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Geachte mevrouw, meneer, 
 
Met veel interesse lazen we het artikel “Manuele behandelingen:  Wat een osteopaat voor jou kan 
doen” van Birgit Janssen en Maurice Vanbellinghen in Test Gezond  158 (p 12-15) . 
Als trouwe abonnée en osteopaat zijn wij aangenaam verrast over de aandacht die jullie aan ons 
beroep schenken. Testaankoop/Gezond staan bij ons bekend als synoniem voor betrouwbaar, 
objectief en onderbouwd. Het moet ons evenwel van het hart dat wij bovenstaande eigenschappen 
niet helemaal terugvinden in uw artikel. 
Algemeen merken we dat het beeld dat de auteurs over osteopathie schetsen haaks staat op het beeld 
dat de “Belg” van onze geneeswijze heeft, waarbij een kleine helft van hen die een osteopaat 
raadpleegden osteopathie zeer sterk zou aanbevelen (een score 9-10 op 10) en dus uitermate 
tevreden is van de verstrekte zorg, ongeacht de klacht waarmee ze consulteren 1. Dit is trouwens enkel 
een bevestiging van jullie eigen onderzoeken 2,3.  
 
Precies daarom willen wij graag, met dit recht op antwoord, enkele misvattingen uit het artikel 
rechtzetten en één en ander verduidelijken.  
 
Enkele geüpdatete gegevens betreffende de osteopathie tonen dat het aantal Belgen dat in 2018 een 
osteopaat raadpleegde tussen de 8,4 4 en 20 % 1 lag en is zij daarmee veruit de meest geraadpleegde 
niet-conventionele geneeswijze met als eerste “achtervolger“ de acupunctuur met 1,9% 4. 
 
Wat kan die osteopaat nu precies voor u doen? Voor de review met betrekking tot lage rug- en nekpijn 
waar de auteurs naar verwezen in hun artikel 5, kunnen we stellen dat osteopathie minstens even 
goed en in vele gevallen beter werkt dan andere zorg. Wanneer men ook nog kijkt naar de 
bijwerkingen van de routineonderzoeken en behandelingen voor rugklachten zoals beeldvorming, 
ontstekingsremmers, spierontspanners en pijnstillers, kan men stellen dat osteopathie een veiligere6, 

7, betere en minder dure zorg is 8.  Wanneer de auteurs beweren dat osteopaten bepaalde klachten 
niet volledig kunnen genezen is dit een open deur intrappen. Welke andere geneeswijze kan dit wel? 
Welke gezondheidszorger kan bij een patiënt chronische rugpijn genezen, of het prikkelbare 
darmsyndroom, of de ziekte van Parkinson? Osteopaten krijgen ervaringsgewijze vele patiënten over 
de vloer die reeds al het mogelijke aan therapie ondergaan hebben en ons als laatste hoop aanzien. 
Multimorbiditeit (twee of meer chronische ziekten tegelijkertijd) en chroniciteit is veelal legio in onze 
praktijk; hetgeen ook bevestigd wordt door onderzoek 9. Is het niet verantwoord dat net deze 
patiënten hiervoor de nodige begeleiding krijgen door osteoopaten om beter met hun klachten om te 
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kunnen gaan? En dat ze verlichting van hun symptomen tot een tijdelijk verdwijnen ervan mogen 
ondervinden, zelfs wanneer een totale genezing niet mogelijk is? 
 
Wat nu met de “andere” indicaties waarvan sprake in het artikel? Laten we zonder uitvoerig te willen 
zijn en bij wijze van voorbeeld er enkele belichten. Er bestaan ondertussen heel wat wetenschappelijk 
onderbouwde studies (systematic reviews) met betrekking tot osteopathische zorg die zich buiten het 
indicatiegebied van rugklachten bevinden, zoals voor patiënten met het prikkelbare darmsyndroom 10 
of als complementaire geneeswijze voor longontstekingen 11.  
Alvorens osteopaten te verdenken van onethisch gedrag voor het “lokken van ouders van baby’s, met 
misleidende uitspraken over het nut van osteopathie”, raden wij de auteurs om zich grondig te 
informeren en de wetenschappelijke literatuur ter hand nemen die in een Cochrane overzicht de 
veelbelovende resultaten belicht van manuele interventies bij baby’s 12. Andere pediatrische 13 en 
neonatologie 14 studies tonen duidelijk het mogelijke gezondheidsvoordeel voor deze patiëntjes en 
osteopathie blijkt dan nog eens kostenbesparend te zijn ook.  
Dezelfde weinig onderbouwde stellingen van de auteurs gelden voor de aanwending van (interne) 
viscerale technieken die als “bedenkelijke praktijken zonder enig bewijs van werkzaamheid” worden 
beschreven. In de vakliteratuur vind men nochtans dit “bewijs van werkzaamheid” van osteopathie 
bijvoorbeeld voor vrouwen met symptomen van de onderste urinewegen 15 en mannen met een 
chronische prostatitis 16. Blijkbaar is het geen probleem dat kinesitherapeuten of artsen, als 
conventioneel medisch beroep, intern vaginaal/rectaal onderzoeken en/of behandelen maar wanneer 
een osteopaat dit doet, die na zijn master in de kinesitherapie of ook geneeskunde nog eens vijf jaar 
osteopathie studeert, wordt het opeens verdacht. Dit is uiteraard onaanvaardbaar. 
 
