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Wat is chiropractie?
Chiropractie is een natuurlijke geneeswijze die ontstaan is in 1895 en nu bekendheid geniet
over de gehele wereld. Het woord chiropractie is afgeleid van het Griekse woord “cheiros”:
hand en “pratto”: beoefenen.
Het betekent dus: “Met de hand beoefenen”.
De grondlegger van de chiropractie is de Amerikaan Daniel David Palmer (1844-1913). Zijn
theorie is gebaseerd op die van Hippocrates, de “Vader van de geneeskunde”, namelijk dat
de oorzaak van ziekten in de wervelkolom gezocht kan worden. De wervelkolom beschermt
het ruggenmerg, dat samen met de hersenen het centraal zenuwstelsel vormt. Indien zich
in de wervelkolom functiestoornissen voordoen, dan ontstaan er, zo stelde D.D. Palmer, ook
storingen in de doorstroming van de zenuwimpulsen door het ruggenmerg en de daaruit
aftakkende zenuwen.
Door deze functiestoornissen in de wervelkolom op te heffen, kunnen de zenuwimpulsen
onbelemmerd hun doel bereiken, waardoor organen en weefsels goed kunnen functioneren.
De meeste klachten die een chiropractor behandelt betreffen rug, schouders en nek. Ook
hoofdpijn, migraine, aangezichtspijn en tintelingen of gevoelloosheid in armen en benen
komen veel voor. Pijn en stijfheid door bijvoorbeeld artrose (slijtage) kunnen doorgaans
sterk verminderen met een chiropractische behandeling.
Ook vrouwen met lage rugpijn tijdens de zwangerschap of menstruatiepijn kunnen baat
hebben bij chiropractische begeleiding. Tevens kunnen huilbaby’s en klachten als
bedplassen bij kinderen in veel gevallen met succes behandeld worden. Vaak geeft
chiropractie resultaten waar andere methoden geen verlichting brengen.
Ook klachten buiten de wervelkolom kunnen behandeld worden: spierklachten en
gewrichtspijnen, bijvoorbeeld van de ellebogen (tennisarm), knieën, enkels en voeten. Zelfs
kan soms bij artritis pijnverlichting en functieverbetering van de gewrichten bereikt worden
met behulp van een chiropractische behandeling.
Omdat de organen en weefsels in het lichaam een ongestoorde zenuwtoevoer nodig hebben
voor een juist functioneren is het niet moeilijk te begrijpen dat veel verschillende
functiestoornissen in het lichaam gunstig kunnen reageren op chiropractie. Dit geldt
bijvoorbeeld ook bij “vagere klachten” zoals duizeligheid, vermoeidheid en lusteloosheid:
niet zelden is daarvoor een oorzaak in de wervelkolom aan te wijzen.
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