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Datum:	
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Betreft:	
  230	
  Betuigingen/	
  brieven	
  praktijk	
  Osteopathie	
  Laarman/	
  Erkenning	
  Osteopathie	
  
	
  
	
  
	
  
Geachte	
  mevrouw	
  T.	
  van	
  Ark	
  
	
  
	
  
Mijn	
  naam	
  is	
  Ilona	
  Laarman.	
  Ik	
  ben	
  39	
  jaar,	
  mama	
  van	
  2	
  prachtige	
  zoontjes	
  (2	
  en	
  5	
  jaar	
  oud)	
  en	
  eigenaresse	
  van	
  3	
  osteopathie	
  
praktijken	
  en	
  1	
  Integraal	
  Medisch	
  Centrum	
  in	
  Amsterdam.	
  Ik	
  schrijf	
  u	
  deze	
  brief	
  vanuit	
  mijn	
  hart	
  als	
  gepassioneerde	
  
zorgprofessional,	
  maar	
  nog	
  meer	
  voor	
  iedere	
  patiënt	
  die	
  wegens	
  de	
  lockdown	
  nu	
  alweer	
  weken	
  geen	
  behandeling	
  kan	
  krijgen.	
  	
  
Voor	
  u	
  liggen	
  meer	
  dan	
  230	
  getuigenissen	
  van	
  patiënten	
  uit	
  onze	
  praktijk.	
  Hier	
  beschrijven	
  ze	
  de	
  noodzaak	
  en	
  het	
  effect	
  van	
  
een	
  osteopathie	
  behandeling	
  en	
  pleiten	
  ze	
  allen	
  voor	
  een	
  onmiddellijke	
  heropening	
  van	
  onze	
  praktijken.	
  
Geheel	
  onverwachts	
  vernamen	
  de	
  osteopaten	
  op	
  15	
  december	
  jl.	
  dat	
  ook	
  wij	
  onze	
  praktijken	
  moesten	
  sluiten.	
  Osteopathie	
  
staat	
  in	
  Nederland	
  helaas	
  niet	
  op	
  de	
  lijst	
  van	
  uitgezonderde	
  contactberoepen.	
  Terwijl	
  de	
  WHO	
  in	
  2010	
  Osteopathie	
  heeft	
  
erkend	
  als	
  een	
  (para)medisch	
  beroep.	
  	
  
Het	
  vreemde	
  van	
  de	
  opgestelde	
  lijst	
  van	
  uitgezonderde	
  contactberoepen	
  is	
  dat	
  soortgelijke	
  (para)medische	
  beroepen,	
  zoals	
  
bijvoorbeeld	
  fysiotherapie,	
  wel	
  patiënten	
  mogen	
  blijven	
  behandelen.	
  Als	
  osteopaat	
  zijnde	
  voldoen	
  wij	
  aan	
  dezelfde	
  
kwaliteitseisen	
  als	
  ieder	
  ander	
  erkend	
  medisch	
  beroep.	
  
Hoe	
  frustrerend	
  is	
  het	
  als	
  osteopaat,	
  als	
  je	
  zo	
  gepassioneerd	
  en	
  gedreven	
  bent,	
  dat	
  je	
  na	
  je	
  afgeronde	
  fysiotherapie-‐opleiding	
  
besluit	
  6	
  jaar	
  door	
  te	
  studeren	
  en	
  hiermee	
  vervolgens	
  je	
  BIG-‐registratie	
  verliest	
  en	
  door	
  de	
  overheid	
  wordt	
  ingedeeld	
  in	
  
dezelfde	
  categorie	
  als	
  kappers	
  en	
  schoonheidsspecialisten.	
  En	
  dat	
  terwijl	
  het	
  een	
  erkend	
  en	
  zeer	
  gewaardeerd	
  medisch	
  beroep	
  
over	
  de	
  gehele	
  wereld	
  is!	
  
Mocht	
  u	
  de	
  tijd	
  hebben	
  en	
  nemen	
  om	
  de	
  getuigenissen	
  te	
  lezen,	
  dan	
  zult	
  u	
  al	
  snel	
  opmerken	
  dat	
  een	
  osteopathie	
  behandeling	
  
voor	
  honderden	
  patiënten	
  een	
  medische	
  noodzaak	
  is	
  (landelijk	
  gaat	
  het	
  dagelijks	
  om	
  duizenden	
  patiënten).	
  Daarom,	
  namens	
  
alle	
  patiënten	
  die	
  gebruik	
  maken	
  van	
  ons	
  (para)medisch	
  beroep,	
  het	
  verzoek	
  om	
  de	
  osteopaat	
  ook	
  op	
  de	
  lijst	
  van	
  
uitgezonderde	
  contactberoepen	
  te	
  vermelden	
  en	
  ons	
  beroep	
  eindelijk	
  te	
  erkennen!	
  
Ik	
  nodig	
  u	
  graag	
  uit,	
  mocht	
  u	
  zelf	
  last	
  hebben	
  van	
  lichamelijke	
  klachten,	
  om	
  bij	
  ons	
  in	
  de	
  praktijk	
  langs	
  te	
  komen.	
  Ik	
  help	
  u	
  van	
  
harte!	
  Mits	
  natuurlijk	
  osteopathie	
  op	
  de	
  lijst	
  van	
  uitgezonderde	
  contactberoepen	
  komt	
  te	
  staan,	
  anders	
  dient	
  u	
  te	
  wachten	
  tot	
  
na	
  de	
  lockdown.	
  
	
  
Met	
  vriendelijke	
  groet,	
  

Ilona	
  Laarman	
  
D.O.	
  MRO	
  MSc.Ost.Med	
  

	
  

	
  

1. Jeannette
Di 5-1-2021 12:28
Geachte leden van de Tweede Kamer,
Door deze email wil ik als patiënt met klem een beroep op u doen u sterk te maken om
osteopathie als paramedisch specialisme aan te merken (zoals fysiotherapie), en niet als
contactberoep (zoals kappers en nagelstudio’s). De huidige indeling is onjuist (het gaat om
behandeling, en niet om verfraaiing van het uiterlijk), en heeft vergaande gevolgen voor
osteopaten en patiënten. De belangrijkste daarvan is op dit moment dat osteopaten hun praktijk
niet kunnen uitoefenen tijdens de lock-down. Voor mij als patiënt betekent dat dat mijn
behandeling is gestopt. Deze mail schrijf ik u om u op te roepen osteopathie als paramedisch
behandelingsspecialisme gelijk te stellen aan fysiotherapie en manuele therapie, zodat
behandelingen doorgang kunnen vinden.
In maart 2020 werd ik besmet door het coronavirus en kreeg ernstige symptomen van COVID19, waaronder longontsteking en heftige virushoest. Ik behoor tot de ‘vergeten groep’ COVID19 patiënten’ die thuis ziek zijn geweest en geen arts hebben gezien. Nu kan ik mijzelf tot de
‘lange COVID-19’ patiënten rekenen, en dat betekent een zoektocht waarin niemand weet wat
het beste is om te doen. De gevolgen zijn ernstig voor mij, en duur voor de samenleving. Voor
mij: mijn ademhalingsspieren verkrampen, waardoor ze mijn ademhaling beperken, ik weinig
uithoudingsvermogen heb en snel vermoeid raak. Om u een idee te geven: als je
ademhalingsspieren verkrampen, krijg je het benauwd en heb je een voortdurend gevoel van
stress die soms zelfs leidt tot angst. Voor de samenleving: Ik heb doorgewerkt tot het einde van
het jaar, er was veel te doen in de zorg in coronatijd. Vanaf september werk ik halve dagen,
waarbij ik zo’n beetje van crisis naar crisis leef. In december heeft de bedrijfsarts me naar huis
gestuurd omdat het herstel niet vlot.
Sinds afgelopen zomer kunnen patiënten als ik een beroep doen op paramedische herstelzorg.
Paramedische herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek
en logopedie. Deze zorg wordt vanaf 18 juli 2020 tot 1 augustus 2021 onder voorwaarden
vergoed uit het basispakket. Osteopatie zit hier niet bij. Ik ben met de fysiotherapeut bezig mijn
conditie te verbeteren (tot nu toe vooral het simpele schema voor conditie opbouw afbouwen
naar een haalbaar niveau), een diëtist heeft voedingsadviezen gegeven, en de logopedist hielp
ademhalingsspieren opnieuw te gaan gebruiken. Maar de rots in de branding is steeds de
osteopaat geweest; door de osteopatische technieken kunnen spieren en weefsels die vastzitten
en organen beknellen worden losgemaakt. Dat betekent letterlijk: weer lucht krijgen. Doordat
het stress-niveau verlaagt wordt het mogelijk om tot rust te komen en kan
het middenrif herstellen (o.a. collega’s van het Amsterdam UMC hebben bij autopsie van
gestorven IC COVID-19 patiënten ook sterk aangetaste middenriffen gevonden1). Het blijkt
dat osteopathie helpt het herstel te bevorderen, maar, anders dan bij veel andere osteopathische
behandelingen (en kwalen) vraagt dit blijkbaar nogal wat onderhoud.
Maar nu is er door de rampzalige bureaucratische indeling een voorlopig eind gekomen aan de
behandelingen en zit ik, letterlijk, naar adem te happen. Met mij zijn veel patiënten gedupeerd.
Uit eigen ervaring kan ik bijvoorbeeld nog vermelden dat, na een hersenschudding na een val
van de trap, een uitgebreid revalidatieprogramma pas resultaten kreeg toen er een osteopaat
aan het team werd toegevoegd. Toen was ik binnen een half jaar weer aan het werk, in een
ziekteperiode die geduurd heeft van juli 2016 tot februari 2018.
Overheden en bureaucraten hebben de mond vol van ‘bewezen kosten-effectieve
behandelingen.’ Maar we leven met effectieve behandelingen die lang niet allemaal met dure
trials zijn en kunnen worden onderzocht, en waarvoor dit ook niet altijd wenselijk is, vooral als
het gaat om paramedische, ondersteunende zorg, of zorg bij chronische klachten die niet
genezen. Van veel ‘alledaagse ziekten’ met een grote ziektelast weten artsen bijna niks (zie
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Gezondheidsraad 2016). 2 Hersenschuddingen zijn een goed voorbeeld.3 ‘Lange COVID-19’
is een nieuwe eend in deze bijt, met als nieuwe uitdaging de enorme variatie tussen patiënten
in symptomen.
Osteopaten zijn hoogopgeleide, onmisbare en professionele zorgverleners. We hebben ze hard
nodig. Laat ze aan het werk gaan!

2. Patty
Do 31-12-2020 14:58
Beste leden van de tweede kamer,
Absurd dat een fysiotherapeut gewoon zijn werk mag doen, terwijl een osteopaat dit niet
mag.
Ik heb geen baat bij hetgeen dat een fysiotherapeut doet, wel bij de behandelingen van mijn
osteopaat, die naar mijn gehele lichaam kijkt en klachten voorkomt in plaats van behandeld.
Ik verzoek jullie opnieuw te kijken naar deze regeling van het sluiten van osteopathie
praktijken.
De osteopathie is onderdeel van mijn gezondheidszorg.
3. Vera
Do 31-12-2020 15:04
Beste,
Naar mijns inziens moeten osteopaten onder de medisch noodzakelijke beroepen vallen.
Zonder deze behandelingen hebben zowel mijn zoontje als ik klachten die ons in ons
dagelijks leven beperken. Maak alstublieft deze keus! Voor velen in Nederland is
Osteopathie een redding voor dagelijkse pijnlijke klachten.
4. Chamae
Ma 4-1-2021 17:26
Hoi,
Ik ben Chaimae en Ik doe mee! Ik vindt het erg jammer dat the osteopaat dicht is. Mijn
zoontje heeft erg last van zijn buik en moet veel overgeven. Ik keer er zo maar uit om naar
de osteopaat te gaan zodat die hem kan helpen. Ik kan niet wachten tot jullie weer open zijn.

5. Kasper
Ma 4-1-2021 17:30
Ook al hebben wij de osteopaat slechts eenmaal bezocht, wij hebben hier ontzettend veel baat
bij gehad. Zij bieden een overduidelijk medische dienst die niet bij een andere specialist te
krijgen is. Gezien hun kundigeheid en hun opleidingsachtergrond, is het in mijn ogen niet uit
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te leggen dat zij niet als essentieel worden aangemerkt. Daarom laten wij via deze mail weten
dat wij de osteopaat steunen in hun gevecht om hun klanten te mogen helpen!
6. Annick
Ma 4-1-2021 17:35
Beste minister van VWS,
Een getuigenis wat de osteopathie voor mij heeft betekend;
Al jaren lang liep ik rond met buikpijnen. Na vele doktersbehandelingen en
ziekenhuisonderzoeken zonder resultaat, kwam ik uiteindelijk uit bij de Ostheopaat. Ik dacht
dat het ‘zweverig’ zou zijn, niets bleek minder waar. Ik belandde bij een deskundige die na
de fysiotherapie opleiding, nog 6 jaar doorgestudeerd had tot volleerd Ostheopaat. Na 2!!
Behandelingen, met inwendige verzorging en verschuivingen van mijn ‘binnenkant’ was er
een enorme spanning van de darmen af en ging het al veel beter dan alle voorgaande
behandelingen die ik ooit gehad had. Er was geen enkele sprake van ‘zweverige’ toestanden.
Een Ostheopathie behandeling vergelijk ik met een ’tandarts-behandeling’, alleen dan voor
de inwendige organen. Door nu geregeld de positie te laten controleren van mijn organen ten
opzichte van elkaar en mijn skelet, voorkom ik nu veel leed.
Dit moet gezien worden als noodzakelijke zorg.
7. Marjolein
Ma 4-1-2021 17:36
Geacht Kamerlid,
Jarenlang ben ik voor mijn gezondheid onder behandeling geweest van een osteopaat. Tot
mijn grote verbazing wordt mijn osteopaat nu niet tot de medische beroepen gerekend en is
moeten stoppen met behandelen van patiënten. Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Ik kan
slechts aannemen dat hier sprake is van een fout, of een groot gebrek aan kennis op medisch
vlak. Beiden zeer kwalijk. Bij deze graag het verzoek deze beslissing te herzien.
8. Dete
Do 31-12-2020 15:17
Wat zijn wij verdrietig dat we geen vervolg afspraak voor onze 3 mnd oude zoon kunnen
maken.
Onze zoon is op 7 okt geboren met een vacuümpomp na een 33 uur durende bevalling. Hij
heeft vervolgens een infectie ontwikkelt en heeft de eerste week van zijn leven in het
ziekenhuis doorgebracht aan de antibiotica.
Vanaf het moment dat hij thuis kwam, was hij enorm aan het overstekken en periodes
extreem onrustig en alleen maar aan het huilen. Na de eerste behandeling van Ilona was er
al een wereld van verschil te zien en hadden wij een ander kind. Dit is het moment dat we
een vervolg afspraak moesten plannen en dat kan niet vanwege de lockdown.
Voor de ontwikkeling van onze zoon is dit zeker urgente zorg, daarbij kan de osteopaat net
als een huisarts of een fysiotherapeut PBM gebruiken om besmettingen te voorkomen.
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Wij doen er uiteraard alles aan om besmettingen met Corona te voorkomen, maar het lijkt
mij niet goed dat dit ten koste van de zorg voor onze zoon gaat!
Ik hoop van harte dat de lockdown voor osteopathie opgegeven wordt zsm! Ongeruste groet
van een moeder die huisarts is.
9. Diana
Do 31-12-2020 15:56
Er moet mij even iets van het hart. Ik kom nu al zo’n 5 jaar bij jou praktijk, ik heb zoveel
baat bij Osteopathie. Ik kan weer sporten ik kan m’n werkzaamheden weer uitvoeren, ik kan
weer functioneren. Nu afgelopen jaar voor de tweede keer dat Osteopathie niet onder de
essentiële medisch noodzakelijke beroepen vallen, ik snap er echt helemaal niks van. Ik
ontwikkel weer allerlei beperkingen en pijnen. M’n werk lijdt eronder en ik beperk mezelf
ook weer in het sporten.
Ik zou de beste mensen in Den Haag graag willen duidelijk maken dat Osteopathie medisch
noodzakelijk voor veel mensen is. Dat ik hoop dat jullie weer open mogen omdat ik liever
gister dan vandaag behandeld zou willen worden ....
10. Erik
Do 31-12-2020 16:29
Geachte Minister,
Door een ski ongeval ben ik ik een aantal jaren terug rolstoelafhankelijk geworden.
Sindsdien belast ik mijn nek en schouders bovenmatig om me te verplaatsen en de
onnatuurlijke houding.
Daar is mijn lichaam niet op gebouwd met als gevolg dat ik pijnklachten kreeg.
Iedere 4 weken word ik door Ostheopatie Laarman behandeld aan nek, schouders en armen
om met zo min mogelijk pijnklachten door het leven te rollen.
Sluiting van de praktijk betekent pijn en afzien voor mij.
Maar niet alleen voor mij, maar ook van al die andere mensen die momenteel niet behandeld
kunnen worden, met de vraag of dit op termijn nog hogere zorgkosten tot gevolg heeft voor
de maatschappij.
Ik vraag u als 2e kamer zo spoedig mogelijk de praktijk van Osteopathie Laarman in
Amsterdam weer te openen zodat ik weer behandeld kan worden en met minder pijnklachten
verder kan.
11. Marieke
Do 31-12-2020 17:30
Geachte leden van de Tweede Kamer,
Ik roep u dringend op om het sluiten van de Osteopathie praktijken vanwege de huidige
lockdown per direct te herroepen. Osteopathen dragen bij aan de gezondheid van mensen!
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Zij zouden gelijk gesteld moeten worden aan fysiotherapeuten die wel hun praktijken open
mogen hebben en klanten ontvangen. Het is een schande dat Osteopathen in een soortgelijk
contactberoep gericht op de gezondheid van de mens dat niet mogen. Open ze nu!
12. Marc
Vr 1-1-2021 12:20
Beste,
Hierbij mijn bijdrage voor de brief aan de Tweede Kamer. Het is inderdaad schandalig dat
osteopathie niet onder essentiële medische beroepen valt!
13. Merel
Vr 1-1-2021 13:57
Goede middag,
Allereerst een hele goede jaarwisseling voor jullie als team!
Hopelijk een jaar waarin jullie praktijk voor osteopathie weer gewoon open mag.
Ik hoop van harte dat de zorg weer opgepakt kan worden en dat de tweede kamer hier op
korte termijn toestemming voor geeft. Als iets zinvolle zorgverlening is, dan is het
osteopathie wel. Op dit moment is dit voor mij meer zinvolle zorg dan alle ‘reguliere’
fysiotherapie behandelingen die ik heb mogen ontvangen. Ik vind dat jullie veel meer
waardering mogen ontvangen voor jullie beroep!