Dit brengt ons meteen bij de opleiding tot osteopaat. Ook hier zijn de auteurs zonder meer te 
oppervlakkig in hun artikel. De universitaire opleiding aan de ULB telt zes jaar, waarbij om 
pragmatische redenen de bachelorjaren gezamenlijk met deze van motorische wetenschappen 
worden georganiseerd en de masterjaren met deze van geneeskunde. De opleiding tot osteopaat start 
wel vanaf het eerste bachelorjaar en bestaat niet, zoals gesuggereerd,  uit één jaartje na de 
kinesitherapie. Voor elke private opleiding zijn de toelatingsvoorwaarden voor het 
beroepsbegeleidend onderwijs dezelfde en voor de inhoud wordt de Europese standaard 
vooropgesteld 17. 
Na deze zes- tot negenjarige medische opleiding volgt de klinische praktijk in de eerstelijnszorg. Dit 
staat zowel ingeschreven in de wet-Colla van 1999 (art. 9 §2) en staat ook vermeld in de Europese 
norm voor osteopathische zorg 17. Deze eerstelijnsfunctie, met inherent daaraan de vrije toegang, lijkt 
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ook in de internationale wetenschappelijke literatuur een uitgemaakte zaak 18, 19. Dat hierbij de nodige 
rechten horen zoals bijvoorbeeld het voorschrijven van een radiografie is een logisch gevolg. Het zal 
in elk geval niet aan de osteopaten liggen of er teveel beelddiagnostiek zal voorgeschreven worden, 
zoals de auteurs vrezen, wel integendeel 20.  
 
Tenslotte : hoe zit het nu met de veiligheid van osteopathie? Hoewel de geleverde informatie in dit 
geval wel correct is, zou niemand er iets tegen in kunnen brengen om eenvoudig te stellen dat 
osteopathie een zeer veilige geneeswijze is 6, 7. Zelfs voor wat betreft de manipulaties ter hoogte van 
de wervelzuil toont onderzoek aan dat de voordelen de mogelijke risico’s overstijgen 21. Ter 
vergelijking : ondanks het feit dat het niet bewezen is dat ontstekingsremmers effectiever zijn voor 
nekpijn dan cervicale manipulaties, zijn er aanwijzingen dat het gebruik ervan vele honderden malen 
gevaarlijker is dan het uitvoeren van cervicale manipulaties 22, 23. Toch wordt deze medicatie nog 
steeds tegen alle richtlijnen 24 in door artsen als eerst keuze voorgeschreven.  
 
Op basis van de effectiviteit en veiligheid van de osteopathische zorg, de tevredenheid van de patiënt 
en de samenwerking op het terrein met andere gezondheidsberoepen, kan de osteopathie terecht 
worden beschouwd als een waardevolle aanwinst voor de gezondheidszorg. 
 
Dat een wettelijke erkenning er nog niet is, zelfs ondanks een bestaand uitvoerend KB, is een puur 
politieke kwestie die maar bitter weinig met het maatschappelijk of wetenschappelijk statuut van het 
beroep te maken heeft. Voor wat betreft een eventuele RIZIV-tussenkomst dienen wij te voldoen aan 
de bestaande criteria, maar ook dat is enkel een kwestie van tijd.  
 
Laat ons hopen dat we niet moeten wachten op een erkenning, vooraleer we recht hebben op een 
correcte behandeling in de pers. Uw publicatie mist naar onze mening haar doel, namelijk uw lezer, 
die vaak ook onze patiënt is, te voorzien van een correct onderbouwde en objectieve  informatie. 
 
 
Patrick van Dun, DO 
Eric Dobbelaere, DO  
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In naam van de raad van bestuur ,


