
De ruggengraat is een flexibel apparaatje dat
zonder moeite meebuigt tijdens een koprol.
Soms kan het echter gebeuren dat de wervels
door een verkeerde beweging verschuiven en
zenuwen klem komen te zitten. Het gevolg is
pijn, en daardoor weer een verkeerde
houding.  

Zwaartekracht
Ons lichaam is constant in gevecht met de
zwaartekracht, die druk uitoefent op ons
skelet. Daarnaast heeft datzelfde skelet ook
nog de taak om allerlei bewegingen op te
vangen. Het is dan ook niet zo vreemd dat
ons lijf soms uit balans raakt, met een ver-
keerde houding tot gevolg. Gelukkig kunnen
we met veel van deze klachten terecht bij de
chiropractor. Die leidt ons lichaam letterlijk
terug naar ‘het rechte pad’.

Linda (28) had al meer dan een half jaar last
van migraine en pijn in haar onderrug, toen
haar vriend Jeroen haar wees op het bestaan
van chiropractie. Hij had al haar dappere po-
gingen om de ongemakken de baas te
worden zien mislukken, en kon het niet
langer aanzien.

Intakegesprek
Zo kwam Linda terecht bij Peach Tree Chiro-
practic, gelegen naast het Olympisch Stadion
in Amsterdam. “Een heel hip ingerichte
pand,” vertelt ze waarderend, “met onder
meer een zwevend aquarium!” Het intakege-
sprek vond plaats met chiropractor David
Chirocco. Hij vroeg Linda naar haar klachten
en hoe lang ze die al had. Ook informeerde
hij naar haar levensstijl: deed ze fanatiek aan
sport, had ze staand of zittend werk? “Hij
controleerde ook mijn reflexen en maakte
een scan van mijn wervelkolom, dus echt heel
uitgebreid.”  Het doel van zo’n scan
is, de activiteit van de

spieren rondom de wervelkolom te meten en
de stand van de wervels en de wervelkolom
in kaart te brengen.
Uit de intake kwam naar voren dat Linda’s
houding niet optimaal was. Haar schouders
stonden niet recht boven haar heupen, maar
draaiden een fractie naar links. Ook stonden
een paar wervels in haar nek en onderrug
niet ‘netjes’ tussen de andere in en bleek haar
linkerbeen iets korter te zijn dan het rechter.

Behandelplan
Aan de hand van de uitkomsten stelde
Chirocco voor, Linda het ‘PosturePrint’
programma te laten volgen. Dit programma
is ontwikkeld in Amerika en bedoeld om de
lichaamshouding te verbeteren via een
combinatie van op elkaar afgestemde spier-
oefeningen en chiropractie behandelingen.
Door de spieren te trainen kunnen die het
lichaam beter ondersteunen. En de chiro-
practie zorgt ervoor, dat blokkades in de wer-
velkolom worden opgeheven. Zodra het
lichaam zijn balans hervindt, nemen de klach-
ten af en verbetert de lichaamshouding.

Oefeningen
Nadat Chirocco aan de hand van foto’s van
Linda’s  voor- en zijkant nog een paar laatste
metingen had gedaan, kon hij voor haar een
persoonlijk behandelplan opstellen. Linda
kreeg haar behandelplan mee naar huis, plus
een uitgebreide uitleg, hoe ze haar oefenin-
gen moest uitvoeren. “Die eerste maand
deed ik elke dag een vast aantal
oefeningen”, verklaart Linda.
“Zittend op een
stoel, lig-
g e n d

op bed en staand tegen de muur aan
geleund. Gaandeweg werden de oefe-
ningen aangepast en steeds een beet-
je zwaarder”. Daarnaast had Linda
elke maand een afspraak met Chi-
rocco, die de vorderingen bekeek
en haar telkens behandelde
door voorzichtig druk uit te
oefenen op haar wervelkolom. 

De moeite waard
Afhankelijk van hoe je lichaamshou-
ding er bij aanvang aan toe is, duurt
het met behulp van het ‘PosturePrint’ pro-
gramma negen weken tot een jaar, voor de
klachten afnemen en er weer een mooie lijn
in je lijf tevoorschijn komt.
Bij Linda toonden de
metingen na drie
maanden al een grote
verbetering van haar
houding aan, vergele-
ken met de start. Ze
was verlost van de pijn
in haar onderrug en
had deze maanden ook
geen migraine meer
gehad!
“Tegenwoordig ga ik nog
één keer in de zes weken
naar Chirocco toe voor een
‘onderhoudsbehandeling”,
zegt Linda tevreden lachend.
“Ik ben echt blij dat ik het
‘PosturePrint’ programma ge-
volgd heb en drie maanden
lang elke dag zo braaf mijn oe-
feningen heb gedaan. Het is
de moeite meer dan waard
geweest!” 

De meesten van ons kennen wel het woord ‘chiropractor’,
maar weten niet goed wat zo iemand doet en met wat
voor klachten je er terecht kunt. Wel, een chiropractor is
dé gezondheidsexpert van de wervelkolom. Gaat er iets
mis met je ruggengraat, dan zijn de gevolgen zeer pijnlijk.
Maar met chiropractie valt er veel aan te doen! 

De chiropractor
Blijf met je lijf op ‘het rechte pad’!

ge
zo

nd

p q g



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU <FEFF>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14144.000 14144.000]
>> setpagedevice