14. Jasmijn
Beste staatssecretaris en minister van VWS,
Allereerst wil ik mijn respect tonen aan jullie wat jullie allemaal in deze tijd moeten
volbrengen. De ene groep vindt het goed wat jullie doen en andere groep vindt het niks, weer
een andere groep vindt dat het virus niet bestaat. Dat alles maar weer gauw naar normaal moet.
Heel veel mensen zijn coronamoe en doen daarom niet meer mee en denken aan hun eigen
geluk. Met grote gevolgen voor het ziekenhuis en hun patiënten en toekomstige patiënten
zonder corona.
Ik schrijf hier een brief aan jullie omdat ik graag mij wil laten horen waarom het beroep
osteopatie een essentiële paramedische beroep is.
Hier mijn uitleg,
Het jaar 2015 is in februari – maart naar begonnen. In 5 weken tijd ben ik 3 keer opgenomen
geweest wegens een verdachte ileus. Telkens na 1 a 2 nachten in het ziekenhuis mocht ik weer
naar huis. Het gaat wel weer en u kunt gaan. Tot dat ik zei, er is meer aan de hand en ik wil
geen menstruatie meer hebben. Daar hebben ze naar geluisterd en kreeg toen de eerste prik met
een verwijzing naar endometriosecentrum van het VUMC te Amsterdam. Daar kwam via
onderzoeken uit dat ik inderdaad endometriose heb. Zij hebben mij eind september 2015
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geholpen met nare gevolgen die ik moest ondergaan. De ziekte bleek 4e en 5e graads te zijn.
Dat is erg ernstig waardoor mijn darmen voor een groot deel waren afgestorven. Waardoor ze
2 stukken dikke darm, halve stuk endeldarm, hele eierstok en een stuk van een eierstok
weggeschrapt moesten worden en verwijderen. Ik werd wakker na de operatie en had een stoma
aan mijn dunne darm.
Tijdens mijn herstel bleef ik last houden van mijn buik. Later bleek dat ik littekenweefsel heb
in mijn buik. Daardoor zijn mijn darmen niet meer flexibel doordat ze niet meer kunnen dansen
in mijn buik. Als dat niet kan heb ik geregeld last van mijn onderrug, bovenste benen en vooral
achter. Eten kan op een gegeven moment niet meer omdat ik dan letterlijk vol zit. Als ik met
regelmatigheid naar de osteopaat kan dan betekend het dat ik weer wat vrijer kan bewegen en
ook bijna geen pijn heb in mijn onderrug. Heerlijk van mijn eten kan genieten wat ik maak. Als
ik zo nu en dan verstop raak en niet naar een osteopaat ga dan verga ik van de pijn.
Mijn oproep is, maak van de groep osteopatie een essentiële paramedische beroep van.
Daardoor kan elk mens die het ook wat minder hebben naar de osteopaat. Zeker als ze een
operatie hebben gehad. Wat voor operatie of een andere aandoening het ook is. Dit soort
therapeuten moeten hun beroep gewoon door kunnen laten gaan net als de fysiotherapeuten.
Het is soms niet te doen om af te wachten wanneer de osteopaten hun beroep weer kunnen
uitoefenen en dat patiënten moeten afwachten wanneer ze weer daar naar toe mogen. De
pandemie maakt het levensgeluk voor iemand die een osteopaat nodig heeft er niet echt leuker
op. Mijn levenskwaliteit is nu naar 4 gezakt. Omdat ik moet wachten wanneer de overheid mij
verteld wanneer de osteopaten weer aan het werk mogen.
Met klem vraag ik aan jullie of er een oplossing voor kan komen zodat deze beroep in dit soort
crisis ook hun werk door kunnen laten gaan. Zij gewoon kunnen werken en ik als patiënt
gewoon er heen kan gaan. De patiënten weten als ze klachten hebben hier niet naar toe mogen
komen en het geld voor ieder met essentiële paramedische contactberoepen.
Kijk of daar bij het volgend kabinet iets gedaan kan worden en begin met een opzet daarvan
zodat het nieuwe kabinet zich erover kan buigen.

15. Dalinja
Zo 3-1-2021 16:55

Hai, hierbij mijn ervaringen van mijn behandelingen bij Osteopathie Laarman.
1 keer in de 6 weken is mijn lijf en gesteldheid erg blij met een behandeling.
Mijn lijf staat vaak onder (onbewuste) spanning, waardoor ik veel last heb van mijn nek en
rug.
Wat zich weer kan uiten in hoofdpijn of vermoeidheid.
Het is bijzonder wat een osteopaat allemaal uit je lichaam kan lezen.
Er gebeurt zoveel meer in je lijf dan waar je je bewust van bent.
Na elke behandeling voel ik mij een fijner mens.
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Klein voorbeeld: een tijdje geleden was ik erg uit mijn doen, boos, snauwerig en ik vermoed
ook wel soms onuitstaanbaar voor mijn gezin.
Dit gaf ik aan bij mijn osteopaat, na een onderzoekje en behandeling daardoor bleek dat mijn
baarmoeder te ver naar links zat.
Als ik thuis weer eens een knorrepot ben dan sturen ze mij bij wijze van.... naar mijn
osteopaat.
Helaas ben ik begin maart besmet geraakt met het Covid virus, ook hierin heeft osteopathie
veel betekend voor mijn lijf en dat doet het nog steeds want nog altijd ondervind ik klachten
van de besmetting.
Nu kan ik mijn klachten dragen, ook al ben ik altijd erg blij als het weer tijd is voor mijn
afspraak.
Maar ik weet ook dat er mensen zijn met een ernstige ziekte die nog veel meer baat hebben
bij hun afspraak, ook zij zullen zich net als ik vaak beter voelen na een behandeling.
Zo kan ik nog veel meer voorbeelden noemen, maar het lijkt mij een goede tip om te kijken
of osteopathie niet onder essentiële medische beroepen geplaatst kan worden.
16. Wendy
Zo 3-1-2021 18:24

Hallo,
Bij deze wil ik graag laten weten waarom ik vind dat osteopathie Laarman haar praktijk weer
moet kunnen openstellen voor haar cliënten.
Ik ben inmiddels al jaren vaste cliënt en bezoek maandelijks Osteopathie Laarman om mijn
lijf een onderhoudsbeurt te geven voor mijn aanhoudende klachten.
Ik ben eczeempatiënt en daarnaast heb ik terugkerende, behoorlijke klachten in mijn nek,
hoofd en schouders die mij dagelijks in de weg zitten.
Een bezoek aan de praktijk helpt mij om mijn lichamelijke klachten te verminderen, door de
gerichte behandeling en tips voor onder andere supplementen en voeding die ik hierbij
meekrijg. Dit heb ik nodig om mijn dagelijkse bezigheden te kunnen blijven doen en de
klachten tot een volgend bezoek draagbaar te maken.
Zeker in de coronatijd, als thuiswerkende moeder van twee dochters, waar ik veel op mijn
niet ergonomische werkplek aan de eettafel achter de computer en het scherm werk, is deze
onderhoudsbeurt voor mijn lijf hard nodig! Na een behandeling is het een verademing voor
mijn lijf en zijn wij (mijn lijf en ik) beiden heel blij!
Een fysiotherapeut kan deze specifieke klachten niet wegnemen, de osteopaat wel! Vreemd
genoeg dat ik nog wel bij de fysio terecht kan, maar niet bij een osteopaat wat mij betreft.
Ik pleit er dan ook voor dat ik - en vele cliënten, ieder voor zijn/haar eigen problematiek enorm baat heb dat osteopathie Laarman weer open gaat, zodat zij mij (en vele anderen) kan
helpen bij verlichting van specifieke klachten!
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17. Annemarie
Ma 4-1-2021 17:41
Beste 2e kamer...
Osteopathie hoort bij de essentiële beroepen, de overheid zou geen onderscheid mogen
maken dus verschillende vormen van lichaamsgerichte therapieën. Persoonlijk heb ik meer
baat bij een osteopaat dan een fysio. Alternatieve therapie suggereert dat andere vormen van
lichaamsgerichte behandelingen 'niet gelijkwaardig' zouden zijn zoals aan fysio, maar dit is
volkomen onterecht. Dus Overheid: Laat de chiropraxi en osteopathie weer open voor
behandelingen..
en PS waarom zijn bonbonzaken en slijterij essentieel?
18. Joline
Ma 4-1-2021 17:43

Ik hoop dat jullie snel weer open mogen. Ik ervaar osteopathie altijd als een fysiotherapeut
met een meer holistische blik, waardoor na een bezoek meer klachten zijn weggenomen dan
waar ik specifiek voor kwam. Dus, vastzittende schouders is de klacht en na het bezoek is
niet alleen dat opgelost maar ook pijntjes in mijn buik etc. Daarnaast ben ik vlak voor de
lockdown behandeld en kan ik uit ervaring spreken dat de osteopaat uiterst zorgvuldig
omgaat met de richtlijnen mbt COVID, zoals alle zorgprofessionals.
19. Ana
Ma 4-1-2021 17:43
Hi,
This to me is so absurd I didn’t even consider this to be the case. Indeed, in times when people
move less and work from home with less conditions than in offices, it is quite crazy to think
we cannot access osteopaths. Moreover, we usually have to wait a bit for an appointment, to
think that now I will have to wait even longer is just sad.
I really hope you do get your voices heard and are able to reopen soon.
20. Patty
Ma 4-1-2021 17:48
Hallo ik patty heb veel meer baat gehad bij osteopathie dan bij fysio dus heel graag dat we
weer behandeld mogen worden
21. Iris
Ma 4-1-2021 17:49

Hoi allemaal,
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Ik reageer op jullie mailtje wat betreft de aanschrijving aan de Tweede Kamer.
Via deze weg wil ik laten weten dat ik jullie steun en voor de volle 100% achter jullie sta.
Het is inderdaad ronduit belachelijk dat jullie niet onder de essentiële medische beroepen
vallen (met zo enorm veel kennis en studiejaren).
Daarnaast wil ik ook via deze weg laten weten dat ik al heel wat fysiotherapiebehandelingen
"versleten" heb en dat bij mij geen effect heeft gehad. (Hiermee wil ik overigens niet zeggen
dat fysiotherapie nooit helpt maar in mijn geval heeft het in ieder geval niet veel opgeleverd).
Een aantal jaren geleden kwam ik bij jullie terecht en eindelijk merkte ik verschil! Mijn
darmen zijn rustiger, ervaar minder spanning in mijn lichaam en hoofd, heb minder rugpijn,
slaap beter en voel me veel meer in balans. Iets waar ik al zolang naar op zoek was! Jullie
kunnen bijvoorbeeld, wat fysiotherapeuten niet doen, ook de darmen behandelen. Iets waar
ik altijd erg veel problemen mee had. Ik ben jullie dan ook sindsdien enorm dankbaar en ben
nog steeds blij dat ik nog steeds bij jullie onder behandeling ben.
Omdat jullie vanwege de lockdown de deuren moesten sluiten, heb ik lang geen gebruik
kunnen en mogen maken van jullie kennis, behandeling en expertise. Iets wat mijn lichaam,
vooral nu ik zwanger ben, hard nodig heeft.
Ik hoop van harte dat de Tweede Kamer jullie net zo behandeld als fysiotherapeuten. Dit
verdienen jullie des te meer! Daarom bij deze mijn stem.
22. Cynthia
Ma 4-1-2021 17:49
Ik heb enorme baat bij de behandeling van mijn osteopaat en vind het belachelijk dat ik wel
naar de fysiotherapeut voor mijn lichamelijke klachten mag maar voorlopig niet naar mijn
osteopaat wat mijn behandelplan niet ten goede komt en pleit dan ook voor een directe opening
van de praktijk.
23. Aleid Kruize
Ma 4-1-2021 18:00

Hierbij geef ik graag aan dat ik zeer veel baat heb bij de regelmatige behandeling bij de
osteopaat. Door de behandelingen worden niet alleen klachten verholpen, maar ook zeker
voorkomen.
Open dus die praktijk!

24. Anneke
Ma 4-1-2021 18:24

Hierbij steun in de osteopaten en pleit voor heropening van de praktijken met onmiddellijke
ingang.
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25. Chris
Ma 4-1-2021 18:25
Beste mensen,
Hierbij ook mijn getuigenis dat Ostheopathie wat mij betreft behoort bij de paramedische
beroepen zoals fysiotherapie. Patiënten hebben bij diverse lichamelijke klachten veel baat
hij osteopathie en het is daarom van groot belang dat de osteopaten net als fysiotherapeuten
hun praktijk weer kunnen uitoefenen.
26. Cindy
Ma 4-1-2021 18:37

Ik vrouw 49 jaar ben al drie jaar onder behandeling bij Osteopathie Laarman
Mijn klachten waren zware menstruaties, endometriose, overgangsklachten, slechte
stoelgang, stemmingswisselingen, pijnlijke en harde buik
ik wordt op regelmatige basis behandelt (ongeveer 1 keer in de maanden nu het beter gaat
daarvoor bijna 1 keer in de maand) en heb daar ontzettend veel baat bij
mn menstruaties zijn minder erg heb geen stemmingswisselingen meer en heb een redelijk
normale stoelgang
Dit alles met behulp van osteopathie Laarman

27. Hans
Ma 4-1-2021 18:39

Geachte heer, mevrouw
In verband met de lockdown van uw beroepsgroep heb ik twee voor mij zeer belangrijke
afspraken met de osteopaat niet kunnen doen.
Ik heb hierdoor niet kunnen functioneren op mijn werk en kan mijn rug door de blijvende
afwijking niet meer buigen en strekken.
Het is absurd dat de regering in deze tijd van testen en mondkapjes zoveel fysieke en
financiële schade veroorzaakt.
Ik ondersteun de bezwaren van de osteopaten en vind het vanzelfsprekend deze sector te
openen!
28. Leo
Ma 4-1-2021 18:41
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Ik man van 54 jaar ben ongeveer 3 jaar onder behandeling
mijn klachten waren gevoelige darmen

ecxeem pijnlijke rug

Door mijn behandeling zijn mijn darmen veel rustiger heb ik een normale stoelgang en heb
ik geen ecxeem meer
hierdoor voel ik mij dagelijks veel prettiger en fitter
29. Dorit
Ma 4-1-2021 18:44
Ja, ik was erg geschrokken dat osteopaten niet onder de medische zorg vallen zoals
fysiotherapeuten en baal er persoonlijk enorm van, want dankzij regelmatige hulp door mijn
osteopaat kan ik veel dingen die anders lastig zouden zijn.
En met fysiotherapie kom ik helaas niet zo ver.
Dus ik kan uw actie alleen maar steunen.
Veel succes en ik hoop dat u gauw weer open mag!
30. John
Ma 4-1-2021 18:47

Geachte tweede kamer,
Met grote verbazing verneem ik dat de osteopathie weggezet wordt als een beroep die niet
als essentieel beschouwd wordt.
Ik ben chronisch rugpatient en heb meerdere fysiotherapeuten “versleten” evenals
mensendieck therapeuten en Manueel artsen.
De osteopathie behandeld niet alleen de kwaal maar gaat ook veel dieper in op de oorzaak.
Deze extra expertise is voor mij essentieel gebleken.
Door deze essentiële hulp mij en andere patiënten te onthouden zal ik straks terug gaan in
mijn geboekte progressie.
Ik sta hier vast niet alleen in en ik hoop dat u luistert naar mijn/onze noodkreet.
31. Eef
Ma 4-1-2021 18:48
Beste heer/mevrouw,
Graag laat ik op deze manier weten hoeveel baat ik heb bij de behandelingen van Ilona Laarman
van Osteopathie Laarman. Het is echt een gemis dat osteopathie-behandelingen op dit moment
niet toegestaan zijn. Voor mijn gezondheid en welzijn is de regelmatige behandeling van belang
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en het helpt mij enorm om houdingsklachten en (thuis)werkgerelateerde klachten te voorkomen
en verminderen.
Het zou geweldig zijn als osteopathie als paramedisch zorgberoep gezien wordt, want dat is het
ook, en dat de behandelingen weer toegestaan zijn.
32. Marcel
Ma 4-1-2021 18:48
Uwe excelentie, Rutte, deze behandelingen moeten doorgaan.
Osteopaat is geen kapper.
33. Mieke
Ma 4-1-2021 18:54
Mijn behandelingen door de osteopaat van de praktijk Laarnan helpen mij enorm. Zonder deze
behandeling kan ik bijna niet lopen door de pijn in mijn rug en bekken.
Door de lockdown en de gedwongen sluiting van de isteopathiepraktijk kan ik nu weer slecht
bewegen en moet ik meer pijnstillers slikken.
Het is te gek dat fysiotherapeuten wel mogen behandelen en een osteopaat niet!!
34. en 35. Rob en Nieke
Ma 4-1-2021 18:55
Beste mensen,
Wij hebben regelmatig gebruik gemaakt van de diensten van osteopaten, en zien hun bijdrage
aan de gezondheidszorg als essentieel en onontbeerlijk voor de maatschappij. Eigenlijk moeten
we pleiten voor een nog intensiever zorgcircuit rondom patient en osteopaat, daar er vele (dure)
nabehandelingen voorkomen worden met een juiste osteopatiebehandeling.
We vragen de tweede kamer dan ook met onmiddellijke ingang osteopathie toe te voegen aan
de lijst van essentiële medische zorg.
Met dank voor uw aandacht,
36. Monique
Ma 4-1-2021 18:57
Beste tweede kamer,
Ik hou me netjes aan de corona maatregelen en het thuiswerken vind ik een van de beste
maatregelen die genomen is.
Ik werk dan ook al sinds 2 maart met veel plezier vanuit huis.
Ik heb 9 maanden last gehad van kortademigheid door corona. Mede door de behandeling van
de Osteopaat heeft mijn middenrif wat meer ruimte gekregen zodat ik nu weer normaal kan
ademen en niet meteen benauwd ben als ik bijvoorbeeld een bruggetje op moet lopen.
Verder heb ik door het vele thuiswerken last gekregen van mijn nek, schouders, rug, billen
en hoofdpijn. Door een aantal behandelingen van de osteopaat ging dat ook weer de goede
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kant op. Nu ik niet meer naar de Osteopaat kan slik ik veel paracetamol, maar dat werkt niet
echt. Ik slaap veel slechter omdat ik op dit moment geen positie in bed heb waar ik geen pijn
heb. Ik werk wel gewoon 36 uur maar merk dat het zo steeds zwaarder wordt om vol te
houden.
Ik wil u daarom met klem vragen om Osteopathie weer toe te laten, zodat ik weer mijn
behandelingen kan krijgen. Als ik mijn nachtrust weer terugkrijg is dat ook beter voor mijn
werk en mijn omgeving.
37. Marjan
Ma 4-1-2021 18:57
Mijn behandeling (waar ik bijzonder veel baat bij heb) is nu gestagneerd doordat de osteopaten
gelijkgeschakeld worden met de contactberoepen (kappers etc)...en dus hun professie niet
mogen beoefenen.
Ik heb hier last van, enorme last!
Bizar!!!
Jullie zijn medisch opgeleid, het heeft zelfs een overduidelijke meerwaarde voor mij dan de
fysiotherapie (jaren gehad zonder noemenswaardig resultaat).
Ik hoop dat ik zsm weer mag komen!
38. Wil
Ma 4-1-2021 18:58
Goedendag allen,
Ik vind het onrechtvaardig en niet bijster slim om osteopathie gelijk te schalen met bijv
beroepen zijnde als kapper, nagelstyliste e.d..
Het lijkt mij nogal een verschil en daardoor laat ik jullie weten dat ik de genomen beslissing
m.b.t. lockdown afkeur.
39. Ria
Ma 4-1-2021 19:01
Beste lezer,
Ik heb sinds 15 jaar last van reuma. Ik heb van alles geprobeerd: van de reguliere therapie,
medicatie (MTX en Biologials), fysiotherapie, acupunctuur, orthomoleculaire therapie,
haptotherapie, cesar therapie, maar niks hielp. Todat ik bij Osteopathie Laarman kwam.
Osteopathie in combi met mijn medicatie zorgen ervoor dat ik mijn dagelijkse werkzaamheden
weer normaal kan uitvoeren. Het wordt weer handelbaar. Nu de praktijk gesloten is, ondervind
ik steeds meer pijn. Laat deze professionele mensen weer hun werk doen! Anders moet ik straks
weer meer medicijnen innemen! En dan gaat weer de malle molen beginnen. U laat zoveel
patienten in de kou staan met deze innemende beslissing.
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40. Edwin
Ma 4-1-2021 19:06
Graag zsm toestemming verlenen aan de Osteopathie om ons weer te kunnen behandelen !
Dat is nu zeker ècht hard nodig aangezien hun behandeling wèl het gewenste effect heeft.
41. Lydia
Ma 4-1-2021 19:12
Ik onderschrijf de noodzaak van Osteopathie behandeling.
Ik ben door Osteopathie van mijn onderrugklachten afgekomen, waar meerdere eerdere
behandelingen fysiotherapie niet mochten baten.
42. Maaike
Ma 4-1-2021 19:13
Goedenavond,
Hier doe ik zeker graag aan mee.
Last van levensbedreigende aandoeningen waarvoor jullie mij helpen heb ik niet.
Wel veel hoofd-, nek- en schouderpijnklachten die goed te managen zijn zolang ik om de
maand een sessie van Ilona mag ondergaan.
Door de huidige en vorige lockdown konden afspraken niet doorgaan, waardoor mijn
klachten erger zijn geworden. Vrijwel dagelijks loop ik nu rond met hoofdpijn. Iets wat
door het ellendige thuiswerken en het vele zoomen alleen maar erger wordt.
De osteopaat is voor mij zeker geen behandelaar die gelijk staat aan behandelaars uit de
groep contactberoepen. Daar ga ik heen voor m'n lol en ontspanning. Naar de osteopaat ga
ik om fysiek en daardoor ook mentaal goed te kunnen functioneren.
Ik zou er dan ook zeker voor willen pleiten osteopathie te scharen onder de paramedische
zorgberoepen. Sterker nog: ik ben er verbaasd en verbolgen over dat het niet zo is.
43. Eowyn
Ma 4-1-2021 19:21
Zonder regelmatig bezoek aan mijn osterophaat kan ik niet zonder pijn bewegen. Laat staan
sporten! De fysiotherapeut kan mij niet behandelen voor mijn klachten. Dit is funest aangezien
ik mijn weerstand hoog wil houden om mij te beschermen tegen het virus. Zodat ik kan blijven
zorgen voor mijzelf en mijn zoon! De osterophaat moet weer open! Het gaat net eindelijk beter
met mij en anders ben ik weer terug bij af en er is niemand anders die voor mijn zoon kan
zorgen!
44. Marieke
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Ma 4-1-2021 19:24

