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Fietsen zonder klachten? Bikeﬁt; de ﬁets
die bij U past!

2 Maart

lezing

Bent u een (fanatieke) wielrenner of mountainbiker en bent u benieuwd naar hoe u nog meer uit uw sport kunt halen?
Wilt u weten of u goed op uw ﬁets zit of dat er iets verbeterd kan worden? Heeft u klachten tijdens het ﬁetsen? Hoe
functioneert ons lichaam op de ﬁets? En waar moet ik als ﬁetser op letten? Allemaal vragen die best belangrijk zijn
voor een ﬁetser om zonder problemen te kunnen ﬁetsen.
Bij Bikeﬁt maken we gebruik van moderne technologieën zoals een 3D- meting en een spieractivatiemeting. Vele
topsporters maken al jaren gebruik van ﬁetsmetingen om klachten te voorkomen en goed te kunnen presteren. Dit
is niet alleen voor topsporters van belang. Een optimale ﬁetshouding draagt voor iedere ﬁetser bij aan ﬁetsplezier
en betere prestaties.
Tijdens de Bikeﬁt worden ook uw klachten meegenomen. Waar letten we op als u rug-, knie-, of nekklachten heeft?
Welk verschil maakt het als ze ontstaan tijdens het ﬁetsen of als de klachten al lang aanwezig waren? Hoe gaan we
met een bikeﬁt op zoek naar de optimale ﬁetspositie?
In deze gezamenlijke lezing neemt Rens Hoogenraad, Master sportfysiotherapeut, gespecialiseerd in Bikeﬁtting,
verbonden aan de Sportmedische kliniek OCON in Hengelo u mee in de wereld van Bikeﬁtting. Naast de uitleg over
bikeﬁtting zal Rens samen met Wim Steenberg, osteopaat bij Osteopathie Markelo veel voorkomende klachten die
tijdens het ﬁetsen kunnen ontstaan onder de loep nemen. Maar ook blessures, trainingsopbouw bij het ﬁetsen etc.
komen aan bod.
Deze interactieve lezing is een echte aanrader voor iedere wielrenner en/of mountainbiker!

Datum
Kosten
Aanmelden

: 2 Maart. Inloop vanaf 19.30 uur.

Rens
&
Wim

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

16 April

Osteopathie voor Paard én Ruiter?!

lezing

Optimaal in balans?

Kreupel lopen, protest bij het aansingelen, scheef lopen, bokken , steigeren en/of gedragsveranderingen
kunnen een teken zijn dat uw paard in disbalans is. Het paard kan dan niet optimaal functioneren. Deze onbalans kan vele oorzaken hebben. Soms is er sprake van bekend trauma bv een valpartij . Vaak is de oorzaak onduidelijk. Het is belangrijk de werkelijke oorzaak te achterhalen en zo mogelijk te behandelen.
Paard en Ruiter vormen een 2-eenheid tijdens het rijden. Soms wordt deze 2-eenheid verstoort door het
paard. Maar ook de ruiter kan het probleem zijn. Zit een ruiter bijv. vast in de rug dan kan dat zorgen dat
het paard de wending 1 kant op minder goed kan uitvoeren. Maar ook een heupprobleem, een gespannen ruiter etc. kan het paard verstoren. Zowel paard als ruiter horen vrij in hun lijf te kunnen functioneren.
In deze gezamenlijke lezing neemt Ellen-Door Menalda
haar bril als paardenosteopaat en dierenfysiotherapeut
ding, training en management komen aan bod. Carla
lo zal wat dieper ingaan op de disbalans bij een ruiter en

van Schouwenburg U mee een paard door
te zien. Aspecten zoals ruiter, sport, voeHarmsen, osteopaat bij Osteopathie Markewelke gevolgen dat kan hebben op het paard.

Ellen-Door Menalda van Schouwenburg is afgestudeerd als humaan fysiotherapeut. Daarna heeft ze de opleidingen
dierenfysiotherapie en osteopathie paard en acupunctuur afgerond. Ze behandeld paarden in Nederland België
en Engeland. Is verbonden met Dierenkliniek Hellendoorn en werkt verder samen met verschillende dierenartsen,
hoefsmeden, zadelﬁtters, tandartsen, instructeurs en met Osteopathie Markelo.

Datum

: 16 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 osteopathie voor paard en ruiter

Ellen
&
Carla

6 Oktober

Bah, vies! Dat lust ik niet!!?

lezing

Hoe leer je je kind een gezond eetgedrag aan?

