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'Kinderen worden bij ons niet gekraakt'
Hans Schallier gespecialiseerd in kinder- en baby-osteopathie
OOSTENDE 'Kinderosteopathie is
geen synoniem van
kraken, het is veel
ruimer.' Dat zegt Hans
Schallier, één van de
weinige Vlaamse
osteopaten die zich
specialiseert in kinderen baby-osteopathie. Het
grootste deel van zijn
patiënten is jonger dan
achttien jaar.
Edwin Fontaine
'Osteopathie is een
erkende therapie, wordt
terugbetaald door de
Hans Schallier: 'Het kraken waarmee een
ziekenfondsen maar ze
osteopaat al te vaak geassocieerd wordt, vormt
behoort tot de alternatieve
geen onderdeel van de osteopathische
geneeswijzen zoals
behandeling van kinderen. Er bestaan manuele
acupunctuur of
behandelingstechnieken die zacht, doeltreffend
homeopathie', zegt
en ongevaarlijk zijn.' Els Verhaeghe
Oostendenaar Hans
Schallier(34). Hij studeerde
© Els Verhaeghe
af als kinesist en deed er
nog vijf jaar studie bij om
osteopaat te worden.
Specialisatie door bijscholingen in de pediatrie en jarenlange werkervaring
in het buitenland geven een aanduiding van zijn inzet.
'Osteopathie is een manuele geneeskunde die het lichaam als een totaliteit
onderzoekt en behandelt. Door tussen te komen op één deel van het
lichaam wordt een ander deel beïnvloed.'
Hans Schallier is één van de drie erkende osteopaten in de stad en legt zich
als één van de weinigen in de provincie toe op baby- en kinderosteopathie.
'Anderen behandelen ook wel kinderen, maar 70procent van mijn klanten
bestaat uit kinderen. Osteopathie kan huilbaby's, baby's die lijden aan
reflux, helpen. Kinderen met slaapproblemen en opgroeiende kinderen
behandelen die lijden aan bedplassen, rugklachten, concentratieproblemen
of ADHD kunnen hier ook terecht.'
'Het kraken waarmee een osteopaat al te vaak geassocieerd wordt, vormt
geen onderdeel van de osteopathische behandeling van kinderen. Er
bestaat een breder scala aan manuele behandelingstechnieken die zacht,
doeltreffend en ongevaarlijk zijn', voert hij aan.
De patiënten worden vaak doorverwezen door artsen of kinesisten. Hans
Schallier wil vooral snel zichtbare verbetering: 'Ik moet al na drie tot vier
sessies een duidelijke verandering zien in de symptomen. Het heeft weinig
zin mensen of kinderen lang te behandelen als er geen merkbare
verandering is.'
EDWIN FONTAINE
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