologie moet je naar de huisarts of het 

ziekenhuis. Mensen kunnen zonder verwijzing 

naar een osteopaat gaan. Na het eerste gesprek 

en lichamelijk onderzoek zal een osteopaat bij 

twijfel je altijd door sturen naar de huisarts. 

Onze ogen 

zijn weer 

flink 

geopend 

door deze 

interessante lezing! Ik kan nog wel een uur vertellen, 

maar het wordt helaas te lang. Met veel dank aan Marco 

en wij zijn weer zoveel wijzer!   

Marijke 


