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Voorwoord

2020, een jaar om niet snel te vergeten.
We weten allemaal nog wel waar we waren toen in 2001 de vliegtuigen in de Twin Towers vlogen of we
kunnen allemaal onze trouwdag of de dag van de geboorte van onze kinderen herinneren. Gebeurtenissen die veel indruk maken blijven lang hangen in ons brein. Het zal niet anders zijn met 2020. Begon
2020 nog voor ons met een prachtig congres, moesten we een dikke maand later massaal op slot. 2020
een kroonjaar maar ook een jaar in het teken van een kroon: corona. Voor sommigen van ons een jaar
van verdriet en zorg om ziektes van naasten, en voor anderen zorgen om de financiële afloop van de
lock-down. Dit alles maakt zeker indruk.
Op dit moment zitten we in de tweede golf en misschien al in het begin van de derde .Osteopaten die
hun praktijken moeten sluiten terwijl andere zorgberoepen wel open mogen blijven. Voor ons als
osteopaten voelt dit aan als een groot onrecht.
Velen van ons hebben voor hun studie osteopathie een ander medisch of paramedisch beroep uit
geoefend. We zijn allemaal minimaal HBO opgeleid. Daarnaast besteedden we vele uren aan onze
studie osteopathie en ook daarna blijven we ons permanent bij- en nascholen.
Osteopathie heeft een bewezen effect op immuniteit. Redenen genoeg om wel te mogen werken zou
je zeggen. Osteopathie zou uitstekend passen in de weg naar een gezondere samenleving die,
wanneer er weer een virus op onze weg komt, gezonder is en daarom ook beter in staat is de strijd
hiermee aan te gaan.
Maar nee, we mogen niet en we doen het ook niet we staan niet op het lijstje…. het enige argument
wat tegen ons pleit.
Kerst het feest van licht en verbinding, het feest van de zonnewende, het feest van het perspectief.
Osteopaten, blijf verbonden, geef elkaar licht, steun elkaar, maar kom ook in actie, bied elkaar
perspectief. Lever uw bijdrage die kan leiden tot een beter positie van ons vak in de samenleving.
Binnenkort krijgt u van Panta Rhei meer informatie over de nieuwste ontwikkelingen die wij in petto
hebben en waarmee wij een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van het vak osteopathie.
Wij wensen u en uw naasten, ondanks de beperkte mogelijkheden, toch een warm en licht kerstfeest
toe. Om deze dagen u te inspireren hebben we een tweetal artikelen toegevoegd. Ook vind u informatie over het programma voor 2021, een jaar zonder polarisatie en met eenheid en waarin we onze
patiënten weer gedienstig mogen zijn , zo hopen we.
Fijne feestdagen en graag tot ziens,
Team Panta Rhei ,
Stephanie, Angela, Mayk, Jorick en René

Ons secretariaat is gesloten van donderdag 24 december t/m maandag 3 januari.
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Cursussen in Corona tijd

Nieuws

Evenals u als osteopaat moeten ook wij helaas onze deuren tijdelijk sluiten. Graag informeren we u via deze
weg over onze cursussen in de komende periode. Wanneer u bent aangemeld voor een cursus t/m 19 januari
ontvangt u per cursus op korte termijn een e-mail met daarin informatie betreffende de cursus.
Cursussen die gepland staan vanaf 20 januari 2021 gaan vooralsnog gewoon door. Wilt u deelnemen aan een
bepaalde cursus maar dit liever vanuit huis doen vraag dan per e-mail even bij ons na of het mogelijk is voor de
cursus die u wilt volgen. Tijdelijk is accreditatie voor het online volgen toegestaan vanuit het NRO en NOF (GNRPO is helaas nog geen uitsluitsel over).
Tijdens de lockdown periode willen we u wel blijven voorzien van scholingen door middel van het aanbieden
van webinars. Onderstaand vindt u een overzicht van de komende webinars. Op onze website
www.pro-osteo.com kunt u het actuele overzicht vinden van webinars en overige cursussen.