Ik vind het ook absurd, dat jullie niet open zijn!
Jullie dienstverlening is beter dan die van de fysiotherapeut. Na slechts twee behandelingen
veel minder rugklachten en ik kan daardoor mijn werk beter volhouden. Daar is de overheid
toch ook bij gebaat? Ik mis het echt en ik voel de klachten weer terug komen.
45. Janine
Ma 4-1-2021 19:29
Aan de Tweede Kamer,
Het zijn ongekende tijden die ongekende maatregelen vereisen.
Maar daar zou niet bij moeten horen dat osteopaten niet langer hun vak kunnen uitoefenen.
Zelf heb ik osteopathie een aantal jaar geleden ontdekt en het effect ervan is bij mij zoveel
beter dan fysiotherapie. Niets ten nadele van de laatste, maar dankzij de behandelingen van
Ilona Laarman zijn mijn rugklachten eindelijk dusdanig verbeterd dat ik weer de
activiteiten(o.a. yoga) kan doen die ik altijd deed.
De wetenschappelijke holistische kennis van Ilona Laarman is indrukwekkend en ik ben
verbijsterd dat osteopathie niet onder de essentiële medische beroepen valt. Mijn afspraak in
januari kan helaas niet doorgaan, terwijl ik hier, o.a. door thuis werken , wel enorm baat bij
zou hebben. Ik ga nu naar de fysiotherapeut, maar het effect is veel minder krachtig en van
kortere duur.
46. Kathinka
Ma 4-1-2021 19:31
Ik wil met deze mail JA zeggen tegen het feit dat osteopathie als paramedisch beroep gezien
moet worden. Ik jan daar heel kort over zijn, het is niet meer van deze tijd om het anders te
zien!
47. Francoise
Ma 4-1-2021 19:33
Verschillende keer heeft zij mee fantastisch geholpen.
De fysiotherapeut kon toen geen succes boeken.
Sindsdien maak ik steeds en graag gebruik van de diensten van osteopathen in Oost
Amsterdam.
Chapeau! Die kunnen mij zo goed helpen. Ik ben dankbaar voor hun behandeling.
48. Sylvie
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Ma 4-1-2021 19:42
Goedenavond,
Uiteraard pleit ik ervoor dat er zsm weer behandeld kan worden door een een osteopaat.
Al jaren ben ik onder behandeling bij Ilona Laarman en dit is echt een toevoeging in mijn
dagelijkse beweeglijkheid.
Hoe eerder, hoe beter!
49. Eva
Ma 4-1-2021 19:44

Ik snap echt niet waarom jullie niet als paramedische zorgberoepen worden geschaut.
Als ik niet naar een osteopaat ging, zou ik waarschijnlijk nog steeds met de bijna 1 kg (3)
myomas in my buik hebben met als gevolg veel last van beweging en moeheid, al een hele
lange tijd.
Geen doctor of physiotherapeut heeft het ontdekt, niet eens naar gezocht, voordat ik bij jullie
in behandeling was.
Eindelijk, op 21 Dec heb ik een operatie gehad. De myomas zamen met mijn baarmoeder
waren verwijderd. Ik kan niet wachten om naar mijn herstel snel weer bij Vincent langs te
komen om aan mijn wond te werken.
Ik hoop echt dat jullie binnenkort weer open mogen.
50. Madara
Ma 4-1-2021 19:51
I truly hope this will be reconsidered as your support is critical for me and my daughter, and
the regular treatment with you helps us to keep our health under control. Working from home
and lack of movement nowadays is not making the situation better. Please feel free to share our
names with the responsible institutions and I am happy to be contacted for more information.
51. Jeanet
Ma 4-1-2021 19:52

Het is onbegrijpelijk dat uw praktijk is gesloten en dat jullie, ondanks jaren van medische
opleiding, onder dezelfde noemer vallen als kappers en nagelstudio’s.
Ikzelf heb heel veel baat bij de behandelingen. Waar ik het niet vind bij een huisarts of
fysiotherapeut, heb ik wel heel veel baat bij een behandeling van jullie. Jullie zijn de enigen
die mij kunnen helpen met mijn nek-en hoofdpijn.
Daarom hoop ik van ganser harte dat jullie binnenkort weer open mogen.
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52. Hannah
Ma 4-1-2021 19:52
Heel graag steun ik jullie, en jullie brief aan de 2e kamer namens NVO Osteopathie als
essentieel medisch beroep te erkennen.
Met onmiddellijke ingang praktijken open en met terugwerkende kracht als essentieel medisch
beroep erkennen en evenredig tegemoetkomen inkomsten derving sinds 15-12-20.
53. Margot
Ma 4-1-2021 19:59

Mijn osteopaat heeft in een paar behandelingen mijn chronische Achillespees klachten
volledig verholpen. De pijn was verdwenen en ook de zwelling in de pees was na een poosje
helemaal weg.
Het half jaar eraan voorafgaand bezocht ik maar liefst 3 verschillende fysiotherapeuten. Na
in totaal zo'n 18 wekelijkse behandelingen ervaarde ik geen vooruitgang.
Waarom mogen fysiotherapeuten wel hun beroep uitoefenen en de osteopaat niet? Het zou
eerder omgekeerd mogen zijn.

54. Florine
Ma 4-1-2021 20:10
Sinds een aantal dagen ben ik ouder van een prachtige dochter. Zij heeft echter
opstartproblemen die bij mijn eerste zoon verholpen konden worden door de expertise en
kundigheid van de osteopaat. Met mijn dochter kan ik nu echter niet naar de osteopaat, waar ik
me heel onprettig bij voel. Ze heeft hulp nodig wat verder gaat dan alleen fysiotherapie.
Voor de gezondheid van mijn dochter is het zeer wenselijk en noodzakelijk dat we weer
terecht kunnen bij de osteopaat!

55. Hester
Ma 4-1-2021 20:20
Hallo,
Ik heb ontzettend veel baat (gehad) bij osteopathie behandelingen. Waar ik bij de
fysiotherapeut steeds terug moest komen en de oorzaak niet werd gevonden heeft osteopathie
mij van het probleem afgeholpen. Juist tijdens deze lock down is osteopathie onontbeerlijk,
zeker ook voor ex coronapatiënten en de sluiting zou zeker niet moeten gelden voor deze
beroepsgroep.
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56. Juul
Ma 4-1-2021 20:25
ja vind het heel vreemd dat osteopaten niet meer hun beroep kunnen uitvoeren en
fysiotherapeuten wel ik ben lang geleden door de fysiotherapeut zelf doorverwezen naar de
osteopaat want de fysiotherapeut kon niks meer voor mij doen en daar heb ik wel baat bij mijn
klachten zijn werkgerelateerd dank zij de osteopaat kan ik mijn werk blijven doen dus ik hoop
eingelijk zo snel mogelijk weer na de osteopaat te kunnen
57. Jan
Ma 4-1-2021 20:32
Geachte heer/mevrouw,
In februari 2020 had ik last van een zeurderige pijn in mijn linkerarm. Ik ben toen behandeld
door Osteopaat Hendrieke Slot in de praktijk van Osteopathie Laarman te Zwolle.
Ik heb daar heel veel baat bij gehad. Al na één behandeling was er een aanzienlijke
vermindering van de pijn.
Na een drietal behandelingen was ik klachtenvrij.
Nu heb ik vernomen dat, als ik nu naar een osteopaat zou willen, dat dat niet kan omdat
osteopathie op dezelfde wijze behandeld wordt als bijvoorbeeld een nagelstudio. Dat nu vind
ik heel vreemd. Osteopathie is fysiotherapie-plus en is niet een behandeling om je uiterlijk
te verfraaien.
Ik hoop dat op korte termijn osteopathie ingedeeld en behandeld wordt vergelijkbaar met
fysiotherapie zodat osteopathie-behandelingen weer mogelijk worden.

58. Renske
Ma 4-1-2021 20:02
Beste Kamerleden,
Graag wil ik u vragen om de praktijken voor Osteopathie weer open te stellen.
Voor mij zou dit van wezenlijk belang zijn.
Ik ervaar de behandeling als zeer welkom en echt nodig. Daarnaast kan nergens anders
terecht met mijn klachten.
Dus nogmaals mijn verzoek om de praktijken voor Osteopathie weer te openen en hen
hetzelfde te beoordelen als de fysiotherapeut.

59. Jeannette
Ma 4-1-2021 20:35

Ik vind dat Osteopathie Laarman open moet blijven in Corona-tijd 2021-01-04.
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Reden: Osteopaten hebben, zoals fysiotherapeuten, een medische vooropleiding gedaan en
vervolgens daar nog minimaal 6 jaar studie aan toegevoegd. Osteopaten voldoen dus aan
dezelfde kwaliteitseisen als andere zorgprofessionals.
Daarom vind ik als Osteopaat klant dat de Osteopatie Laarman net als fysiotherapeuten open
moeten blijven.

60. Anka
Ma 4-1-2021 20:44
Ik heb uw mail gelezen en ben stomverbaasd dat osteopaten niet mogen werken en
fysiotherapeuten wel.
Ik maak al jaren gebruik van osteopathie en dat is heel belangrijk om het lichaam in balans
te houden. Veel osteopaten die ik ken, zijn begonnen als fysiotherapeut en zijn verder gegaan
met een 6-jarige studie osteopathie. Fysiotherapie kan belangrijk zijn, maar het is
symptoombestrijding, en osteopathie pakt de oorzaak aan.
Ik hoop ten zeerste dat osteopaten mogen blijven werken, net als fysiotherapeuten.

61. Peter
Ma 4-1-2021 20:47
Beste lezer,
Op onverklaarbare wijze zijn de osteopathie behandelingen gestaakt vanwege de lockdown.
Onverklaarbaar ten opzichte van de fysiopraktijken die wel mogen behandelen. Graag zou
ik hier één lijn in zien zodat de nodige osteopathie behandelingen mijn lijf en ook dat van
vele anderen ondersteunen.

62. Nicole
Ma 4-1-2021 20:47
Graag laat ik mijn stem horen dat jullie open kunnen.
Ik ben al jaren bij jullie in ‘onderhoud’.
Door Corona zijn er afspraken afgezegd en verschoven waardoor ik lange tijd al niet ben
geweest.
Ik heb nu sinds 4 weken zodanige Pijn in mijn rug dat werken in het ziekenhuis niet meer
lukt en ik dus in ziektewet zit en ik in deze bijzondere tijd mijn collega’s in de steek moet
laten.
Ik heb uit nood Voor de kerst een fysiotherapeut bezocht, echter kan hij mij in 2
behandelingen niet bieden Wat osteopathie in 2 behandelingen kan bieden.
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Ik hoop zo dat jullie snel open mogen en zou dan graag als een van de eersten weer behandeld
willen worden, maar dat willen vast heel veel mensen.

63. Wim
Ma 4-1-2021 20:55
Geachte Heer/ Mevr.
Langs deze weg doe ik een beroep om osteopaat Laarman toestemming te verlenen om mij te
behandelen.
De reden is, dat bezoek bij diverse fysiotherapeuten geen enkel effect hebben gehad en dat
werken vanwege pijn niet mogelijk is.
Na twee behandelingen is aanzienlijk resultaat verkregen.

64. Fabien
Ma 4-1-2021 21:03
thanks for your message I completely support your intention and the letter. It is totally unfair
situation for osteopathy practitioners.
Indeed I went to physio for several weeks without much results and thanks to the osteopathy
global approach the reason for my back pain was found and the pain disappeared.
I really support the fact that osteopaths must be considered as other paramedical professions
like physio.

65. Romy
Ma 4-1-2021 21:06
Hoihoi,
Na twee jaar rondlopen met de angst om nooit meer klachtenvrij te kunnen zijn, kom ik bij de
osteopathie terecht. Ik ben al bij verschillende fysiotherapeuten geweest en ondertussen wordt
me verteld dat het deels in mijn hoofd moet zitten. Dat het zo lang duurt voordat iemand mij
(vanuit de privé kring) adviseert om osteopathie te proberen, vind ik al bijzonder. Deze mensen
zijn hoger opgeleid dan de gemiddelde fysio en hebben meer kennis van het lichaam als
totaalplaatje. Na al een paar sessies ben ik klachtenvrij en zo ontzettend opgelucht. In mijn
werk als orthopedagoog verwijs ik regelmatig mensen (met succes) door naar een osteopaat
om zo zowel het lichaam als de psyche gezamenlijk te beïnvloeden voor het beste resultaat.
Een holistische kijk op ons mens zijn en ons lichaam is zo belangrijk en levert enorm veel op.
Naast dat de osteopaat een essentieel medisch beroep hoort te zijn, hoort deze zorg ook beter
verzekerd te zijn en is het bijzonder dat zo weinig huisartsen en andere professionals
doorverwijzen naar deze experts.

66. Astrid
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Ma 4-1-2021 21:18
Hopelijk mogen jullie eerder behandelen! Want ik heb jullie nodig, door mijn whiplash
klachten ben ik bij jullie terecht gekomen.
Eerst kon ik bijna niks meer, m’n nek bijna niet bewegen, veel liggen op mijn rug, hoofdpijn,
concentratie problemen, kon niet tegen vel licht, veel slapen/vermoeidheid en nog meer
klachten. Na een paar behandelingen ging het snel een stuk beter. Zo verschrikkelijk blij mee!
Ik had nog een paar behandelingen staan om mijn klachten nog meer te verminderen en
ervoor te zorgen dat ze niet meer terug komen. Deze afspraken zijn nu gecanceld, mijn angst
is dat de klachten weer terug komen. Aangezien mijn whiplash klachten nog niet volledig
verholpen waren.
Ik hoop echt dat de overheid gaat inzien dat veel mensen jullie (Osteopaten) niet kunnen
missen. Wij hebben jullie nodig, zonder jullie hulp had ik niet veel meer gekund!

67. en 68. Marga en Eline
Ma 4-1-2021 21:21
Beste mensen,
Jazeker wil ik meedoen, want ik ben er zeker niet blij mee en ben op zijn minst gezegd verbaasd
dat jullie je beroep niet mogen uitoefenen.
Mijn hele familie gaat naar de osteopaat en we hebben er heel veel baat bij! Na een behoorlijk
aantal fysiotherapie behandelingen bij verschillende fysiotherapeuten, werd ik
doorverwezen naar de osteopaat. Al bij de eerste behandeling werd duidelijk waar het
probleem zat en ging het steeds beter. Nu ga ik zo'n 6 keer per jaar voor 'onderhoud' en zie
ik verder geen enkele therapeut meer.
Eline
Ook ik wil meedoen.
Na een lange zoektocht en bezoeken van verschillende artsen en therapeuten kreeg ik de tip
om naar de osteopaat te gaan. Heel grondig en professioneel werd en word ik nog steeds
behandeld. En ook al snap ik het niet allemaal, het werkt ontzettend goed. Mijn hele lijf voelt
een stuk soepeler als ik weer een behandeling heb gehad.
Marga

69. Lotte
Ma 4-1-2021 21:23
Ik wil hierbij graag pleiten voor onmiddellijke heropening van osteopathie praktijken. Nu moet
ik langer doorlopen met mijn pijnklachten waar ik nergens anders mee terecht kan. Ik verlang
naar de volgende behandeling. Hopelijk wordt er gehoor gegeven aan de dringende oproep aan
de Tweede Kamer.
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70. Jan
Ma 4-1-2021 21:23
Hallo
Graag wil ik mijn mening geven over het sluiten van de osteopaat praktijken.
Ik ben naar de osteopaat gegaan omdat de fysio mij niet voldoende kon helpen, Ik had veel
baat bij de behandelingen van Osteopaat Laarman.
Tot mijn spijt kan ik geruime tijd niet terecht bij Osteopaat Laarman. Ik werk sinds maar
2020 thuis, en mijn lichaam begint er serieus last van te krijgen.
Hopelijk kan ik zeer binnenkort weer terecht bij de Osteopaat. Ik kijk er naar uit !

71. Marike
Ma 4-1-2021 21:25
Beste,
Ik kom al meer dan 8 jaar bij Osteopathie Laarman. Osteopathie helpt me zowel preventief
(een soort APK voor mijn lichaam) als bij acute klachten. En dat maakt het zo mooi. Veel meer
dan osteopathie heb ik niet meer nodig om goed voor mijn gezondheid te zorgen.
Daarom vind ik het onbegrijpelijk dat osteopathie niet erkend wordt als een paramedisch
beroep. Het draagt wezenlijk bij aan het in goede gezondheid houden van zoveel mensen en
ontlast op die manier de reguliere zorg. Wat op dit moment meer dan noodzakelijk is.
Daarom moet Osteopathie Laarman en alle osteopathie praktijken van het land zo snel
mogelijk weer open gaan!

72. Margot
Ma 4-1-2021 21:29
Beste
Ik heb begrepen dat de behandelingen bij mijn osteopaat zijn opgeschort als vanwege
restricties om Corona te beteugelen.
Dat is bijzonder vervelend want mijn lichaam is bijzonder gebaad bij een regelmatige
‘setting’ van alle spieren, organen die door het thuiswerken onder slechtere Arbo
omstandigheden en het sluiten van de sportscholen, om behandeling schreeuwen.
Osteopaat behandelingen zijn als goud en de motor om goed te blijven presteren
Ik ben bang dat de gevolgen van het sluiten van de praktijk op de lange duur, van grootse
omvang zullen zijn voor het welzijn van de patienten
Daarvoor zou ik willen pleiten voor het openhouden van de osteopathie praktijken
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73. Remy
Ma 4-1-2021 21:33
Hi,
Ik ben het afgelopen jaar behandeld bij osteopathie Laarman nadat ik eerder langere tijd in
behandeling was bij een fysio. Mijn blessure is na 3 a 4 behandelingen van een osteophaat
vrijwel hersteld. Ik begrijp dan ook totaal niet dat dit niet evenals fysio behandelingen
doorgang kan vinden tijdens de lockdown. Naar mijn mening moet osteopathische
behandeling doorgang vinden.

