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Slapen!?? Was het maar zo makkelijk!

lezing

“Wanneer slapen niet meer vanzelfsprekend is”

Heb je
?
oblemen
slaappr

Hoe fijn is het als je goed geslapen hebt? Uitgerust wakker worden en fit aan de dag beginnen. Helaas is dat niet voor
iedereen weggelegd. Heeft u moeite met inslapen of lukt het doorslapen niet? Wordt u te vroeg wakker? Of een combinatie ervan? Kunt u moeilijk naar bed gaan of heeft u behoefte aan lang slapen? Slaapt u te vaak, te lang of te kort?
Wat is een ‘goede’ slaap? Wat is een gezond slaapritme? Welke klachten kun je krijgen als je niet goed slaapt. Welke
verschillen zijn er tussen volwassenen en kinderen? Wanneer heeft een kind een slaapprobleem? Helpen slaapmedicijnen? Misschien wel het belangrijkste… wat kun je er zelf aan doen? Wanneer schakel je een slaapoefentherapeut
in? Allemaal vragen die in deze interessante lezing over verschillende soorten slaapproblemen door Hans Roerade
beantwoord worden.
Hans Roerade is Psychosomatisch oefentherapeut en is gespecialiseerd in slaaptherapie voor volwassenen en kinderen.
Hans is verbonden aan het Netwerk Slaapoefentherapie Nederland en werkt samen met het Centrum voor Slaapgeneeskunde Hengelo (ZGT Hengelo).
De dag beïnvloedt de nacht en een slechte nacht heeft invloed op uw dag. Tijdens deze presentatie zal Hans Roerade u
aan de hand meenemen hoe u daar zelf invloed op kunt uitoefenen en de regie over uw slaapgedrag terug kunt krijgen.
Slaap zacht! …Zzzz.
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Aanmelden

: 24 Januari. Inloop vanaf 19.30 uur.

Start lezing om 19.45 uur.
: De toegang is gratis, inclusief koffie en thee
: info@osteopathie-markelo.nl
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Een kinderdiëtist, wat is dat?

lezing

Eten en drinken doen we allemaal. Vaak zo vanzelfsprekend. Maar over voeding is ook veel te doen. Wat is nou wel
of juist niet gezond? Diverse onderzoeken spreken elkaar nog tegen ..En dan is voeding voor kinderen misschien
nog wel belangrijker dan voor volwassenen. Hoe kan ik zorgen dat mijn kind goed groeit, zich optimaal kan ontwikkelen?Een gezond kind, en een ziek kind dan?
Een kinderdiëtist is gespecialiseerd in voeding voor kinderen.
In de juiste voeding voor elk kind. Voor dit kind. Op dit moment. In deze situatie.
Deze avond wil ik iets laten zien van mijn werk, op een interactieve manier.Ik wil u bijvoorbeeld meenemen in het
verhaal van een kind dat niet goed groeit. Of van een baby met allergische ouders. Een kind met buikpijn... Misschien heeft u zelf een vraag? Dan zal ik daar graag op ingaan.
Ankie Saaltink is kinderdiëtiste en sinds 1988 werkzaam als kinderdiëtiste in het ziekenhuis MST. Hier werkt ze op
de kinderafdeling en op de kinderpolikliniek. Daarnaast draagt ze haar visie over voeding uit in haar eigen praktijk
‘Aan Tafel’. En zoals de naam al doet vermoeden, gaat ze letterlijk naar de mensen toe en daar aan tafel gezamenlijk
in gesprek.
.

Datum		

: 4 Maart Inloop vanaf 19.30 uur.
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Aanmelden

: De toegang is gratis, inclusief koffie en thee
: info@osteopathie-markelo.nl
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Start lezing om 19.45 uur.
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o.v.v. Lezing kinderdiëtist

‘De Overgang; de eitjes zijn op!!’

lezing

Hoe kom je er zo optimaal mogelijk doorheen?

Klachten zoals hoofdpijn, slapeloosheid, hartkloppingen, opvliegers en stemmingswisselingen rond het 50e levensjaar worden met name bij vrouwen al gauw toegeschreven aan ‘de overgang’. Maar is dat ook zo? Kunnen andere
onderliggende oorzaken dezelfde klachten veroorzaken?
In deze lezing gaat Carla Harmsen, osteopaat D.O.-M.R.O. bij Osteopathie Markelo in op “de overgang”; wat is dat
nou eigenlijk, wat gebeurt er en welke lichamelijke uitingen horen daarbij? Welke mentale veranderingen vinden er
plaats en waarom? Hoe kun je goed door de overgang heen komen?
Wat als je wèl klachten hebt door de overgang? Wat kun je er dan aan doen? Heeft je leefstijl invloed en zo ja welke?
Wat heeft osteopathie te bieden bij vrouwen met overgangsklachten of bij vrouwen die (nog) geen klachten hebben?
Allemaal vragen waar Carla op geheel eigen wijze u meeneemt in de intrigerende wereld van hormonen, de overgang
en de osteopathie.

.

Datum		

: 9 April Inloop vanaf 19.30 uur.

Kosten		
Aanmelden

: De toegang is gratis, inclusief koffie en thee
: info@osteopathie-markelo.nl

Start lezing om 19.45 uur.

o.v.v. Lezing de eitjes zijn op!
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lezing

Lage rugklachten?

Oktober

Hoe houd je rugklachten beheersbaar, maar nog liever hoe kom je ervan af?
Lage rugpijn komt frequent voor. Bijna alle volwassenen krijgen ooit te maken met een periode van lage rugpijn. Jaarlijks heeft 20% van de Nederlandse bevolking ermee te maken. De meeste mensen vinden zelf een manier om met
hun rugklachten om te gaan, slechts een klein deel zoekt hulp in het medische circuit.
Bij 25% van de lage rugpijn is een oorzaak aan te wijzen (= specifieke rugklacht), maar bij 75% is de oorzaak van de
pijn niet duidelijk (= aspecifiek)
Bij rugpijn lijkt niets meer vanzelf te gaan! De rugklachten kunnen een zeurende tot zelfs ontwrichtende invloed op je
dagelijks leven hebben. Je bent doorlopend bezig om de juiste positie te bepalen bij het zitten, liggen of lopen. Je gaat
verkrampt bewegen waardoor je andere spieren voortdurend belast en uiteindelijk overbelast.De voortdurende alertheid
op het voorkomen van pijn roept ‘stress‘ op en hierdoor verkrampt het lichaam eens temeer en beland je vaak in een
vicieuzecirkel.
In deze interactieve lezing zal Wim Steenberg, Osteopaat D.O. M.R.O. bij Osteopathie Markelo, een overzicht geven
van de meest voorkomende lage rugklachten. Daarna zal Wim op een interactieve manier de rugklachten vanuit een
osteopatische holistische visie proberen uit te leggen. De buik, je nieren….wat kunnen die met je rug te maken hebben?
Maar ook hoe voorkom je rugklachten? Wat kun je er aan doen?
Deze en nog meer verrassende aspecten zullen in deze lezing aan bod komen.
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o.v.v. Lezing Lage rugklachten
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