WEBINAR:
Part 4 with Alain Abehsera – Experience with osteopathic treatment of COVID-19
JANUARY 5th | 20:00 - 22:00 CET | click here for info and registration
During the first wave of Covid 19, Alain Abehsera DO MD, did a webinar on his personal
thoughts about Covid, its physiology, pathophysiology and theoretical osteopathic treatment. After that webinar, Alain had to treat a typical acute case of Covid19, using only the
osteopathic approach he had formulated in his webinar
(suboccipital inhibition). Two osteopathic sessions were needed, with a follow up of two
months, leading to a full recovery of the patient, i.e., no sequels... READ MORE
WEBINAR:
Het menselijk lichaam als druksysteem, een conceptuele benadering met zeer actuele klinische consequenties met Jan-Paul van Wingerden
| 12 januari 2021| 15:00 - 16:30 | klik voor informatie en registreren
De osteopathie gaat uit van verregaande samenhang tussen het houdings- en bewegingsapparaat en interne organen. Deze visie wijkt af van de meer gangbare concepten over
het houdings- en bewegingsapparaat. Deze concepten beschouwen over het algemeen
het lichaam als een systeem van stokjes (bot) en elastiekjes of touwtjes (spier en fascie) die
een min of meer samenhangend geheel vormen. Veel fysieke klachten zijn via deze concepten slecht te verklaren. Kunnen we het lichaam anders beschouwen? Deze webinar stelt,
doorspekt met voorbeelden, het oer-principe van druk en controle over druk centraal in het
lichamelijk functioneren. Dit concept biedt nieuw inzicht en therapeutische ingangen. Voor
de osteopaat kan dit enerzijds een feest van herkenning zijn, maar mogelijk ook aanvulling,
verdieping of verklaring van visies uit de osteopathie.
Meer info
WEBINAR:
Het mechanisme achter migraine aanpakken met ketonen met
13 JANUARI| 20:00 - 22:00 | klik voor een uitgebreide omschrijving en registreren
In deze e-learning worden de laatste inzichten en de mechanismen achter
migraine besproken. Verder leer je in deze e-learning hoe je veilig een ketogeen dieet kan toepassen bij je cliënten, iets waar osteopaten niet onbekend mee zijn aangezien de eerste toepassing van het ketogene dieet door
een osteopaat al 100 jaar geleden plaatsvond.
Meer informatie over deze e-learning en een bijbehorende blog over dit
onderwerp kunt u HIER vinden.

Voor een actueel overzicht van webinars kunt u kijken op de cursuspagina van
www.pro-osteo.com
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ARTIKEL

KLIK HIER OM HET VOLLEDIGE
ARTIKEL TE LEZEN

Osteopathie | de KINDERSCHEDEL
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Foetale schedel. Bij de geboorte moeten de suturen zich nog vormen. De posterior fontanel(Lambda), de fontanel ter hoogte van de ala major
(Pterion) en de fontanel craniaal van het mastoid(asterion) verdwijnen al de eerste twee maanden door de ontwikkeling van de suturen . De
grote fontanel(Bregma) verdwijnt tussen 9 en 18 maanden. De sutura Métopica sluit zich tussen de drie en negen maanden.

Volwassen schedel. Suturen zijn gevormd, fontanellen verdwenen evenals
de synchondrosen.

Het sacrum(heiligbeen) en zijn verbening op diverse leeftijden. Bij de geboorte bestaat het voor een groot deel uit
kraakbeen en verbeent zich pas rond het 25ste jaar.

Morfologische ontwikkeling van het aangezicht. Let op de positie van de oren ten opzichte van de mond.

W

Schedelbasis bij een foetus en een baby is nog niet verbeend zoals bij een volwassene. Het bevat een aantal
synchondrosen en ook de botstukken die de schedelbasis vormen zijn nog niet verbeend.

Asymmetrische
Tonische Nek reflex(ATNR)

Tonische Labyrint Reflex(TLR)

Ontwikkeling van het occiput. De squama vergroeit
ongeveer rond het 3de levensjaar met de laterale/
condylaire delen. De laterale delen/ condylaire
delen vergroeien zich rond het 6de levensjaar met
het basilair gedeelte. De synchondrosis Sphenobasilaris verbeent gemiddeld rond het 16de jaar.

Argenta type l

Ontwikkeling van het Sphenoid. De ala major vergroeit pas rond het einde van het eerste
levensjaar met het corpus van het Sphenoid.
Ontwikkeling van het os temporale. Het pars petrosus vergroeit pas na het eerste
levensjaar met de squama van het os temporale. Het pars tympani verbeent
kort na de geboorte. De processus mastoideus ontwikkelt zich tussen het tweede
en derde jaar en de processus styloideus is pas aan het einde van de puberteit
vergroeid met de rest van het botstuk.