74. Femke
Ma 4-1-2021 21:38
Ik ben een vrouw van 46 met chronische hormonale migraine, ik heb helaas elke dag aanvallen.
Sinds ik bij mijn osteopaat Ilona Laarman terecht kan voor haar fantastische behandelingen,
voel ik me stukken beter. Mijn lichaam reageert heel goed op haar behandelingen, ik kan heel
duidelijk voelen dat het beter gaat na een behandeling. Daarnaast houdt ze mij goed
geïnformeerd, ik kan met al mijn vragen over gezondheid bij haar terecht. Dit heeft een zeer
geruststellend effect op mij. Ook monitort ze hoe het gaat met mijn lichaam na veranderingen
in mijn medicatie.
Onlangs, eind november 2020, heb ik te maken gehad met een aanpassing van mijn
medicatie, ik ben begonnen aan anti-CGRP-medicatie, die pas net op de markt is. Ilona
Laarman merkte meteen op wat deze medicatie doet met mijn spijsvertering, deze was ineens
veel langzamer geworden. Gelukkig kon zij deze weer op gang brengen met haar
behandeling. Daarnaast heeft zij via cranio-sacraal-therapeutische handelingen ervoor
gezorgd dat ik enorm veel spanning van de spieren van mijn nek heb kunnen loslaten. Ik kijk
daarom erg naar uit naar mijn volgende behandeling, en ik vind het verschrikkelijk dat ik
niet eens weet wanneer deze gaat zijn. Ik heb hier vandaag nog met de praktijk over gebeld.
Begin december ben ik nog bij Ilona Laarman geweest, en ik wil nog bevestigen dat zij ook
zeer professioneel en verantwoordelijk omgaat met de corona-maatregelen. Ze vraagt haar
cliënten zelf handdoeken mee te brengen, ze houdt afstand, ze draagt een mondkapje en
vraagt hetzelfde van haar cliënten. In de praktijk staan overal desinfectiemiddelen.
Mijn osteopaat is werkelijk een expert op het gebied van gezondheid, ik ken maar weinig
zorgprofessionals zoals haar. Bij haar weet je meteen dat je in goede handen bent. Ik kan u
een behandeling van haar van harte aanbevelen! Kunt u er alstublieft voor zorgen dat
osteopaten z.s.m. vallen onder de paramedische beroepen, zodat zij weer aan de slag kunnen?

75. Anneke
Ma 4-1-2021 21:44
Ik had schouder klachten, waarmee ik meerdere keren bij de huisarts ben geweest. Mijn arm
kon ik slechts tot "heil Hitler hoogte " krijgen.
Zwemmen, wat ik een par keer per week deed, ging helemaal niet.
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Ben in het ziekenhuis geweest voor een injectie. Die niet geholpen heeft.
Ben tig keer naar de fysiotherapeut geweest op verwijzing van huisarts (op eigen kosten)
zonder resultaat.
De chiropractor dacht mij ook te kunnen helpen. 4 x geweest op eigen kosten, geen resultaat.
Bij de osteopaat ook 4 keer geweest, ook op eigen kosten. Deze heeft mij van mijn pijn en
klachten afgeholpen.
Als de huisarts mij direct had doorverwezen, had dat veel geld, tijd en pijn gescheeld.
Blijkbaar begrijpt u ook het nut niet van deze therapeuten.
Ik vraag u met klem uw verbod om door te werken in corona tijd voor osteopaten op te
heffen.

76. Karlijn
Ma 4-1-2021 21:54

Sinds 6 jaar heb ik pijn vanuit mijn bil met uitstraling naar mijn rechter been. Een jaar
geleden kon ik niet meer op mijn zij slapen, niet meer dan 500 meter lopen en niet meer stil
zitten voor langere duur. Diverse fysiotherapeuten en een neuroloog hebben me onderzocht
en behandelt, dit mocht niet baten. Toen ik bij mijn osteopaat kwam werd ik eindelijk echt
geholpen. Voor mij is een osteopaat 1000x waardevoller dan een fysiotherapeut, zij zijn
fysiotherapeuten plus en geen alternatieve geneeskundigen. Ze kijken verder dan alleen de
spieren en mijn osteopaat is met een behandeling gekomen waar de pijn in hoog tempo afnam
en ik weer normaal kan functioneren. Momenteel heb ik weer veel last van mijn been, ik heb
nauwelijks kracht om met mijn rechterbeen de trap op te lopen. Pijn bij het slapen maakt
mijn nachten gebroken en ik zit mijn handen in het haar dat mijn afspraak van december en
januari vervallen. Laat dit ook niet nog februari zijn want dan weet ik niet hoe ik het moet
doen.

77. Liesbeth
Ma 4-1-2021 21:54
Laat de osteopaat ook in deze moeilijke tijden zijn werk uitoefenen!
De osteopaat is gelijkwaardig aan een fysiotherapeut en zij ondersteunen veel mensen met
klachten die door het vele thuiswerken ontstaan. Maak geen onderscheid want sommige
mensen hebben meer baat bij de behandeling van een osteopaat.

78. Willem
Ma 4-1-2021 21:56
Beste 2e kamerleden,
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Al meer dan 20 jaar heb ik last van mijn gewrichten, rug, schouders en pezen. Ik heb vele
behandelingen geprobeerd, waaronder fysiotherapie, mensendieck, chiropractor, maar niets
hielp echt goed. Voor mij is osteopathie een vorm van fysiotherapie die wel helpt terwijl de
vorm hetzelfde is als de andere behandelingen, notabene ook gewoon erkend en vergoed
door mijn verzekering
Graag per omgaande open omdat mijn lichamelijke toestand hard achteruit holt.

79. Cedric
Ma 4-1-2021 22:00
I have been a 20+ years patient of Osteopathie in France and happily in the Netherlands.
it is medical -reactive, as they care for things that only that specialty links. My insurance
pays back for it, I support the initiative with strict rules to have offices reopen even during
COVID if they want to.

80. Haike
Ma 4-1-2021 22:02
Beste minister, tweede kamer,
Als patiënt van Osteopathie laarman heb ik veel baat bij hun behandeling.
Als ondernemer met stress en een zittend beroep laat ik mij maandelijks behandelen. Een
combinatie van deze behandeling en fitness zorgt ervoor dat ik in mijn beroep fit en vitaal
blijft. Het is voor mij dan ook een enorme tegenvaller dat ik met deze lockdown geen
adequate behandeling kan krijgen voor mijn rug.
Ik verzoek u hierbij de Osteopathie als essentiële zorgberoepen te definiëren en daarmee de
praktijk de mogelijkheid te geven hun behandelingen te hervatten,

81. Peter
Ma 4-1-2021 22:06

Bij deze wil ik aangeven het niet te begrijpen dat Osteopathie niet gezien wordt als een
essentieel medisch beroep. Juist in een periode van veelvuldig thuiswerken met een
verkeerde werkhouding treden klachten op. Ikzelf ben nu de afgelopen weken, nog voor de
huidige lock down, ook een paar keer goed geholpen door een Osteopaat aan mijn nek en
overige spierklachten. Verder heb ik baat bij de door mijn Osteopaat aangegeven oefeningen.
Hierdoor voel ik mij fitter en ben daardoor dus productiever voor mijn werkgever.
Het is daarom spijtig en ook onverstandig dat het door de overheid nu niet is toegestaan om
medische handelingen te mogen uitvoeren. Ik ondersteun daarom jullie pleidooi om
Osteopathie wel te beschouwen als een essentieel medisch beroep, van ganser harte.
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82., 83., 84. en 85. Rob, Saskia, Julia en Laura
Ma 4-1-2021 22:12
Wij Rob, Saski, Julia en Laura vinden dat osteopathie praktijken open moeten blijven. Te zot
voor woorden dat fysiotherapie wel door maar gaan en osteopathie terwijl dit voor heel veel
patiënten de optimale therapie vorm is.
86. Marga
Ma 4-1-2021 22:16
Bij deze wil ik aangeven het niet te begrijpen dat Osteopathie niet gezien wordt als een
essentieel medisch beroep. Ikzelf ben nu de afgelopen weken, nog voor de huidige lock down,
een paar keer goed geholpen door een Osteopaat aan mijn heup en uitstraling naar mijn bil.
Verder heb ik baat bij de door mijn Osteopaat aangegeven oefeningen. Hierdoor voel ik mij
fitter, heb beduidend minder pijn en ben de feestdagen daardoor beter doorgekomen.
Het is daarom spijtig en ook onverstandig dat het door de overheid nu niet is toegestaan om
medische handelingen te mogen uitvoeren. Ik ondersteun daarom jullie pleidooi om
Osteopathie wel te beschouwen als een essentieel medisch beroep, van ganser harte.
87. Linda
Ma 4-1-2021 22:18
Middels deze mail wil ik graag laten weten hoe belangrijk het is dat osteopathiepraktijken
open moeten blijven en ingedeeld moeten worden bij paramedische zorgberoepen.
Sinds mijn hernia als jonge moeder in 2012 kom ik meerdere malen per jaar bij de
osteopaat, om ervoor te zorgen dat ik zo min mogelijk last heb van mijn rug en goed kan
functioneren als moeder van 5 kinderen. Op dit moment zou ik graag weer een afspraak
hebben, aangezien ik nu meer thuis moet zijn bij de kinderen, i.v.m. online lessen. En
hierdoor merk ik helaas dat ik weer vaker last van mijn rug heb. Het is onvoorstelbaar dat
juist deze praktijken ook hun deuren moeten sluiten. Daar waar de fysiotherapeut en
manueeltherapeut mij niet voldoende kunnen helpen, heb ik (en waarschijnlijk heel veel
andere mensen) juist baat bij behandelingen van een osteopaat.
Het is onbegrijpelijk dat zij worden ingedeeld bij contactberoepen als kappers, etc. En dat
ook de behandelingen nog steeds niet volledig worden vergoed zoals een fysiotherapeut!
Het wordt hoog tijd dat hier op korte termijn verandering in komt en dat eindelijk eens
wordt onderzocht wat de effecten zijn van de behandelingen door een osteopaat en zij op
waarde kunnen worden geschat!

88. Pim
Ik heb ontzettend veel baat bij osteopathie. Ik heb verschillende behandelingen geprobeerd
en bij osteopathie is pas de oplossing voor mijn problemen gevonden.

89. Janneke
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Ma 4-1-2021 22:40
beste,
Graag steun ik de vraag om osteopathie onder de medische beroepen te scharen.
Ik en vele anderen maken gebruik van de therapie om medische redenen.
Mijn zoontje met veel darmproblemen heeft er veel baat bij bv.

90. Bea
Ma 4-1-2021 22:51
Hoe is het toch mogelijk dat jullie als osteopaten niet onder de essentiële beroepen vallen
terwijl de fysiotherapeuten wel dor mogen werken? Staat jullie opleidingsniveau niet gelijk
aan dat van fysiotherapeuten, of misschien zelfs nog hoger?
Ik hoop dat het snel verandert want mijn behandeling wordt hierdoor steeds verder
opgeschoven en ik begin daar goed last van te krijgen. Ik weet ook dat velen het met mij
eens zullen zijn.

91. Geraldine
Ma 4-1-2021 23:19
Dag,
Mijn nekklachten waren vorig jaar na twee behandelingen over toen ik was geholpen bij de
Osteopaat. Dat is geen wellness wat kan worden uitgesteld
Maar noodzakelijke zorg.
Zeker voor mensen die nu de zorg nodig hebben omdat ze voor anderen zorgen.
De Osteopaat valt voor mij onder noodzakelijke basiszorg, wat beschikbaar moet blijven.
Ik zie graag dat zij van de lijst afgaan van contactgroepen, omdat zij klachtgericht werken.

92. Mana
Di 5-1-2021 06:57
Al jaren lang heb ik regelmatig last van rugpijn. In sommige gevallen zo erg dat ik hiervan
flauw val, lopen en bewegen pijnlijk zijn, zelfs mij aankleden in de ochtend een uitdaging is.
Jaren lang heb ik fysiotherapie gehad, wat niet echt mocht baten.
Huisartsen konden mij ook niet helpen met als diagnose Apspecifieke rugklachten.
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Bij een heftige rugpijn aanval, waardoor ik 3uur lang op de grond van mijn slaapkamer heb
gelegen, doordat alleen het bewegen van mijn teen mij al deed schreeuwen van de pijn,
kwam ik in aanraking met osteopathie.
Door de behandeling van de ostheopate, werd de pijn steeds minder en was ik na een 1.5
week weer in staan om enigszinds normaal door het leven te gaan.
Begin Corona, in de 1e lockdown kreeg ik weer een heftige rugpijn aanval, doordat ik niet
naar de osteopaat kon zoals gebruikelijk, heb ik een maand lang met extreme pijn
rondgelopen. Zitten, liggen, lopen alles deed pijn.
De normaal 10 minuten durende wandeling naar de plaatselijke supermarkt deed ik nu 45
minuten over.
Voor mij is een osteopate in geval van mijn rugklachten, belangrijker dan een huisarts of
fysiotherapeut, en behoort daarom ingeschaald te worden als een essentieel medisch
beroep zoals een fysio therapeut.

93. Stephanie
Di 5-1-2021 07:21
Beste Meneer/ Mevrouw,
Ik betreur het zeer dat ik niet bij mijn ostheopaat terecht kan.
Mijn klachten zijn verergerd, wat ook impact heeft op mijn psychische kwetsbaarheid.
Mijn dochters van 21 en 19 zien wel hun fysiotherapeut.
Ik vind dat de ostheopaten hun zeer nodige en nuttige werk moeten kunnen uitvoeren.

94. Janita
Di 5-1-2021 14:11
Vorig jaar kwam ik voor het eerst, met een frozen shoulder, ik ging hiermee al naar de
fysiotherapeut en had ook een injectie gehad,wat helaas niet hielp. Een collega gaf me de tip
naar een osteopaat te gaan. Na 3 x behandeling bij jullie was het over, ik had geen pijn meer
en kon mijn arm en schouder weer normaal bewegen. De fysiotherapeut deed metingen hoever
ik mijn arm en schouder kon bewegen en stond versteld over de vordering.
Ook voor rugklachten en migraine heb ik goede ervaring.
Ik heb begin november Covid gehad en daarna nogal veel restklachten als hoofdpijn en
benauwdheid (astma).
Ik heb net voor deze lockdown een behandeling gehad.
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De hoofdpijn werd na 2 dagen al minder erg. Ik had graag nog een vervolg behandeling
gehad, die kon vanwege de lockdown helaas niet doorgaan. Deze staat nu voor 26 januari,
en hopelijk kan dat doorgaan, maar nog mooier zou zijn als dat eerder kan!

95. Joost
Di 5-1-2021 13:48
Beste,
In deze mail geef ik graag aan dat Osteopathie mij van mijn rugklachten geholpen heeft en
essentieel was voor mijn herstel.
Ik heb osteopatie o.a ook nodig voor mijn algehele gezondheid en weerbaarheid.

96. Margret
Di 5-1-2021 13:36
Beste mensen,
Hieronder mijn bijdrage voor de tweede kamer en helaas ook nog de realiteit (piep in de
oor). 1 december j.l. was mijn laatste afspraak.
Ik werd behandeld wegens spanningsklachten nek en schouders.
Door de spanning in mijn nek zaten de spieren (met name aan de rechter kant), maar ook
wervels vast.
Na de behandeling op 1 december was er weer een beetje ruimte gekomen.
Wegens de lockdown heeft er helaas geen nieuwe afspraak plaatsgevonden.
Sinds 2 weken heb ik nu continu een harde piep (tinnitus) in mijn rechter oor.
Dan is het zeer, zeer frustrerend dat ik nu niet behandeld kan worden door de osteopaat.
Een osteopaat (die osteopathie als 5 of 6 jarige vervolg opleiding heeft gevolgd na een
fysiotherapie opleiding) behandeld vanuit meerdere invalshoeken en is beter geschoold dan
de fysiotherapeut.
Deze klacht, tinnitus, is zeer complex. KNO artsen hebben er geen antwoord op.
Ik vind het onbegrijpelijk dat osteopathie niet gelijk wordt gesteld aan fysiotherapie, terwijl
zij beter opgeleid zijn.

97. Linda
Di 5-1-2021 13:30
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Ik zie osteopathie als een medisch beroep, net zoals fysiotherapie. En daarom ben ik van
mening dat jullie weer open zouden moeten. Voor klanten is het enorm van belang dat de
beroepsgroep weer aan het werk kan en daarmee klanten kan helpen met de gezondheid. We
hebben het hier niet over een kapper!!
Mij heeft het in ieder geval erg geholpen, mede doordat Ilona heel goed is in haar werk,
vriendelijk en toegankelijk is. Ik voel me op mijn gemak.
Zij is zo goed op de hoogte van een heleboel dingen, dat als je een ander onderwerp met haar
bespreekt, zij daar ook hele bruikbare tips voor heeft of dit soort dingen meeneemt in haar
behandeling. Dat is zo fijn en bevorderd je welzijn.
98. Tanja
Di 5-1-2021 13:28
Goedemiddag,
Ongelooflijk dat ik geen afspraak bij jullie kan maken. Jullie zijn zoveel meer dan
fysiotherapie. Ik heb juist baat bij een behandeling van jullie om gedurende de dag gewoon
door te kunnen werken.
Het klopt totaal niet dat jullie gesloten zijn.

99. en 100. Paul en Margret
Di 5-1-2021 13:27
Margret en ik steunen jullie in de petitie naar de tweede kamer.
Het is inderdaad onlogisch dat fysiotherapie wel mag door gaan, terwijl osteopatie dat niet
mogen. Het is ook raar dat jullie groep word ingedeeld bij kappers en nagel studio’s welke
geen enkel raakvlak heeft met de gezondheidszorg.

101. Nynke
Di 5-1-2021 13:25

Door de behandeling van mijn babydochter minder stressvolle ouders plus dat wanneer we
dit niet behandelen zij op latere leeftijd veel meer zorg nodig zal hebben. Nu kunnen we
met een aantal korte behandelingen een boel leed voor de toekomst voorkomen.