Hoe vaak hoor je dit als ouders niet? Bah, vies! Wat als je kind dit steeds roept en weigert te eten? Of het steeds op
een krijsen zet en niet aan tafel wil blijven? Hoe zorg je als ouder dat je kind toch wat eet en eten leuk gaat vinden?
Eten kan best problematisch zijn en een steeds groter probleem worden.
Van alle kinderen tot 4 jaar heeft 25-40% problemen met eten. Te vroeg geboren baby’s en kinderen met een beperking hebben een verhoogd risico voor chronische eetproblematiek. Ook ‘gezonde’ kinderen kunnen problemen
laten zien in hun ontwikkeling naar een gezond eetpatroon. Zij kunnen ouders tot wanhoop drijven met hun gedrag.
Juist in deze fase wordt de basis gelegd voor een gezond eetgedrag. Vaak zijn de problemen van voorbijgaande
aard.
Diëtiste, Ankie Saaltink gaat in deze interactieve lezing in op hoe ontstaat een eetprobleem? Wanneer wordt een
eetprobleem chronisch? Wat is ‘normaal’ eetgedrag? Wat kun jij als ouder doen om te voorkomen dat het een
probleem wordt? Wat moet je niet doen? Dit en nog veel meer aspecten over voeding komen in de lezing aanbod
.
Ankie Saaltink is sinds 1988 als diëtiste werkzaam in ziekenhuis MST in Enschede. Daarnaast heeft ze sinds enkele
jaren een eigen praktijk als kinderdiëtiste, waarin ze zich specialiseert in kinderen die om welke reden dan ook moeite
hebben met eten en drinken. In de praktijk van AAN TAFEL wordt de begeleiding gegeven in de eigen huiselijke
omgeving van het kind.

Datum

: 6 Oktober Inloop vanaf 19.30 uur.

Kosten
Aanmelden

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

Ankie

Start lezing om 19.45 uur.

Saaltink

o.v.v. lezing gezond eetgedrag

24 November

Help! Ik blijf maar buikpijn houden!

lezing

Kan een osteopaat wat voor mij doen?

Veel mensen in Nederland hebben regelmatig last van buikpijnklachten. Buikpijn is een pijnlijk gevoel in de bovenbuik,
onderbuik of soms in de gehele buik. De pijnklachten kunnen hun oorzaak hebben in: het spijsverteringssysteem, de
nieren, de blaas, de baarmoeder, de eierstokken of de prostaat. Diarree/verstopping, menstruatiepijn, blaasklachten,
nierstenen, opgeblazen gevoel, etc. kunnen met de buikpijn gepaard gaan.
Soms zijn buikklachten verklaarbaar, maar heel vaak onverklaarbaar. De beleving van buikpijn is voor iedereen anders.
De één voelt steken, de ander darmkrampen en weer een ander een opgeblazen gevoel of een dof, pijnlijk gevoel dat
constant aanhoudt. De buik een complex geheel!
Vaak wordt er geen duidelijke oorzaak gevonden voor buikpijnklachten. Met behulp van medicatie en/of leefstijladviezen (o.a. meer vezels, meer bewegen, meer drinken en minder stress) wordt geprobeerd de darm beter te laten werken
en zo de klachten te verminderen. Echter niet altijd met het gewenste resultaat. Een osteopaat kan dan misschien
uitkomst bieden.
In deze lezing neemt Wim Steenberg, osteopaat bij Osteopathie Markelo, u mee in hoe een osteopaat kijkt naar buikklachten. Hoe kan het dat nekklachten en rugklachten een oorzaak van buikpijn kunnen zijn. Kan bijvoorbeeld een
litteken van een blindedarmoperatie als kind nu nog buikklachten veroorzaken? Hoe zit dat met bevallingen en verklevingen? Waarom zorgt stress vaak voor buikklachten? Wat kan een osteopaat verbeteren aan een goede doorbloeding van de buik? En hoe kan dat invloed hebben op buikpijnklachten? Deze en nog vele andere aspecten zullen in
de lezing aan bod komen.
Bent u ook nieuwsgierig geworden? Kom dan naar deze interessante lezing en meld u aan. U bent van harte welkom

Datum

: 14 November . Inloop vanaf 19.30 uur.

Kosten
Aanmelden

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

Wim

Start lezing om 19.45 uur.

Steenberg

o.v.v. Lezing buikpijn
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