Argenta type ll

Argenta type lll

Argenta type lV

Argenta type V

Non-Synostotische vormen van Plagiocephalie en Brachycephalie volgens de Argenta Classificatie

Argenta type I: afplatting allen zichtbaar op occiput en soms iets temporaal
Argenta type II: lichte verplaatsing van het oor naar voren, symmetrie
frontaal
Argenta type III: asymmetrisch os frontale, soms lichte asymmetrie weke
delen aangezicht
Argenta type IV: Asymmetrie aangezicht ook osseus, geen ruimte
compensatie schedel
Argenta V: asymmetrie aangezicht met ruimte compensatie schedel.

Posterior Brachycephalie type I: afplatting occiput bilateraal. Posterior Brachycephalie type II: afplatting met ruimte compensatie achterste deel schedel
Posterior Brachycephalie type III: afplatting met compensatie van de gehele schedel
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Cursussen 2021
Overzicht tot 31 juli 2021 |

7-9 januari		

|

Manual approach to the brain 1 met Jean Pierre Barral

13 januari		
|
Webinar: Het mechanisme achter migraine aanpakken met ketonen
				met Robert de Vos
13-15 januari		
|
				

Masterclass; Ontwikkelingspsychologie voor osteopaten gespeciali
seerd in het werken met baby’s en kinderen met Joeri Calsius

21-22 januari 		

Neonatology and working with premature infants with Kok Weng Lim

|

23 januari		
|
An Osteopathic Approach to Treatment of Infants with Tongue Tie with
				Didde Thorsted
28-30 januari		

|

NEI; Fluids met René Zweedijk

29-30 januari 		

|

Osteopathie, geriatrie en stervensbegeleiding met Terence Dowling

11-12 februari
|
				

The role of microbiotica and the autonomic innervation of the gut in
chronic inflammation, an osteopathic approach met Bruno Donatini 11-

11-13 februari

|

Embryo in beweging – Het Embryo in ons

5-6 maart

|

AT Still, From the dry bone to the living man with John Lewis

8 - 9 maart 		

|

Het plastische brein en pijn met Dr. A. Engers

12 - 13 maart		

|

OMFT; Oro-myofunctionele therapie voor osteopaten

16-18 maart		

|

Experiential Movement; Move yourself from inside out met Joeri Calsius

25-27 maart 		
|
Ignition Processes within The Ordering Matrix with
				Cherionna Menzam-Sills
25-27 maart		
|
The digestive and respiratory systems in pediatric Osteopathy with
				Bruno Ducoux
31 maart - 2 april

|

Osteopathie en craniomandibulaire dysfuncties met Philip van Caille

8-10 april 		
|
Urogenital Manipulations for Female and Male Pelvic Disorders with
				Olivier Bazin
28-30 april		

|

Specific Adjusment Technique 1 – SAT 1 with Pau Dalmau

Kijk voor het actuele cursus overzicht op www.pro-osteo.com --> Klik hier
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Cursussen 2021
Overzicht tot 31 juli 2021 |

29 april		
|
				

On the Origin of Fascia. Een functionele morfologie en embryologie
van het Fasciale systeem met Jaap van der Wal

29-30 april 		
|
The Lymphatics: A professional course for osteopaths with
				Raymond Perrin
19-20 mei +		
|
16-17 juni			

ADVANCED COURSE ‘Psychologie en Psychosomatiek in de
Osteopatische Praktijk’ met Joeri Calsius

20 mei			

Evidence Informed Practice in de Osteopathie met Sander Kales

|

21-24 mei		
|
Neuroendocrine dysfunctions; Osteopathic approach with
				Nathalie Camirand
27-28 mei		
|
Two days practical course on physiological/osteopathic rhythms
				with Alain Abehsera
27-29 mei 		

|

Evolutionaire voedingsleer | 2021 met Robert de Vos

11-12 juni 		

|

Specific Adjusment Technique 2 - SAT 2 with Pau Dalmau

24-26 juni		
|
SCOLIOSIS – A new approach for manual diagnostics and treatment of
				
its various manifestations during childhood and the life of the adult with
				Peter Schwind
2-3 juli 			

|

Advanced Spinal Manipulation Course 1 met Daryl HerbertW

Kijk voor het actuele cursus overzicht op www.pro-osteo.com --> Klik hier
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KLIK VOOR INFORMATIE
EN REGISTREREN

www.pro-osteo.com
info@pro-osteo.com
@proosteo
@PantaRheiOpleidingen
@Panta Rhei Osteopathie