102. Sophia
Di 5-1-2021 13:21
Ik vind het heel belangrijk dat osteopaten weer aan het werk kunnen en dat de praktijken weer
open gaan! Voor velen is osteopathie de enigste manier om hun klachten onder controle te
houden. Ik zelf heb al jaren last van hoofdpijn klachten waar dokters en meerdere medicijnen
niks aan hebben kunnen veranderen. Tot dat ik bij mijn osteopaat terecht kwam. Door de
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behandelingen van mijn osteopaat heb ik mijn hoofdpijn klachten onder controle en kan ik
mijn dagelijkse ding doen! Dit geldt niet alleen voor mij, maar voor heel veel mensen! Zonder
de regelmatige behandelingen van een osteopaat hebben vele mensen hun klachten niet onder
controle en zijn helaas aantallen van deze mensen niet in staat om hun dagelijks ding te doen.
Daarom is het zo belangrijk dat osteopaten ook in tijde van een lockdown open kunnen
blijven!! Osteopathie valt als je het mij vraagt onder zorg net zoals huisartsenpraktijken en
ziekenhuizen. En zorg zou altijd toegankelijk moeten zijn!!
103. Berber
Di 5-1-2021 13:16
Hi,
Ik wil graag stemmen voor de heropening van Ostheopatie praktijken. Ik heb van alle
hulpmiddelen voor mijn rugklachten altijd het meest gehad aan deze werkwijze en vind t
absurd dat ostheopaten wordt geschaard onder kappers etc. Juist Deze mensen weten hoe het
lichaam werkt en zoeken naar verbanden, deze mensen weten ontzettend veel van het lichaam
en zijn daarom onvervangbaar.
104. Tim
Di 5-1-2021 13:13
Het is niet eens in mij opgekomen dat osteopathie onder contactberoepen zoals een kapper of
nagelstudio zou kunnen vallen. Voor mij is het een paramedisch beroep dat op gelijk niveau
ligt als bijvoorbeeld fysiotherapie. Kijkend naar landen zoals bijvoorbeeld Duitsland, waar
osteopathie onder de normale gezondheidszorg valt, is het sowieso al vreemd dat het hier in
Nederland nog steeds onder de noemer alternatief valt. Waar fysiotherapie me maar tot op
zekere hoogte kan helpen, geeft osteopathie een beduidend beter resultaat. Het is niet voor
niets dat veel fysiotherapeuten uiteindelijk ook osteopathie oppakken. Het is niet alleen
aanvullend, maar in veel gevallen ook effectiever en vaak minder ingrijpend en minder
langdurig. Sterker nog, als osteopathie net als fysiotherapie vergoed zou worden door de
zorgverzekeraars, dan zou het totaal aantal behandelingen waarschijnlijk een stuk lager zijn.
Het lijkt me niet meer dan logisch dat osteopathie gewoon toegestaan wordt onder de
huidige beperkingen. Zeker nu mensen veel thuis werken onder niet optimale
ergonomische omstandigheden en het aantal stressgevallen omhoog schiet.

105. Wilfried
Di 5-1-2021 13:02
Ik hoop dat de regering en Tweede Kamer spoedig gaan inzien dat osteopathie voorziet in een
primaire zorgbehoefte. Op dit moment sta ik onder behandeling bij een (andere) osteopaat,
maar moet tijdens deze lockdown nu noodgedwongen sessies missen - waar mijn gezondheid
(ik heb rug- en nekklachten) erg onder lijdt - bovendien in een periode waarin ik ook nog
gedwongen thuis moet werken met alle uitdagingen van dien.

31

106. Maartje
Di 5-1-2021 07:44

Dat ik nu niet naar mijn behandelaar kan, is net zo vervelend als onbegrijpelijk. Door de
jaren heen heb ik zoveel baat gehad bij osteopathie. Na de geboorte van mijn tweede kind
hebben mijn man en ik beide heel veel rug klachten gekregen. Door de behandelingen van
de osteopaat zijn we hier vanaf geholpen.
De druk op de zorg is groot. Waarom dan een heel belangrijke groep afsluiten zodat die
druk op andere plekken alleen maar toeneemt?

107. Kees
Di 5-1-2021 08:03
Beste …..
Bij deze wil ik graag een zeer hoog pleidooi willen doen in Uw richting om oor en oog te
hebben voor de heropening van deze bedrijfstak. Het is geen onderwerp van discussie meer
als we kijken naar de vele positieve effecten die deze behandelmethode inmiddels haar
bestaan heeft bewezen. daarbij komt dat het welzijn van de mens enorm veel baar heeft en
nog zal hebben bij deze behandelmethodes. Ik doe dan ook een ernstig beroep op U om uw
besluit om deze tak van onze samenleving voor de mens te heropenen, uiteraard binnen de
voorbeeldige praktijk protocollen die zijn tot heden hebben/hadden gehanteerd.

108. Martijn
Di 5-1-2021 08:21
Ik vind ook dat de osteopaten weer open moeten.
Ze zijn namelijk onderdeel van het zorgsysteem, ikzelf heb erg veel baat bij de
behandelingen.

109. Wouter
Di 5-1-2021 08:48
Zonder Osteopathie in Coronatijd betekent voor mij thuis werken met een stijve nek/rug totdat
het gewoon niet meer wil. Juist nu is Osteopathie zo essentieel! Dan had ik veel productiever
kunnen zijn. Snel regelen dus dat Osteopaten door kunnen!
110. Willem
Di 5-1-2021 09:47
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Ik ondersteun de oproep van de Osteopaten om zo snel mogelijk weer open te gaan.
Ik ben nu al meer dan 6 weken niet behandeld wat mijn gezondheid niet ten goede komt.
Buiten dat, vind ik het belachelijk dat fysiotherapeuten wel gewoon open zijn en
Osteopaten niet.
Niemand kan mij duidelijk maken waarom dit verschil wordt gemaakt.
Mijn gezondheid heeft zeker onder dit besluit te lijden. De extra ongemakken en pijn
worden meer, omdat behandeling uitblijft.
Daarom een dringend verzoek (zeker gezien vanuit mijn gezondheid) om dit belachelijke
besluit zo snel mogelijk terug te draaien.

111. Sharon
Di 5-1-2021 09:04
Hierbij mijn motivatie.
De scheiding wordt gemaakt tussen medisch en contactberoepen die niet medisch zijn.
Osteopathie is net zo goed een medisch beroep zoals ook andere paramedische beroepen
zoals fysiotherapie of podotherapie.
Mijn inziens daarom erg vreemd dat osteopathie niet bevoegd is om hun werk uit te
oefenen.

112. Sander
Di 5-1-2021 10:06
Beste,
ridicuul dat jullie dicht moeten.
Als mijn zoontje Sam in zijn kwetsbare eerste maanden niet door jullie behandeld was
geweest, had zijn leven er anders uitgezien !!
Dit ging niet over massages, dit gaat over heling, fysiek en mentaal. In het nu en in de
toekomst!
Hopelijk wordt het besluit snel teruggedraaid.

113. Anke
Di 5-1-2021 10:13
Beste leden van de Tweede Kamer,
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Met verbijstering heb ik kennisgenomen van het feit dat mijn osteopathie praktijk tijdens
laatste lockdown gesloten is dit in tegenstelling tot bijv. de fysiotherapie.
Ongelooflijk, want sinds 2014 heb ik veel profijt van de behandelingen osteopathie.
Het heeft mij naast kwaliteit van leven ook uitstel tot nu toe ( bijna 7 jaar later) van een
zware rugoperatie opgeleverd.
Wat ik ook ontzettend onrechtvaardig vind is dat de osteopathie behandelingen niet in de
basis verzekering zorg zijn opgenomen.
De minder gesitueerde mens valt hierbij uit de boot en levert in bij kwaliteit van leven.
Graag aandacht hiervoor.

114. Ine
Di 5-1-2021 10:17

Goedemorgen,
Ik pleit voor heropening van de osteopaat praktijk daar ik hele goede resultaten heb gehad
bij de praktijk welke ik bij n fysiopraktijk niet kon bereiken.

115. Kim
Di 5-1-2021 10:20
Beste,

Graag wil ik u laten weten dat de osteopathie behandelingen voor mij cruciaal zijn. Voor
mijn rugklachten en rsi heb ik diverse hulpverleners bezocht (fysiotherapie e.d.) maar
osteopathie werkt voor mij veruit het beste.
Door de behandelingen kan ik mijn werk blijven doen, zonder zou ik nu in de ziektewet
zitten.
Ik hoop dat ook deze beroepsgroep als cruciaal aangemerkt kan worden!

116. Shiprah
Di 5-1-2021 10:33
Osteopathie was erg belangrijk voor onze pasgeboren baby. Na een paar behandelingen zat
ze veel beter in haar vel en konden we genieten van haar baby tijd. Er worden altijd baby's
geboren en ook baby's die behandelingen nodig hebben voor een betere start. Dat kan niet als
de praktijken gesloten blijven.

34

117. Mike
Di 5-1-2021 10:35
Ik sluit mij volledig aan bij jullie initiatief dat de Osteopathie zo spoedig mogelijk weer open
moet. Ik ben onder benadeling en mijn situatie gaat snel achteruit. Door het vele zitten achter
de PC heb ik veel meer last mijn rug. Heel vervelend dat ik niet geholpen kan worden.
118. Willeke
Di 5-1-2021 10:59
Leden van de tweede kamer.
Ik wil uw meedelen dat ik en meerdere met mij het niet vind kunnen dat de osteopatie niet
behandelen mag. U heeft hier heel heel mensen mee.
Mijn dochter is meerdere haren met veel succes onder behandeling bij osteopaat Ilona
Laarmann .
2 jaar bij huisarts en ziekenhuis gelopen die konden niks vinden ze moest er mee leren
leven. Na een paar bezoeken aan de osteopaat was ze zo goed als klachtenvrij.
Van een puber wat niks meer kon leefde ze weer.
Ze kan niet zonder behandeling . Het zou heel erg zij als ze weer terug naar af gaat doordat
ze niet haar behandeling kan volgen. Dat gaat gebeuren. Laat ze door gaan met
behandelingen.

119. Bertus
Di 5-1-2021 11:01
Goedemorgen,
Ook wij vinden dat osteopathie hoort te vallen onder de paramedische beroepen en zijn het
er niet mee eens, dat zij nu gesloten zijn.
Wij hopen dat hier snel verandering in komt.

120. Lisenka
Di 5-1-2021 11:05
Geachte leden van de Tweede Kamer,
Circa 5 jaar geleden liep ik (geboren 1959, vrouw) voor het eerst bij osteopathe Ilona Laarman
(Zwolle) binnen. Jarenlange rugklachten (toen reeds 2 hernia-operaties ondergaan) waren aan
het verergeren en anders dan meer pijnmedicatie wisten huisarts en fysiotherapeut niet te
bedenken. Ik wilde dat niet. Dus zocht een andere route. Mijn klachten werden door mw
Laarman aangehoord en ze stelde me een aantal vragen die nog niet eerder gesteld waren door
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medici. Haar behandelplan was logisch en zakelijk. Spelregels duidelijk: Mocht ik binnen 5
behandelingen geen verbetering voelen, dan stoppen. Telkens weer zette ze verschoven
ruggenwervels terug op hun plek en manipuleerde spierknopen en stijve gewrichten. Na een
jaar constateerde ze dat mijn rug niet alleen de boosdoener was, maar ook mijn heup
afwijkingen vertoonde. Ze drong aan op een huisartsbezoek en vervolgens een foto in het
ziekenhuis. Daaruit bleek artrose in de linkerheup. Ze adviseerde me met voeding en
dagelijkse oefeningen, waarna mijn rug -en heupklachten aanzienlijk verminderden. Ik kon
blijven werken, heb me nooit meer ziek hoeven melden vanwege pijnklachten. Dat is tot op
de dag van vandaag zo. Ik ga één keer per maand naar mw Laarman, voor 'onderhoud',
waardoor ik blijf bewegen zonder pijn. Afgelopen voorjaar, de eerste lockdown, moest ik een
lange tijd zonder haar behandelingen doorkomen. Dat heb ik geweten! Rug, heupen, nek en
schouders waren helemaal vastgelopen, met alle pijnellende van dien. Het verschil was
enorm. Na de lockdown hervatten we de maandelijkse behandelingen weer, en 'trok' ze me
weer vlot. Nu echter zie ik met angst op tegen een nog langer uitstel van behandeling, ik voel
mijn lijf alweer verstijven en heb weer pijn in toenemende mate. Mijn benadeling van
volgende week is echter geannuleerd vanwege de tweede lockdown.
Dat mw Laarman (Osteopathie) nu in hetzelfde rijtjes als nagellakkers en kappers wordt
geschaard vind ik erg triest. De jarenlange opleiding en haar capaciteiten rechtvaardigen
dat osteopathie thuishoort in het rijtje van fysiotherapeuten en tandartsen.

121. Marloes
Di 5-1-2021 11:20
Aan de leden van de tweede kamer,
Het besluit om de osteopathie praktijken te sluiten ivm de lockdown vind ik een
onbegrijpelijke en moet mi op een misverstand berusten .
Mijn ervaringen bij de osteopaat zijn zoveel beter dan de standaard fysiotherapie
behandelingen die ik eerder ook heb gehad.( en die kennelijk wel mogen doorgaan) Met de
uitgebreide kennis van het hele lichaam werden behandelingen zorgvuldig op mij
afgestemd en deze brachten mij een aanzienlijke vermindering van mijn rugklachten, en
daarmee ook meer rust en ontspanning.
Laat de osteopaat coronaproof doorwerken, nu meer nodig dan ooit!

122. Marleen
Di 5-1-2021 11:28
Na 20 jaar chronische rug-, schouder-, arm- en nekklachten kan ik dankzij Osteopathie
Laarman eindelijk pijnvrij functioneren, zowel in mijn werk als privé. ‘Onderhoud’ blijft voor
mij echter wel onmisbaar!
123. Anna
Di 5-1-2021 11:29
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Geachte Politici van de Tweede Kamer,
Ondergetekende heeft in de afgelopen jaren, na enkele operaties : tw. een stenose operatie
op 12-02-2019, heupoperaties op 28-01- 2020 en op 24 06 - 2020 veel baat gehad bij de
osteopathische nabehandelingen in de osteophatie praktijk van mevr.I. Laarman, Schalk
Burgerstraat17, 1092 JW Amsterdam. Helaas is deze behandeling gestaakt na de lock
down die is ingegaan d.d.17 -12 -2020
Mijn dringend verzoek : Laat de ostheopathie praktijken open blijven voor behandeling,
zoals dat eveneens geldend is voor de fysiotherapie praktijken.
De osteopathie is een para medisch beroep. Zonder deze zorg vallen veel patienten terug in
hun opgebouwde revalidatie..met alle gevolgen van dien..
Mag ik erop vertrouwen, dat u de beslissing d.d. 17 dec. 2020 ongedaan zult maken...

124. Ria
Di 5-1-2021 11:32Het belang van een behandeling, in een osteopathie praktijk, is dermate
groot dat ik met klem verzoek deze praktijken z.s.m. weer open te stellen.
125. Dirk
Di 5-1-2021 11:34Osteopathie betekend heel veel voor mij. Ik heb als sinds mijn zestiende
last van rugklachten na een tackle op het rugbyveld en heb daarnaast chronische
darmklachten.
Osteopathie weet altijd deze klachten te verlichten en zelfs na ieder bezoek een stukje beter
te maken. Voor mij is osteopathie een stukje hoop dat ik ooit klachtenvrij kan rondlopen.
Zeker in de wintermaanden verergeren de klachten en had ik graag langs willen komen om
ergere klachten te voorkomen.
Voor mij zou het geweldig zijn als jullie weer open mochten. Hopelijk helpt deze mail
daarbij.

126. Mieke
Di 5-1-2021 11:36
Ik heb erg veel baat gehad bij osteopatie. Vanwege een knie- en polsblessure die maar niet
wilden genezen en waarvoor ik al bij huisarts en fysiotherapeut was geweest, heb ik een
afspraak gemaakt bij de osteopaat. Al na vier behandelingen bemerkte ik verlichting van
de klachten. Ook mijn hoofdpijn klachten die ik al geruime tijd heb, zijn door de
behandelingen minder geworden.

127. Miranda
Di 5-1-2021 11:39
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Het is bizar dat osteopaten door de lockdown van 15 december on hold zijn gezet. Ik zie
osteopaten als medische zorgverleners. Ik heb altijd veel profijt van mijn osteopathie
behandelingen. Als gevolg van de lockdown in het tweede kwartaal vorig jaar is een
behandeling niet doorgegaan, waardoor de continuïteit van het behandeltraject werd
onderbroken. Ik merkte bij de eerstvolgende behandeling na die lockdown dat ik
lichamelijk achteruit was gegaan. Ik zou het heel vervelend vinden als mijn komende
afspraak geannuleerd zou worden.
Ik hoop van harte dat de osteopaten snel weer verder mogen gaan met behandelen.

128. Noelle
Di 5-1-2021 11:44
Na tijden met een reeks klachten op veel te jonge leeftijd (rug, schouders, darmen, bekken)
en van de ene naar de andere arts en fysiotherapeut te zijn gegaan werd ik getipt over
osteopathie. Inmiddels was me al regelmatig gezegd dat ik moest leren leven met deze
pijnklachten.
Enigszins gereserveerd ben ik naar de eerste behandeling gegaan, overtuigd dat deze
behandeling, zoals alle andere, maar een paar dagen effect zou hebben. Tot mijn verbazing
bleef ik een stuk langer klachtenvrij! De osteopaat behandeld niet alleen mijn klacht maar
onderzoekt de oorzaak hiervan en werkt ook daar aan. Dat maakt het grote verschil. De
kwaliteit en het resultaat van de osteopatiebehandeling stijgt voor mij mijlenver uit boven
die van de fysiotherapeut en is essentieel voor mijn functioneren in de maatschappij."

129. Constantijn
Di 5-1-2021 11:48
Ik vind het ronduit verbijsterend dat osteopathische professionals van overheidswege
verplicht werden hun praktijk te sluiten, terwijl fysiotherapeuten hun praktijk wel hebben
mogen continueren. Beide categorieën zorgverleners oefenen een paramedisch beroep uit,
doch worden in de sfeer van de coronabestrijding kennelijk volstrekt ongelijk behandeld.
Wie als patiënt een osteopathische behandeling behoeft omdat hij of zij geregeld vergaat
van de pijn, zoals ik zelf, begrijpt hier niets van en voelt zich minstens net als de osteopaat
zelf enorm benadeeld en in de steek gelaten.
Bij dit alles komt nog dat in elkaars aanwezigheid de osteopaat rond het hele hoofd een
plastic bescherming heeft aangebracht en ikzelf dan een mondkapje draag.

