Uiteenlopende klachtenbehandeling bij volwassenen:
- evenwichtsproblemen/hoofdpijn/migraine/oorsuizen
- pijnklachten, o.a. aan nek, rug en hoofd; acuut en chronisch
- allergieën
- klachten na ongeval of bij overbelasting, zoals whiplash en R.S.I.
- slaapproblemen en oververmoeidheid
- spijsverteringsklachten
- bekkeninstabiliteit
- rusteloosheid en concentratieproblemen
- depressieve buien
- burn-outsyndroom
- rouwprocessen en traumaverwerking
- doorbreken van patronen of niet los kunnen laten van emoties
- concentratieproblemen
- bewustwordingsprocessen
- individuele groei en inzicht krijgen in spirituele vraagstukken

VERWIJZING EN VERGOEDING
U kunt met of zonder verwijzing van uw huisarts of specialist door een craniosacraal
therapeut onderzocht en behandeld worden. Gecertificeerde therapeuten kunnen,
als ze een vooropleiding op minimaal HBO niveau in de gezondheidszorg hebben
gevolgd, geregistreerd worden bij het RCN, het Register Craniosacraal therapie
Nederland.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden behandelingen van door het RCN
geregistreerde craniosacraal therapeuten geheel of gedeeltelijk via de aanvullende
zorg-verzekering.
Op de website www.register-rcn.nl vindt u een overzicht van de zorgverzekeraars die
craniosacraal therapie vergoeden.
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INTEGRALE
CRANIOSACRAAL
THERAPIE
Integrale craniosacraal therapie is een combinatie van
Craniosacraal therapie, Viscerale therapie en ‘Spiritual
Healing’
“Een integraal craniosacraal therapeut behandelt niet het
symptoom, maar de oorzaak van de klacht.”

CRANIOSACRAAL THERAPIE
De craniosacraal therapie is ontstaan uit de osteopathie en gaat ervan uit dat het
lichaam een eenheid is. Alle structuren in het lichaam zijn direct of indirect met
elkaar verbonden door het bindweefsel. U kunt het zien als
een soort laken waarin al deze structuren gevouwen zitten.
Ons lichaam bestaat voor 70 procent uit bindweefsel, dat
ondersteunt, verbindt en daardoor stevigheid en
bescherming geeft, maar ook voor beweeglijkheid zorgt.
Daarnaast heeft het de mogelijkheid tot opslag van
herinneringen en emoties. Verminderde beweeglijkheid
van bindweefsel geeft of kan uiteenlopende klachten geven.

ZELFGENEZEND VERMOGEN
Elk lichaam heeft een zelfgenezend vermogen, wat goed zichtbaar is bij wondjes.
Normaliter zorgt het lichaam zelf voor herstel. Dit vermogen kan echter worden
verzwakt door een ongeluk, ziekte, een operatie, stress of verkeerde voeding.
Zodoende kunnen er lichamelijke klachten ontstaan. Een craniosacraal therapeut
ondersteunt het zelfgenezend proces in het lichaam, zodat beperkingen in het
bindweefsel zich kunnen herstellen.

CRANIOSACRAAL; VAN SCHEDEL TOT HEILIGBEEN
Het craniosacrale systeem bestaat uit
vliezen (membranen) en
hersenruggenmergvloeistof
(cerebrospinale vloeistof), die de
hersenen en het ruggenmerg omgeven,
beschermen en voeden.
Het strekt zich uit van de botten van
de schedel, het aangezicht en de mond
(het craniale deel), tot aan de botten van
het bekken (het sacrale deel).
Binnen het craniosacrale systeem neemt de hoeveelheid hersenruggenmergvloeistof via een ritmische productie regelmatig toe en af, waardoor drukverschillen
ontstaan. Deze drukverschillen veroorzaken een ritmische beweging van het
hersenvlies en daardoor minimale, nauwelijks voelbare bewegingen van de
schedelbeenderen. We noemen dit het craniosacrale ritme, dat een ervaren
therapeut kan
voelen. Het ritme geeft informatie over het craniale systeem en de therapeut kan
daarmee een uitspraak doen over spanning in het bindweefselsysteem.
Ook kan een ervaren therapeut exact aangeven waar het teveel aan spanning zich
in het lijf bevindt en het u laten voelen!

VOOR JONG EN OUD
Craniosacraal therapie is er voor iedereen. Voor volwassenen, maar ook zeker voor
de allerjongsten. Het is in het belang van het kind dat behandeling plaatsvindt door
een gecertificeerde therapeut, die in het bezit is van de kinderaantekening Pediatrie,
gevolgd aan het Upledger Instituut of Barral Instituut (viscerale therapie) te Doorn.

Enkele indicaties bij kinderen:
- overstrekken
- slechte coördinatie
- vervorming van schedel en gezicht
- slecht slapen/eten
- darmkrampjes/snel overgeven
- eczeem
- angstig/onrustig

- buikpijn/hoofdpijn

- allergie/astma

- leer-/concentratieproblemen

- emotioneel kwetsbaar

- dyslexie

- spraakproblemen

- vaak ziek/snel moe

Erik Boom
Erik Boom (1976), geboren en getogen in Vriezenveen is zijn
eigen fysiotherapiepraktijk gestart in 2005 in het lifestylecentrum
Avanty te Steenwijk.
Het jaar daarop startte hij zijn opleiding tot Craniosacraal
therapeut en in 2008, de Viscerale therapie. Beide opleidingen
heeft hij met succes, met diploma’s afgerond en hij werkt
dagelijk met deze twee prachtige manieren van behandelen, die
hij dan ook graag combineert in zijn behandelingen bij baby’s,
jongeren en volwassenen.
Een gedegen kennis en zuiver intuïtief handelen zijn hierbij
twee onmiskenbare eigenschappen die, naar zijn mening, een
verfijnde combinatie is.
Door zijn verdere intuïtieve ontwikkeling in het mediumschap is hij nog beter in staat
gebleken om onderliggende problematiek of klachten, op zowel fysiek, emotioneel
als spiritueel vlak, te herkennen en te behandelen, met als grootste doel ieder mens
vanuit zijn of haar hart/passie te laten leven!!