130. Marie-Jose
Wo 6-1-2021 10:43
Graag wil ik jullie ondersteunen met deze actie. Ik ben het helemaal niet eens met de
verplichting voor jullie om te moeten stoppen.
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Ik begrijp het onderscheid ook niet!
Ik heb enorm veel baat gehad bij de behandelingen van Sytse, omdat die heeft gekeken
naar de onderliggende problematiek en niet meteen met een behandeling is begonnen. Het
is zoveel meer dan fysiotherapie! En je moet eerst fysiotherapeut zijn om osteopaat te
kunnen worden. Onnavolgbaar.
Veel succes en indien weer nodig tot ziens!
131.
Di 5-1-2021 14:12
Uit ervaring kan ik zeggen dat ostheopathie een onmisbare aanvulling is op de reguliere
fysiotherapie.
Ik kan ook niet begrijpen waarom een ostheopaat niet mag werken met patiënten en een
fysiotherapeut wel. Dit is meten met twee maten.
132. Janita
Di 5-1-2021 14:11
ik heb alleen maar goede ervaringen met osteopathie, ik word behandeld door Aylene de
Kleine.
Vorig jaar kwam ik voor het eerst, met een frozen shoulder, ik ging hiermee al naar de
fysiotherapeut en had ook een injectie gehad,wat helaas niet hielp. Een collega gaf me de tip
naar een osteopaat te gaan. Na 3 x behandeling bij jullie was het over, ik had geen pijn meer
en kon mijn arm en schouder weer normaal bewegen. De fysiotherapeut deed metingen hoever
ik mijn arm en schouder kon bewegen en stond versteld over de vordering.
Ook voor rugklachten en migraine heb ik goede ervaring.
Ik heb begin november Covid gehad en daarna nogal veel restklachten als hoofdpijn en
benauwdheid (astma).
Ik heb net voor deze lockdown een behandeling gehad.
De hoofdpijn werd na 2 dagen al minder erg. Ik had graag nog een vervolg behandeling gehad,
die kon vanwege de lockdown helaas niet doorgaan. Deze staat nu voor 26 januari, en hopelijk
kan dat doorgaan, maar nog mooier zou zijn als dat eerder kan!
133. Hermien
Di 5-1-2021 14:11
Hierbij geef ik aan dat ik het belangrijk vind dat Osteopathie open blijft voor cliënten.
134.Christina
Di 5-1-2021 13:52
Met deze e-mail wil ik mijn verontwaardiging tonen over het verbod op osteopathie! Behalve
dat het essentieel is bij de behandeling van mijn pijn, heeft het geen zin om fysiotherapie te
doen en geen osteopathie te overwegen, aangezien mijn ziektekostenverzekering beide
behandelingen dekt.
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135. Marjorie
Di 5-1-2021 13:49
Goedendag,
Ik ondersteun de aktie om de osteopathie praktijken ook tijdens de lockdown open te houden.
Ik vind het jammer dat het niet onder de essentiële medische beroepen mag worden gerekend.
136. Joanita
Di 5-1-2021 13:49
Goedemiddag,
Ook ik wil steun pleiten voor het weer open gaan en dus vallen onder essentiële medische
beroepen. Ik heb ontzettend veel baat bij de behandelingen, sterker nog ik functioneer echt
veel slechter zonder. Het maakt mijn werk ( eigenlijk alles) oprecht veel moeilijker als mijn
behandelingen worden gestopt. Voor mij ook een onbegrijpelijke maatregel.
137. Joost
Di 5-1-2021 13:48
Beste,
In deze mail geef ik graag aan dat Osteopathie mij van mijn rugklachten geholpen heeft en
essentieel was voor mijn herstel.
Ik heb osteopatie o.a ook nodig voor mijn algehele gezondheid en weerbaarheid.
138. Ester
Di 5-1-2021 13:43
Beste tweede kamer,
Ik begrijp niet waarom ik wel naar een fysiotherapeut mag tijdens deze lock down, en niet
naar een osteopaat.
Mijn vermoeden is dat er in de snelheid van beleidsvoering een vergissing is gemaakt, die
voorkomt uit het ontbreken van de juiste informatie.
Een osteopaat heeft een veel langere opleiding gehad dan de fysiotherapeut, en heeft een
specialistisch beroep – dus is van meerwaarde naast de fysiotherapeut.
Voor sommige (pijn) klachten (bewegingsapparaat / gewrichten en spieren of andere weken
delen) kan ik simpel weg niet terecht bij een fysiotherapeut.
En dat weet ik zeker, ik ben zelf fysiotherapeut geweest.
139. Sophie
Di 5-1-2021 13:4
Beste team,
Uiteraard doe ik hier aan mee. Ik vind het schandalig dat wij onze behandelingen niet kunnen
voortzetten en hiermee alleen maar weer meer problemen krijgen. Het zou goed zijn als de
osteopaat zijn vak weer uit mag oefenen en de patiënten nog steeds geholpen kunnen worden.
Ik kan niet wachten om een nieuwe afspraak in te plannen.
Lieve groet,
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Ter vergelijking: het besluit dat er nu ligt, zou betekenen dat iemand wél naar de
mondhygiënist mag gaan, maar niet naar de tandarts. Of wél naar de huisarts met een
huidprobleem, maar niet naar de dermatoloog.
Ik verzoek u om goede informatie in te winnen en dit besluit direct te herzien, en het beroep
van Osteopaat te laten uitvoeren met dezelfde hygiëne voorwaarden als bij de fysiotherapeut
gelden - voor deze periode in januari 2021 en ook voor toekomstig beslismomenten over lockdowns / pandemie situaties.
140. Margret
Di 5-1-2021 13:36
Beste mensen,
1 december j.l. was mijn laatste afspraak.
Ik werd behandeld wegens spanningsklachten nek en schouders.
Door de spanning in mijn nek zaten de spieren (met name aan de rechter kant), maar ook
wervels vast.
Na de behandeling op 1 december was er weer een beetje ruimte gekomen.
Wegens de lockdown heeft er helaas geen nieuwe afspraak plaatsgevonden.
Sinds 2 weken heb ik nu continu een harde piep (tinnitus) in mijn rechter oor.
Dan is het zeer, zeer frustrerend dat ik nu niet behandeld kan worden door de osteopaat.
Een osteopaat (die osteopathie als 5 of 6 jarige vervolg opleiding heeft gevolgd na een
fysiotherapie opleiding) behandeld vanuit meerdere invalshoeken en is beter geschoold dan
de fysiotherapeut.
Deze klacht, tinnitus, is zeer complex. KNO artsen hebben er geen antwoord op.
Ik vind het onbegrijpelijk dat osteopathie niet gelijk wordt gesteld aan fysiotherapie, terwijl
zij beter opgeleid zijn.
141. Els
Di 5-1-2021 13:35
Vanwege een depressie met veel lichamelijke klachten vnl in het buikgebied
kwam ik terecht bij osteopaat laarman .
De osteopaat behandelt ook het buik gebied wat een fysiotherapeut niet doet .
Daar om was ik blij dat de osteopaat van Laarman mij kon behandelen
en daar had ik enorm baat bij .
Ik wilde nu ook een behandeling afspreken omdat de klachten toch weer toenemen
en was teleurgesteld dat dat niet kon .
Onbegrijpelijk vind ik dit .
Ik hoop dat de praktijk voor mijn klachten weer gauw open gaat
zodat ik mij lichamelijk weer goed ga voelen.
142. Linda
Di 5-1-2021 13:30
Waarom ik vind dat Osteopathie weer open moet!
Ik zie osteopathie als een medisch beroep, net zoals fysiotherapie. En daarom ben ik van
mening dat jullie weer open zouden moeten. Voor klanten is het enorm van belang dat de
beroepsgroep weer aan het werk kan en daarmee klanten kan helpen met de gezondheid. We
hebben het hier niet over een kapper!!
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Mij heeft het in ieder geval erg geholpen, mede doordat Ilona heel goed is in haar werk,
vriendelijk en toegankelijk is. Ik voel me op mijn gemak.
Zij is zo goed op de hoogte van een heleboel dingen, dat als je een ander onderwerp met haar
bespreekt, zij daar ook hele bruikbare tips voor heeft of dit soort dingen meeneemt in haar
behandeling. Dat is zo fijn en bevorderd je welzijn.
143. Tanja
Di 5-1-2021 13:28
Goedemiddag,
Ongelooflijk dat ik geen afspraak bij jullie kan maken. Jullie zijn zoveel meer dan
fysiotherapie. Ik heb juist baat bij een behandeling van jullie om gedurende de dag gewoon
door te kunnen werken.
Het klopt totaal niet dat jullie gesloten zijn.
144. en 145. Paul en Margret
Di 5-1-2021 13:27
Margret en ik steunen jullie in de petitie naar de tweede kamer.
Het is inderdaad onlogisch dat fysiotherapie wel mag door gaan, terwijl osteopatie dat niet
mogen. Het is ook raar dat jullie groep word ingedeeld bij kappers en nagel studio’s welke
geen enkel raakvlak heeft met de gezondheidszorg.
146. Nynke
Di 5-1-2021 13:25
Door de behandeling van mijn babydochter minder stressvolle ouders plus dat wanneer we
dit niet behandelen zij op latere leeftijd veel meer zorg nodig zal hebben. Nu kunnen we met
een aantal korte behandelingen een boel leed voor de toekomst voorkomen.
147. Sophia
Di 5-1-2021 13:21
Beste,
Ik vind het heel belangrijk dat osteopaten weer aan het werk kunnen en dat de praktijken weer
open gaan! Voor velen is osteopathie de enigste manier om hun klachten onder controle te
houden. Ik zelf heb al jaren last van hoofdpijn klachten waar dokters en meerdere medicijnen
niks aan hebben kunnen veranderen. Tot dat ik bij mijn osteopaat terecht kwam. Door de
behandelingen van mijn osteopaat heb ik mijn hoofdpijn klachten onder controle en kan ik
mijn dagelijkse ding doen! Dit geldt niet alleen voor mij, maar voor heel veel mensen! Zonder
de regelmatige behandelingen van een osteopaat hebben vele mensen hun klachten niet onder
controle en zijn helaas aantallen van deze mensen niet in staat om hun dagelijks ding te doen.
Daarom is het zo belangrijk dat osteopaten ook in tijde van een lockdown open kunnen
blijven!! Osteopathie valt als je het mij vraagt onder zorg net zoals huisartsenpraktijken en
ziekenhuizen. En zorg zou altijd toegankelijk moeten zijn!!
148. Berber
Di 5-1-2021 13:16
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Hi,
Ik wil graag stemmen voor de heropening van Ostheopatie praktijken. Ik heb van alle
hulpmiddelen voor mijn rugklachten altijd het meest gehad aan deze werkwijze en vind t
absurd dat ostheopaten wordt geschaard onder kappers etc. Juist Deze mensen weten hoe het
lichaam werkt en zoeken naar verbanden, deze mensen weten ontzettend veel van het lichaam
en zijn daarom onvervangbaar.
149. Tim
Di 5-1-2021 13:13
Het is niet eens in mij opgekomen dat osteopathie onder contactberoepen zoals een kapper of
nagelstudio zou kunnen vallen. Voor mij is het een paramedisch beroep dat op gelijk niveau
ligt als bijvoorbeeld fysiotherapie. Kijkend naar landen zoals bijvoorbeeld Duitsland, waar
osteopathie onder de normale gezondheidszorg valt, is het sowieso al vreemd dat het hier in
Nederland nog steeds onder de noemer alternatief valt. Waar fysiotherapie me maar tot op
zekere hoogte kan helpen, geeft osteopathie een beduidend beter resultaat. Het is niet voor
niets dat veel fysiotherapeuten uiteindelijk ook osteopathie oppakken. Het is niet alleen
aanvullend, maar in veel gevallen ook effectiever en vaak minder ingrijpend en minder
langdurig. Sterker nog, als osteopathie net als fysiotherapie vergoed zou worden door de
zorgverzekeraars, dan zou het totaal aantal behandelingen waarschijnlijk een stuk lager zijn.
Het lijkt me niet meer dan logisch dat osteopathie gewoon toegestaan wordt onder de huidige
beperkingen. Zeker nu mensen veel thuis werken onder niet optimale ergonomische
omstandigheden en het aantal stressgevallen omhoog schiet.
150. Wilfried
Di 5-1-2021 13:02
Ik hoop dat de regering en Tweede Kamer spoedig gaan inzien dat osteopathie voorziet in een
primaire zorgbehoefte. Op dit moment sta ik onder behandeling bij een (andere) osteopaat,
maar moet tijdens deze lockdown nu noodgedwongen sessies missen - waar mijn gezondheid
(ik heb rug- en nekklachten) erg onder lijdt - bovendien in een periode waarin ik ook nog
gedwongen thuis moet werken met alle uitdagingen van dien.
151. Ingrid
Di 5-1-2021 12:45
Waarom moeten de osteopaten gewoon aan het werk kunnen blijven: zij helpen dagelijks vele
mensen met hun lichamelijke problemen. Zorgen dat pijntjes of anders zaken verbeteren,
waardoor je je beter voelt. Door een regelmatige behandeling kun je veel leed voorkomen.
152. Suleyka
Di 5-1-2021 12:42
Hoi,
Mijn dochter is met een vacuümpomp gehaald en heeft maandenlang last van haar lijfje gehad,
met als resultaat slecht slapen en dat gold natuurlijk ook voor mij. Zonder hulp van een
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osteopaat was haar lijf niet in balans gekomen. Binnen 2 weken was ze weer helemaal in orde.
Ik vind dit dus een essentiële tak van sport en vind dat osteopathie toegankelijk moet blijven.
153. Juliette
Di 5-1-2021 12:33
Geachte Tweede Kamer,
Osteopathie sessies zijn essentieel voor mij om mijn lichamelijke mobiliteit en gezondheid
op stand te houden. Mijn darmen, nier en buik hebben osteopathie behandelingen nodig om
goed te kunnen blijven functioneren. Net zo belangrijk, (soms belangrijker), als Fysio
behandelingen, daarom deze vraag aan u om Osteopathie therapie net zo waardevol als
Fysiotherapie te vinden en alstublieft niet in deze zware corona tijd ze dicht te doen. Open de
Osteopathie !
154. Barbara
Di 5-1-2021 12:31
Langs deze maak ik graag kenbaar dat ik het van groot belang acht dat de osteopaten
onmiddellijk hun praktijk moeten kunnen beoefenen ondanks alle lockdown maatregelen.
Zelf ben ik een vitaal beroeper en mis nu mijn behandelingen die ik zelf hard nodig heb om
mijn eigen beroep gezond en wel zo goed mogelijk te kunnen blijven uitoefenen.
155. Jes
Di 5-1-2021 12:27
Graag wil ik pleiten voor het weer openstellen tijdens de lockdown, van de praktijk van mijn
osteopaat Ilona Laarman. Sinds enige tijd is zij mijn behandelaar. Door mijn werk(ik heb een
contact beroep) en door een recente traumatische ervaring (er is een ernstige brand in mijn
huis geweest in 2020) kwam ik vast te zitten. Door mijn bezoeken bij Ilona was er sprake van
een rustige en voor mij behapbare reset. Mijn bezoeken droegen bij aan vooruitgang en nu ik
haar alweer zo lang niet mag bezoeken doe ik zowel fysiek als mentaal vele stappen terug.
Stappen die ik mij niet kan veroorloven. Alles komt weer vast te zitten en ik voel dat ik
hiermee verlies wat ik eerder terug veroverd heb. Mijn verzoek is dringend, OPEN DE
OSTHEOPATHIEPRAKTIJK!!
En eerlijk gezegd begrijp ik totaal niet waarom de fysiotherapeut wel en mijn osteopaat niet
mag werken.
156. Lynda
Di 5-1-2021 12:27
Ongeveer 2 jaar geleden heb ik een aantal behandelingen ondergaan om van de rugpijn af te
komen. Het bleek rondom mijn bekkengebied behoorlijk vast te zitten. Met deze
behandelingen werd dit uiteindelijk verholpen. Ik heb er dus baad bij gehad. Ik vind dat ze
weer heel snel open moeten. Dit valt onder fysiotherapie en is niet te vergelijken met bv een
kapper. Dit is medisch en niet cosmetisch.
157. Katinka
Di 5-1-2021 12:16
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Beste,
Door het sluiten van osteopathiepraktijk Laarman kan ik geen behandeling krijgen van mijn
osteopaat. Dit is voor mij nadelig, omdat ik juist door de regelmatige behandeling van de
osteopaat voorkom dat mijn klachten erger worden en mijn mobiliteit vermindert.
Daarom vraag ik dat osteopathie, net als fysiotherapie, de praktijk weer kan openen en dat dit
beroep op zijn waarde geschat wordt, want die waarde is voor velen heel groot en voorkomt
veel onnodige ellende.
158. Denise
Di 5-1-2021 12:08
Ik vind dat ostheopathie open moet om de gezondheid van de mens goed te houden. Als ik
alleen al naar mijzelf kijk, doen ze vele dingen meer daar waar een fysio niet zijn diploma's
in heeft gehaald en ervaring mist.
Ik heb zoveel klachten aan heup, knie gehad en door Ilona kan ik mijn werk, lesgeven aan
kinderen, vele fijner uitvoeren zonder dat ik mijzelf in de weg zit.
159. Roosmarijn
Di 5-1-2021 12:06
Ik sta echt perplex dat de osteopathie is stil gelegd, terwijl andere zorgberoepen zoals
fysiotherapie nog wel zorg mogen verlenen. Ik weet dat osteopaten doorgeleerde
fysiotherapeuten zijn, en niet voor niets!
Sinds 2008 heb ik rugklachten nav een hernia. De reguliere zorg kon niets meer voor me
betekenen behalve een operatie. De Osteopaat heeft me van de ergste klachten af geholpen
zodat ik niet onder het mes hoefde. Ook nu nog ga ik er af en toe heen. Geen ander soort
therapeutische behandeling heeft zoveel posiitief effect op mijn lijf als een behandeling bij
een osteopaat. Dat osteopaten worden ondergewaardeerd wist ik, maar dit is de omgekeerde
wereld! Hier moet echt snel iets aan veranderen!!
160. Mariette
Di 5-1-2021 11:59
Na een doorverwijzing van mijn huisarts kwam ik bij de osteopaat. Door een serie
behandelingen van mijn osteopaat kan ik weer pijnvrij bewegen. Kan ik weer deelnemen aan
het normale leven.
Daar voor kon ik amper lopen en fietsen, zat ik noodgedwongen veel. De professionele en
kundige manier van werken heeft mijn leven positief beïnvloed.
Daar ben ik heel dankbaar voor en dat gun ik anderen ook.
161. Marlies
Wo 6-1-2021 09:53
Geachte,
Vanwege mijn auto imuunziekte coeliakie, ervaar ik ontzettend veel klachten en pijn, door de
gemiste behandelingen van osteopathie Laarman.
162. Rinskje
Wo 6-1-2021 09:52
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Ik steun jullie petitie voor het ministerie van volksgezondheid.
Wat jullie doen is zeer essentieel. Doordat ik nu behandelingen misloop heb ik veel meer last
van mijn hele lijf en word ik belemmerd in mijn functioneren.
163. Marion
Wo 6-1-2021 09:19
Natuurlijk zijn osteophaten net zo essentieel voor behandeling van gezondheidsklachten als
fysiotherapeuten.
Na een half jaar tobben, meerdere bezoeken bij orthopeed en podotherapeut had ik nog steeds
ernstige klachten van mijn linkervoet. Ik liep zelf een tidj met krukken.
Na een! behandeling bij Ilona Laarman kon ik al weer zonder pijn lopen. Ik ben haar nog
steeds enorm dankbaar voor deze uitzonderlijke behandeling met prima resultaat.
Ik gun anderen ook een dergelijke behandeling ook in deze tijd met COVID-19 maatregelen.
Hierbij bepleit ik dan ook dan osteopathen hun behandelingen aan patienten weer kunnen
opstarten.
164. Ninon
Wo 6-1-2021 09:01
Beste Tweede Kamer,
Nu wij zoveel mogelijk thuis werken is het van zeer groot belang dat de Ostheopaten hun
werk moeten blijven doen!
Ik heb zelf het afgelopen jaar gebruik gemaakt en van de Ostheopaat en van de fysiotherapeut.
Omdat ik een beknelling van de zenuwen in mijn rug kreeg!
Ik weet dat men zeer zorgvuldig werkt en je zeker ook daar net bij de huisartsen en
fysiotherapie niet zomaar binnen stapt!
Je hebt eerst telefonisch contact.
Men stelt de gebruikelijke vragen heb je klachten etc en heb je klachten kom dan niet.
De handen worden gewassen.
Jij als cliënt moet de handen desinfecteren en je eigen handdoek meenemen.
Voordat je op de onderzoek bank gaat liggen met je eigen handdoek wordt deze eerst
gereinigd .
Er wordt een mondkapje gedragen.
Het zijn ook zorgproffesionals die wij thuiswerkers heel hard nodig hebben!
Dus Kamerleden aub
Mogen deze zorgprofessionals ook gewoon hun werk uitvoeren zodat wij thuiswerkers niet
in de kreukels komen?
165. Lucy
Wo 6-1-2021 00:13
Goedendag,
De osteopathie praktijk kan niet zo lang gesloten blijven.
Ik maak zelf veelvuldig gebruik van hun kundigheid en daardoor kan ik blijven functioneren.
Het zijn vakkundige therapeuten die voldoen aan de gestelde normering, en net als de
fysiotherapie, over medisch basis kennis bezitten op HBO niveau.
De fysiotherapie mag in de Corona-periode blijven doorgaan.
En hetzelfde zou ook voor de osteopathie moeten gelden.
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Mijn oproep zou dan ook zijn:
Laat de osteopaat zijn of haar werk doen. Want zij dragen bij aan beweeglijker en gezonder
mens.
166. Lucienne
Di 5-1-2021 23:48
Beste,
Wat een treurigheid dat de osteopathie nog niet tot de paramedische beroepen behoort en
daarom ook in de lockdown nu niet uitgeoefend kan worden. Ik mis het. Ik heb al heel lang
klachten en sinds ik bij de osteopaat kom verbeteren klachten, beweging en houding.
Verbeteringen die ik in jaren van alleen fysiotherapie niet optraden en die ik niet meer voor
mogelijk had gehouden. Zelf heb ik een fysiotherapie opleiding gevolgd en de osteopathie is
mijn inziens absoluut gelijkwaardig. Het wordt hoog tijd dat het als volwaardig paramedisch
beroep gezien wordt en zeker dat behandelingen in de lockdowns door kunnen gaan.
167. Patricia
Di 5-1-2021 23:01
Beste regering,
Al jarenlang ga ik naar de osteopaat, omdat ik bij de fysio niet verder kwam met mijn
klachten.
Zelf werk ik in de huisartsenzorg en zorgt de behandeling dat ik juist door kan gaan en mij
kan inzetten voor COVID-19. Ook verwijs ik zelf naar deze discipline.
Ik vind het erg bijzonder, maar ook voor mijzelf vervelend, dat osteopaten worden ingedeeld
bij contactberoepen zoals kappers en nagelstudio's in plaats van paramedische zorgberoepen
zoals fysiotherapie, podotherapie, logopedie, die nog wel patiënten kunnen behandelen.
Osteopaten hebben, zoals fysiotherapeuten en andere paramedici, een medische
vooropleiding gedaan en vervolgens daar nog minimaal 6 jaar studie aan toegevoegd en
voldoen dus aan dezelfde kwaliteitseisen als andere zorgprofessionals in de eerste lijn. Juist
nu is het belangrijk dat behandelingen door kunnen gaan. Osteopaten leveren een positieve
bijdrage aan de COVID patienten
Ik hoop dat de osteopaat per direct weer open kan gaan
168. Jean-robert
Di 5-1-2021 22:24
Dag
Bij deze mijn bijdrage voor het onmiddellijk heropenen van de Praktijk van Osteopathie
Laarman ( Amsterdam / Zwolle) Het is absurd dat de Osteopathie niet onder de essentiële
medische beroepen zou vallen. Voor mij houdt dit in dat ik niet naar mijn drie á vier
maandelijkse afspraken kan gaan. Het verbieden van deze zorg is een onbegrijpelijke
maatregel daar de Osteopathie als een medisch erkende behandelwijze wordt gezien.
Dus lijkt mij de hervatting van deze praktijk en alle andere Osteopathie praktijken niet meer
als normaal en rechtvaardig
169. Merel
Di 5-1-2021 22:14
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Geachte lezer,
Via dit bericht wil ik u vragen om osteopathie als essentiële medische beroepsgroep aan te
merken, zodat de praktijken weer open kunnen.
Met regelmaat breng ik een bezoek aan de osteopaat, wat bijdraagt aan een klachtenvrije
gezondheid. In tijden van Covid-19 extra belangrijk. Nu de praktijk gesloten is en de
behandelingen uitgesteld moeten worden levert dit voor mij en vele anderen
gezondheidsschade op.
Nu al zoveel mensen vertraging in de behandeling oplopen door de druk op ziekenhuizen en
huisartsen wil ik u vragen om niet nog meer mensen de dupe van vertraging in de zorg te laten
worden. Zeker niet, nu osteopaten veilig hun werk kunnen blijven uitoefenen.
170. Rudolph
Di 5-1-2021 21:32
Ik ben in 2019 in een 4 tal sessies afgeholpen van nek-/rugklachten. Voornamelijk veroorzaakt
door veel zittend werken. Osteopathie heeft mij (jaren eerder) ook van een chronische
knieblessure afgeholpen.
Het is onvoorstelbaar dat osteopaten, zeker in deze thuiswerkperiode, niet tot essentiële
beroepen behoren. En dan te bedenken dat slagers hiertoe wel behoren, terwijl de massale
vleesconsumptie aan de basis ligt van de huidige problemen.
171. Karlijn
Di 5-1-2021 21:25
Beste,
Graag zou ik uw aandacht willen vragen voor de beslissing om osteopaten, de osteopathie,
niet te kwalificeren als een paramedisch zorgberoep. De osteopaat doet voor mij wat een fysio
niet heeft kunnen bewerkstelligen. Door verder te kijken naar de oorsprong van de klacht, de
pijn of het ongemak, wordt deze aangepakt vanuit de basis. Mijn rug/nek voelen stukken beter
aan en stressklachten worden minder. In deze tijden van veel thuiswerken en daarbij een
peuter thuis, zou het fijn zijn als de osteopaat bezocht zou mogen worden. Dit is eigenlijk
onmisbaar, de progressie die is opgebouwd wil je niet teniet doen. Het is daarom dat ik u zou
willen vragen osteopathie toe te voegen aan de paramedische zorgberoepen.
172. Helena
Di 5-1-2021 21:01
Dit is ongelooflijk dom en werkt niet mee aan de oplossing van een
crisis waar iedereen onder lijdt. Zeker niet als je afhankelijk bent van
oplossingsgerichte ondersteuning bij je fysieke welzijn, wat zijn
weerslag op je geestelijke prestaties en een gezond leven heeft.
Osteopathie heeft mij de afgelopen 30 jaar in korte tijd al vaker van
vervelende kwalen en vastgelopen fysieke trauma's afgeholpen. Ik ben en
blijf er enorm van onder de indruk hoe deze medische methode werkt. Ook
mijn dochter heeft goede ervaring hiermee en ik blijf het iedereen
aanbevelen.
Een schande dat dit belangrijke werk, juist nu, in tijden van extra
stress en trauma, moet worden stilgelegd.
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173. Helene
Di 5-1-2021 20:2
Geacht lid van de Tweede Kamer
Het is niet mijn gewoonte brieven naar jullie te schrijven. De meeste maatregelen die
genomen zijn in deze tijd van Corona zijn begrijpelijk. De beslissing om fysiotherapeuten,
dermatologen en andere paramedische zorgberoepen open te laten en osteopaten niet is echter
onbegrijpelijk.
Ik ben bij een osteopaat terecht gekomen met een frozen shoulder. Het genezen van een
frozen shoulder duurt per fase een aantal maanden als je het aan een fysiotheraepeut vraagt.
Ik was na drie maanden bij mijn osteopaat al pijnvrij en na een half jaar al bijna helemaal
klachtenvrij.
Tussendoor hielp mijn osteopaat me ook nog van de pijn in mijn heup af. Waar de
fysiotherapeut me alleen pijn deed door op de ontsteking te duwen (wat zeer pijnlijk was en
niets oploste) vond mijn osteopaat de oorzaak van mijn pijn in een botje in mijn voet wat vast
zat. Het losmaken daarvan was ook niet fijn maar het heeft ervoor gezorgd dat ik nu niet
meer met pijn opsta, nooit meer het koken halverwege hoef over te dragen aan een van mijn
kinderen en uren kan wandelen zonder pijn. Ik zou heel graag ook nu nog af en toe naar mijn
Osteopaat gaan voor onderhoud maar dat kan niet omdat jullie denken dat het net zoiets is als
je nagels laten lakken. Daar kan een mens best zonder, maar pijn lijden is vreselijk. In
Duitsland en Frankrijk weet iedereen wat een Osteopaat kan en doet. In Nederland nog niet.
Het is al raar dat verzekeringen niet alles vergoeden van de Osteopaat en wel van de
fysiotherapeuten maar ze sluiten alsof het niks is, is werkelijk absurd.
Ik gun u de positieve ervaring die ik heb gehad bij mijn osteopaat, maar tot die tijd, vraag ik
u, de osteopaten gewoon hun werk te laten doen.
174. Jitske
Di 5-1-2021 20:13
Ik heb mijn twee dochters als kleine baby’s laten behandelen door een osteopaat voor hun
voorkeurshouding en ongemak in hun lichaam, met als gevolg: lekkerder slapen, minder
ongemak en het voorkomen van een afplatting van de schedel. Je wilt dit snel na de geboorte
doen en niet een hele lockdown moeten wachten. De ontwikkeling van baby’s gaat
razendsnel, hoe sneller ze van hun klachten af zijn hoe beter dit voor ze is.
175. Sandra
Di 5-1-2021 19:30
Hi,
Met 2 eerdere hernia’s probeer ik goed voor mijn lijf te blijven zorgen om herhaling te
voorkomen. Ik weet dat het niet allemaal te voorkomen is maar voor een deel wel. Osteopathie
helpt mij daarbij. Ik zou het dan ook jammer vinden als mijn afspraak niet door zou kunnen
gaan, dat zeker als een tandarts of fysio wel gewoon doorgang kan vinden!
176. Gaia
Di 5-1-2021 19:10
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Vorige jaar tijdens mijn zwangerschap had ik verschrikkelijk pijn in mijn rug door
bekkeninstabiliteit. Het enige dat hielp was een keer in de 3 weken een bezoek naar de
osteopaat. Het kon het niet genezen, maar de pijn werd veel minder.
De eerste -zeker hard nodige- lockdown maakte het onmogelijk om mijn therapie te
vervolgen, en veranderde het einde van mijn zwangerschap in een echte nachtmerrie.
Ik zie ook regelmatig een acupuncturist die ontzettend helpt met mijn migraines, en nu dat
het onmogelijk is krijg ik 2-3 aanvallen per week.
Ik ben zeker geen ontkenner van de coronacrisis, maar vind wel dat alternatieve therapieën
zouden moeten worden gezien als paramedische beroepen en niet als contactberoepen.
178. Niels
Di 5-1-2021 18:52
Beste Tweede Kamer,
Het is voor mij totaal onbegrijpelijk dat osteopathie niet bij de paramedische beroepen is
ingedeeld en ik hoop dat dit zo snel mogelijk wordt aangepast. Ik zal u uitleggen waarom.
Ik ben een man van 43 en heb al vanaf mijn 21e zware rugklachten met veel pijn. Voor deze
klachten ben ik behandeld door een fysiotherapeut, een manueel (fysio)therapeut en een sport
fysio. Allen paramedische beroepen. Al deze behandelingen hadden voor mij altijd maar een
beperkt en kortstondig resultaat en ik moest meerdere keren per jaar een serie sessies hebben
om van mijn klachten af te komen.
Op aanraden van een kennis ben ik naar een Ostheopaat gegaan en er ging een wereld voor
mij open. Ik had geen beschadigde ruggenwervel zoals gedacht door de fysiotherapeuten en
na slechts 3 behandelingen was ik een jaar lang klachtenvrij. De Ostheopaat kijkt naar het
hele lichaam en behandelt op een andere manier met veel meer geduld en daar heb ik dus heel
veel baat bij.
Op dit moment heb ik helaas zware klachten met veel pijn en ik kan niet terecht bij mijn
ostheopaat. Mijn afspraak is afgezegd en het is maar de vraag wanneer ik geholpen kan
worden.
Ik zou graag zien dat de Ostheopaat ook de indeling krijgt die het verdiend zodat ik en velen
met mij de medische behandeling krijgen die we nodig hebben.
Overigens vreemd dat ostheopathie als contactberoep wordt gezien, terwijl de
zorgverzekering ostheopathie vergoedt. Ik kan de rekening van de kapper immers niet
declareren.
179. Simone
Di 5-1-2021 18:19
Beste leden van de tweede kamer ,
Het zou bijzonder mooi zijn dat jullie toestemming geven aan de osteopaten om weer
patiënten te ontvangen , aangezien de fysio ook open mag blijven .
De osteopaat is in feite een fysiotherapeut die in ieder geval nog 6 jaar daarna heeft verder
gestudeerd !
Mijn osteopaat is voor mij onmisbaar ...
zou het in ieder geval rechtvaardig vinden als ze weer open gaan !
Hartelijk dank
180. Rosemarie
Di 5-1-2021 18:05
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Graag dit medisch beroep op de lijst bij de fysiotherapie.
181. Marlies
Di 5-1-2021 18:04
Beste mensen van de Tweede Kamer,
Met grote verbazing las ik de mail van Team Osteopathie Laarman.
Osteopaten zijn nu ingedeeld bij contactberoepen als nagelstudio's en kappers???
Ik snap dat fysiotherapeuten zijn ingedeeld bij essentiële medische beroepen. Heel
belangrijk.
En ik vind het onvoorstelbaar dat osteopaten daar niet onder vallen.
Osteopaten hebben mij, mijn partner en vele vrienden en familie zo vaak zo goed geholpen.
Regelmatig ook met klachten waar de fysiotherapeut niet afdoende kon helpen, klachten als
nek- en hoofdpijn, rugpijn en een beknelde zenuw.
Ik vind het heel naar voor nagelstudio's en kappers dat ze momenteel hun werk niet kunnen
uitvoeren en dat mensen die daar veel waarde aan hechten hier geen gebruik van kunnen
maken.
Dit heeft echter geen medische consequenties.
Het níet kunnen gaan naar de osteopaat heeft wél medische consequenties.
Zeer negatieve medische consequenties.
Ik hoop dat u uw besluit zal herzien en osteopathie zult indelen bij essentiële medische
beroepen.
182. Henneke
Di 5-1-2021 17:25
Osteopaten zijn zeker zorgprofessionals !
183. Tosca
Di 5-1-2021 17:08
Beste,
Al jaren loopt ik met verschillende blessures, waarvoor ik meer specialisten heb gezien dan
op 1 hand te tellen is. Tot overmaat van ramp ontwikkelde ik een jaar geleden maagklachten,
waar de doktoren ook geen oorzaak of oplossing voor konden vinden. Toen ik bij de osteopaat
kwam, viel alles op zijn plek. Ik heb niet meer dagelijks doorlopend pijn en kan weer normaal
eten. Helaas zijn mijn klachten wel van terugkerende aard, en heb ik de osteopaat nodig om
de klachten onder controle te houden met regelmatige behandelingen.
De osteopaat is voor mij geen luxe, zoals een nagelbehandeling, knipbeurt of
ontspanningsmassage, maar een must om zonder pijn de dag door te komen en mijn dagelijkse
werkzaamheden uit te voeren. Ik verzoek u dringend om osteopathie te erkennen als medisch
noodzakelijk beroep.
184. Petra
Di 5-1-2021 17:08
Beste,
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Ik ben het er helemaal mee eens dat de osteopaat net zo essentieel is als een fysiotherapeut.
Wat mij betreft, nog belangrijker. Want het is het enige wat mij helpt bij mijn rug en
nekklachten. Ik vind het dan ook belangrijk dat jullie praktijk op korte termijn weer open gaat.
185. Dorine
Di 5-1-2021 16:36
Geachte dame, heer,
Ik loop al sinds 1,5 jaar bij de praktijk van osteopathie Laarman.
Voor mij is het van essentieel belang dat ik zeker 1 x per maand een behandeling onderga
voor zowel een chronische slijmbeursontsteking aan mijn rechterheup (operatie heeft niet
geholpen) als een rughernia (een operatie vooralsnog voorkomen door behandeling).
Eindelijk een therapie die helpt, waar operaties of fysiotherapeuten dit niet konden.
Ik merk dat mijn klachten verergeren en heb dringend behoefte aan behandeling.
Osteopathie hoort gewoon onder paramedische zorgberoepen te vallen en zeker niet onder
de contactberoepen als kappers etc.
Een noodkreet van iemand die dringend behoefte heeft aan behandelingen van de osteopaat.
186. Harriët
Di 5-1-2021 16:06
Beste,
Wat ontzettend jammer dat mijn afspraak van 12 januari niet door kan gaan door de
lockdown. Ik was er volledig vanuit gegaan dat jullie ook een medisch contactberoep
uitoefenen. De behandelingen van Ilona zijn voor mij essentieel om goed van de recente
bevalling te herstellen die mij pijn en ongemak geeft in mijn bekken. Dit beperkt mijn
bewegingsvrijheid én ook in de zorg voor mijn zoon. Bij een fysio kan ik niet terecht met
mijn klachten, omdat deze behandelingen niet toereikend zijn geweest in het verleden. Ilona
heeft me na mijn vorige bevalling ook heel goed van mijn klachten afgeholpen.
En voor Luca, die weliswaar geen afspraak heeft, maar daar gaat het natuurlijk niet om:
Wat vreselijk zonde dat behandelingen niet door kunnen gaan. Juist voor kleine baby's als
onze zoon kan van zo'n grote waarde zijn! Mijn beide kinderen hebben veel baat gehad bij
behandelingen, waardoor hun prille leventjes een stuk relaxter werden. En dus die van papa
en mama ook! Een schande dat jullie beroep niet onder de essentiële medische beroepen is
geplaatst!
187. Jacob
Di 5-1-2021 15:49
Dag,
Hierbij mijn reden waarom ik vind dat osteopathie beschikbaar moet zijn, ook in lockdown.
Voor mij moet Osteopathie beschikbaar blijven omdat dit essentieel is voor mij om goed te
blijven functioneren. Ik ben met een traject bezig waarbij deze zorg-behandelingen ervoor
zorgen dat mijn fysieke problemen verminderen, waardoor ik inzetbaar blijf voor mijn werk.
Nu dit traject is gestopt door de lockdown is de positieve ontwikkeling gestopt - en gaat het
waarschijnlijk weer minder worden zonder behandeling. Omdat deze osteopathiebehandelingen belangrijk zijn voor mijn gezondheid, moeten deze beschikbaar blijven.
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188. Yvonne
Di 5-1-2021 15:47
Bijzonder vreemd, dat ik wel naar de fysiotherapeut mag en niet naar mijn osteopaat.
Bij de fysio keren met een paar dagen mijn klachten terug.
Mijn osteopaat zorgt ervoor dat ik weken/soms maanden klachtenvrij ben.
Dat betekent ook dat de kosten uiteindelijk een stuk hoger uitkomen.
En belangrijker nog het ongemak omdat ik met klachten toch minder goed functioneer.
189. Michelle
Di 5-1-2021 15:25
5 jaar geleden raakte ik bekent met de osteopathie, waar verschillende fysio's mij niet verder
konden helpen kon osteopathie Laarman dat wel. Ik had veel problemen met mijn lijf na mijn
zwangerschap. Ik had ontzettend veel pijn en het enige wat de fysio kon doen was de pijn
voor heel even verlichten voor het weer terug kwam, inmiddels liep ik al bijna een jaar bij
verschillende fysio;s. Na de geboorte van mijn 2e was ik deze pijn voor, dankzij de osteopaat.
Na 9 maanden weinig slaap, bracht de osteopaat weer rust bij mijn dochtertje die last had van
reflux en buikkrampen. Afgelopen week probeerde ik een afspraak te maken en kwam
erachter dat het momenteel niet mogelijk is omdat de osteopathie gelijk staat aan kappers en
spa's. Ik heb momenteel klachten waar mijn osteopaat mij bij kan helpen...maar ik kan er niet
heen. In andere landen werkt een osteopaat zelfs in het ziekenhuis, daarnaast is de opleiding
van een osteopaat langer dan die van een fysio. De meeste osteopaten begonnen zelfs als
fysio...dus bij deze een verzoek om deze alternatieve geneeswijze niet meer als alternatief te
zien, maar gewoon in te delen bij de andere beweegzorg en ze het liefst vandaag nog hun
deuren weer te laten openen!
190. Rosan
Di 5-1-2021 15:16
Beste Tweede Kamer,
Voor een lange tijd heb ik rondgelopen met een ontsteking in mijn heup/bil,
hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door het lange zitten achter mijn laptop voor mijn werk. Na
lang zoeken om de pijn te verlichten ben ik ik terechtgekomen bij een osteopaat, in specifiek
Ostheopathie praktijk Laarman in Amsterdam. De holistische benadering van kijken en de
behandelingen gericht op mijn heup en bil in combinatie met de spanning op mijn darmgebied
in same hang met mijn eet- beweegpatroon heeft mijn pijn verlicht. Voor min heeft de
osteopaat geholpen om een verbinding te maken met mijn lichaam en gewoonten. Voordat ik
blij de osteopaat ging, heb ik meerdere fysiotherapie sessies gehad, zonder resultaat. Voor mij
hebben de Ostheopathie sessies de pijnpunten die mijn probleem veroorzaakten aangepakt.
Daarom vind ik dan ook meer dan rechtvaardig om deze beroepsgroep in deze tijd waar we
veel thuiswerken en spanning op bouwen in ons lichaam zijn belangrijke werk en bijdrage te
laten leveren aan wie het nodig heeft. Het zal op individueel en maatschappelijk niveau in
mijn inziens verlichting geven in deze gekke tijden.
191. Kursun
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Di 5-1-2021 15:12
Geachte LS,
Ik wil u verzoeken om de Osteopathie praktijken met onmiddellijke ingang te heropenen.
Ik heb altijd last van nek-, schouder-, rug- en hoofdpijn klachten en wordt hieraan behandeld,
de behandelingen hebben mij geholpen maar ik kan de behandelingen niet meer voortzetten
omdat de Osteopathie praktijken i.v.m. Lock down niet meer open zijn omdat zij niet als
paramedische zorgberoepen worden ingedeeld ook al doen ze hetzelfde werk als de
fysiotherapeuten. Ik ben jaren ook naar een fysiotherapeut geweest zonder resultaat en nu ik
een juiste behandeling heb gevonden worden zij gesloten. Nu we thuis moeten werken zijn
mijn klachten verergerd en kan ik niet behandeld worden. Ik wil u hiermee vragen of u uw
beslissing, over de opening van de Osteopathie praktijken, wilt herzien en ze per
onmiddellijke ingang te heropenen. Want als ze nog lang dicht blijven ben ik bang dat mijn
klachten nog erger worden en ik nog langer met pijn moet rond lopen en hierdoor herstel
langer gaat duren. En ik denk dat de Tweede kamer niet wil dat de mensen met klachten rond
lopen.
In de hoop dat u uw beslissing wilt herzien, verblijf ik,
192. Luba
Di 5-1-2021 15:08
My daughter is a top sporter. She does rhythmic gymnastics. In the current situation, she
follows online training sessions, up to 15 hours per week.
It is very important to her, it keeps her flexibility, physical and mental strings up to a good
level. Online training has positive and negative sides.
There are more minor injuries, that can be corrected by the osteopath. We would love your
treatment is available in lockdown time.
193. Farida
Di 5-1-2021 15:02
Beste heer, mevrouw,
Osteopathie valt onder gezondheid. Ik wordt graag behandeld zodat ik weet dat mijn lichaam
gezond is. Ik heb veel baat aan osteopathie, wanneer ik een behandeling heb gehad weet ik
dat ik beter functioneer.
Vandaar mijn brief aan u om osteopathie te openen voor onze gezondheid.
194. Joep
Di 5-1-2021 14:34
Osteopaten horen open te zijn.
195. Jeroen
Di 5-1-2021 14:24
Helemaal mee eens dat jullie open moeten: essentieel beroep, osteopaat. Heeft met weinig
behandeling heel veel voor mij gedaan waar ik nog niet eerder goed mee geholpen was.
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196. Mariette
Di 5-1-2021 11:59
Na een doorverwijzing van mijn huisarts kwam ik bij de osteopaat. Door een serie
behandelingen van mijn osteopaat kan ik weer pijnvrij bewegen. Kan ik weer deelnemen aan
het normale leven.
Daar voor kon ik amper lopen en fietsen, zat ik noodgedwongen veel. De professionele en
kundige manier van werken heeft mijn leven positief beïnvloed.
Daar ben ik heel dankbaar voor en dat gun ik anderen ook.
197. C.
Di 5-1-2021 11:48
Ik vind het ronduit verbijsterend dat osteopathische professionals van overheidswege
verplicht werden hun praktijk te sluiten, terwijl fysiotherapeuten hun praktijk wel hebben
mogen continueren. Beide categorieën zorgverleners oefenen een paramedisch beroep uit,
doch worden in de sfeer van de coronabestrijding kennelijk volstrekt ongelijk behandeld.
Wie als patiënt een osteopathische behandeling behoeft omdat hij of zij geregeld vergaat van
de pijn, zoals ik zelf, begrijpt hier niets van en voelt zich minstens net als de osteopaat zelf
enorm benadeeld en in de steek gelaten.
Bij dit alles komt nog dat in elkaars aanwezigheid de osteopaat rond het hele hoofd een plastic
bescherming heeft aangebracht en ikzelf dan een mondkapje draag.
198. Bas
Wo 6-1-2021 10:06
Ik vind ook dat osteopatie valt onder de essentiele medische beroepen.
199. Henriette
Wo 6-1-2021 10:14
Goedemorgen,
Verbaasd ben ik dat mijn afspraak (en die van vele anderen) bij de osteopaat niet door kan
gaan in verband met de corona beperkingen van december.
Voor mij is de behandeling van osteopaat Ilona Laarman de enige manier om de pijn in mijn
buik draaglijk te houden. Dit lukt niet met medicijnen of behandelingen van de pijnpoli. Ik
ben hierin dus afhankelijk regelmatige afspraken. Nu valt er dus in ieder geval al een
behandeling weg en wie weet wat nog volgt. Dit in een periode waar de behandelingen voor
mij hard nodig zijn.
Dit betekend voor mij meer pijn en een paar stappen terug. Minder belastbaar zijn.
Ik snap dat er gekeken moet worden naar zo min mogelijk contact momenten, maar als
chronisch zieke patiënt loop ik wel tegen veel beperkingen aan. Terug schroeven van de
planbare reguliere en alternatieve zorg is niet de oplossing!

200. Yvonne
Wo 6-1-2021 12:37
Beste medewerkers van Osteopathie Laarman,
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Bij deze wil ik graag mijn verhaal doen over de functionaliteit van de
osteopathiebehandelingen.
Sinds een aantal jaren loop ik onder behandeling bij Ilona Laarman vanwege heftige maag- en
darmproblemen.
Dankzij deze behandelingen kan ik weer normaal eten en mijn eten verteren, iets wat voordat
ik bij haar onder behandeling kwam niet meer kon.
Langdurige sluiting van haar praktijk betekent dat ik waarschijnlijk weer vast ga lopen en het
eten weer de nodige problemen gaat geven.
Ik vind het dan ook niet verstandig dat de praktijken van osteopaten nog langer gesloten moeten
blijven, waardoor niet alleen ik maar honderden patiënten in het nauw komen. Net als
fysiotherapeuten hebben osteopaten een belangrijke functie in de behandeling van patiënten.
Ik verzoek u dan ook met heel veel druk om ervoor te zorgen dat de osteopaten hun praktijk
net als fysiotherapeuten open mogen houden voor al hun patiënten, om er zodoende voor te
zorgen dat niet nog meer patiënten in de problemen komen en daardoor de druk op de zorg nog
vele malen groter wordt.
201. Imke
Wo 6-1-2021 10:59
Beste,
Ik ben het met u eens dat ostheopathie praktijken open moeten blijven voor mensen met
klachten, in plaats van deze te laten voortbestaan of verergeren. Temeer omdat goede praktijken
straks dreigen te verdwijnen als zij niet langer hun diensten kunnen aanbieden.
Ik sluit mij graag aan bij uw brief/verzoek aan de 2e kamer en elke andere actie die u
onderneemt om deze behoefte onder de aandacht brengen.
202. Lies
Wo 6-1-2021 11:34
Sta achter Uw brief,ook de Osteopathie moeten ook gewoon hun werk kunnen doen,zij doen
net als de Fysiotherapie. Ik zie geen verschil tussen deze praktijken allebei medisch. Stuur de
brief ik sr er ACHTER>.
203. Judith
Wo 6-1-2021 11:50
Osteopathie
is
pijn
verlichtend,
on-verdraagbare
pijn
draagbaar
maken.
Als je kiespijn hebt kan dat ook hoofdpijn veroorzaken en wat een verlichting als die pijn weg
is.
Rugpijn kan zo erg zijn dat osteopathie er aan te pas moet komen om verlichting te geven. Of
zelfs
de
pijn
weg
te
nemen.
Zenuwpijn is ondragelijk en geest dodend, dit moet bereikbaar zijn voor iedereen.

204. Gerdy
Wo 6-1-2021 12:16
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hallo
Ik wil.hierbij aangeven dat ik veel baat heb gehad bij de behandeling die ik kreeg vän Iĺona
Laarman Meer nog dan bij de fysio. ik snap ook niet waarom ostopathie niet onder een
medisch beroep valt.

205. Kiran
Wo 6-1-2021 12:24
Hoi
Ostheopathie betekent voor mij verlichting van pijn en fysieke vooruitgang en in mijn geval
een noodzaak dat osteopathie open blijft.
206. Catherine
Wo 6-1-2021 12:46
To the members of the Dutch Parliament (second house):
I hereby, Catherine Jasserand, support the reopening of osteopaths’ offices as soon as possible
as I consider that their work is as essential and useful as the work of physiotherapists and other
healthcare professionals. Those are still allowed to see patients, whereas osteopaths cannot.
I have recurrent pain issues linked to c-sections that I had when my children were born. I have
seen several physiotherapists without noticing any improvements. Thanks to the global manual
approach followed by osteopaths (who treat the body in its entirety), I have been able to get
some improvements (belly and back’s pain relief). Their exclusion from the category of heath
care professionals has consequences for many of their patients (including myself) who are in
need of their treatments.
I hope that they will be allowed to reopen as soon as possible and that their work will be
considered as essential as the one of any other healthcare professional.
I thank you in advance for your consideration.
207. Renie
Wo 6-1-2021 12:53
Allereerst:
Een
gelukkig,
gezond
en
werkzaam
2021
gewenst!
Tot mijn verbazing kon ik geen afspraak maken bij jullie en kwam ik erachter dat de
Osteopathie kennelijk niet tot de essentiële medische beroepen hoort!
En dát in deze tijd, waarin mensen toch al veel meer op zichzelf aangewezen zijn.
In het verleden heb ik ervaren hoe ik op kundige wijze, in vrij korte tijd, van een zeer ernstige
zenuwontsteking afgekomen ben. Als ik deze behandelingen niet had gehad had ik voor zeer
lange
tijd
hele
sterke
pijnstillers
moeten
gebruiken.
Mijn huisarts zal ik altijd dankbaar zijn dat ze me naar jullie doorgestuurd heeft.
Omdat ik met andere klachten zit probeerde ik weer een afspraak te maken maar dat ging dus
helaas
niet.
Ik hoop écht dat duidelijk gemaakt kan worden aan het ministerie van VWS dat dit verbod op
het bieden van zorg door de Osteopaten een onbegrijpelijke maatregel is.
208. Caroline
Wo 6-1-2021 13:01
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Naar aanleiding van de lockdown waarbij het sluit genomen is ook osteopaten hun deuren te
laten sluiten, schrijf ik dit bericht.
Reeds meer dan 15 jaar loop ik met rug, nek en schouder klachten ten gevolge van mijn
dagelijkse werkzaamheden. De eerste jaren was het enigermate uit te houden met behulp van
wekelijkse tot tweewekelijkse (als het meezat) bezoeken aan de manueel therapeut. Echter na
verloop van tijd bood dit geen uitkomst meer omdat die enkel de symptomen behandelen en
minder de onderliggende oorzaak.
Derhalve kwam ik bij Osteopathie Laarman terecht. Waar meer naar de onderliggende
problemen en verbanden binnen mijn lichaam wordt gekeken en van daaruit behandeld.
Deze behandelingen zijn voor mij niet een “nice to have” extraatje, maar een broodnodige
behandeling om enigermate normaal te kunnen blijven werken.
Behandelingen die niet door mijn verzekeraar vergoed worden, maar die ik zonder er ook maar
één tel over na te hoeven denken direct wil betalen omdat ze zo veel beter helpen dan wat dan
ook.
Het sluiten van mijn osteopathie praktijk betekent voor mij direct weer het oplopen van de
pijnklachten en daarnaast ook nog eens de wetenschap dat het nu weer een langer en pijnlijker
traject wordt om op het oude niveau weer terug te komen.
Als zelfstandig ondernemer heb ik op geen enkele wijze een beroep op de staat gedaan in deze
(zakelijk) moeilijke COVID periode. Wel verzoek ik hierbij met klem de osteopaten weer hun
werk te laten uitvoeren, omdat hun behandelingen niet een luxe voorziening zijn, maar een
noodzaak.
209. Yvonne
Wo 6-1-2021 13:23
Het is vreemd, dat paramedische behandeling ten behoeve van herstel van lichamelijke functies
opeens moet worden gestopt.
De overheid dient hier niet het belang van de burgers, die veel baat hebben bij de behandeling
door de osteopaat. Ik kon door met mijn werkzaamheden zonder veel pijnklachten.
De osteopaat heeft nog meer een toegevoegde waarde dan een fysiotherapeut, want de oorzaak
wordt aangepakt. De osteopaten hebben ook meer kwalificaties dan een fysiotherapeut en
hebben daarvoor langer gestudeerd.
Het is niet te verteren, dat zij onder dezelfde beroepsgroep als kappers worden ingedeeld.
Graag zo spoedig mogelijk een eind maken aan deze rechtsongelijkheid en osteopaten hun werk
weer laten oppakken!
De overheid dient zorg te dragen voor gezonde en gelukkige burgers. Dat is in deze tijd al
moeilijk, maar dan mogen er geen extra hindernissen worden opgeworpen.
Een gezonde geest in een gezond lichaam!

210. Maaike
Wo 6-1-2021 13:36
Beste Kamerleden,
Ook ik wil u overtuigen waarom de osteopaten weer aan het moeten!!
Mijn pasgeboren zoon heeft nu 1 behandeling gehad en we kunnen duidelijk verschil merken.
Echter kwam daarna de lockdown en konden we niet meer heen. Waardoor wij merken dat er
nog steeds spanning in zijn lijfje zit. Hopelijk mogen de osteopaten snel weer aan het werk om
iedereen te helpen!
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211. Linden
Wo 6-1-2021 13:47
Toen ik niet verder kwam met mijn chronische rug- en nek klachten bij fysio- en manueel
therapeut, heb ik veel baat gehad bij osteopatie. Er kon veel breder worden gekeken naar een
klacht, en er konden meerdere manieren ingezet worden om te helpen.
Doordat mijn osteopaat veel langer geschoold is dan bijvoorbeeld een fysiotherapeut, kon ze
op een heel andere manier naar mijn klachten kijken en me daardoor verder helpen.
Ik begrijp daarom niet, dat een fysiotherapeut mag werken tijdens de lockdown en een
osteopaat, die zorg biedt die mensen met chronische klachten juist in deze tijd van thuiswerken
zo nodig hebben, niet.
212. Noldi
Wo 6-1-2021 13:58
Aan het ministerie van VWS.
Voor mijn klachten ben ik onder behandeling bij osteopathie Laarman. Voor de lockdown heb
ik een behandeling gehad waarna mijn klachten voor een groot deel afnamen.
Door de lockdown zijn vervolgbehandelingen niet mogelijk, dit belemmert mijn
genezingsproces. De behandelingen bij de fysiotherapeut mochten wel door gaan maar de
resultaten van die behandelingen zijn niet zo goed als die van de behandelingen door de
osteopaat.
Mijn verzoek is of u de behandelingen door de osteopaat, net zoals die door de fysiotherapeut,
met onmiddellijke ingang weer mogelijk wil maken.
213. Agnes
Wo 6-1-2021 14:01
Onvoorstelbaar
dat
osteopathie
op
dit
moment
niet
kan
doorgaan.
Ik
mis
mijn
behandelingen
heel
erg.
Wat men bij fysiotherapie niet kon bereiken, lukte bij osteopathie bij mij wel.
Veel minder pijn in spieren, rug en schouders. Ik hoop dat daar snel verandering in kan komen
want osteopathie is een behandelingswijze , waar heel veel mensen baat bij hebben. Dus laat
osteopaten
hun
werk
doen
juist
in
deze
tijd.
Zoveel mensen hebben daar behoefte aan en baat bij waaronder ik.
214. Laura
Wo 6-1-2021 15:35
Na mijn keizersnede 1,5 jaar geleden had ik te maken met zogenoemde zenuwpijn. Dit was
dusdanig pijnlijk dat ik maanden nauwelijks kleding op mijn buik kon verdragen. Zelfs slapen
onder een deken voelde als 100 scheermesjes. Het ziekenhuis gaf aan dat dit in ca 1 op de 1000
gevallen kon voorkomen. ‘Pech’. Zij konden geen oplossing bieden, behalve 1x per kwartaal
injecties om de pijn te verdoven. Dat klonk niet erg hoopvol. Ik kon nog altijd niet functioneren
en vroeg mij echt af of ik überhaupt nog kon gaan werken na mijn verlof.
Al zoekende naar alternatieven heb eerst een afspraak gemaakt met een fysiotherapeut. Ook zij
kon mij helaas geen hulp bieden. Gelukkig adviseerde zij mij om naar een osteopaat te gaan.
Wat een top advies! Al na de eerste behandeling voelde ik al zoveel ontspanning. Na ca 4
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behandelingen was de pijn helemaal weg. Ik zou niet (willen) weten hoe het was gegaan zonder
deze hulp. Voor mij absoluut een essentieel en ultiem waardevol beroep!
215. Mieke
Wo 6-1-2021 15:46
Geachte
heer/mevrouw,
In de veronderstelling dat osteopaten net als fysiotherapeuten onder de essentiële medische
beroepen vallen, wilde ik vanwege rugklachten kort geleden een afspraak maken met
Osteopathie Laarman. Tot mijn grote verbazing begreep ik toen dat osteopaten niet gerekend
worden
tot
de
essentiële
medische
beroepen
en
dus
gesloten
zijn.
Door osteopathie behandelingen zijn mijn rug- en ook mijn darmklachten in het verleden op
een prettige manier en ook in betrekkelijk korte tijd verholpen. Ik zou u dan ook dringend
willen verzoeken osteopaten onder de essentiële medische beroepen te laten vallen, zodat deze
professionals hun belangrijke bijdrage aan de zorg van velen kunnen voortzetten.
216. Caroline
Wo 6-1-2021 16:40
Beste
lezer,
Dat osteopaten momenteel hun zorg niet aan hun patiënten kunnen bieden is bijzonder te
noemen. Zeker wanneer de fysiotherapeut zijn behandelingen wel voort kan zetten.
Persoonlijk heeft een behandeling bij de osteopaat voor mij meer lichamelijke verbetering
opgeleverd dan een bezoek aan de fysio. Dat er nu patiënten thuis zijn met klachten welke
verergeren is ongehoord. Of wachten we op ernstige aandoeningen waar de afgeschaalde
reguliere
zorg
geen
ruimte
voor
heeft.
Uitstekend opgeleide, gekwalificeerde en kundige osteopaten kunnen hun vak, waar velen baat
bij
hebben,
niet
uitvoeren.
En dit omdat zij niet vallen onder de beroepsgroep paramedische zorg, dit is een schandelijke
uitsluiting!
Ik pleit voor een snelle opening van de praktijken.
217. Arie
Wo 6-1-2021 18:13
Laat de praktijk open,hebben we nodig om gezond te blijven
218. Henri
Wo 6-1-2021 20:24
Hi,
Ik heb jarenlang een uitdaging gehad met mijn rug en liesstreek die ondanks vele bezoeken aan
manueel therapeuten en fysiotherapeuten geen verlichting van de klachten heeft gegeven. De
bezoeken aan de osteopaat hebben wel tot verlichting van de klachten geleid, dus daarom moet
deze dienst/beroepsgroep weer open komen voor haar klanten.
219. Maxime
Do 7-1-2021 11:03
Beste Minister,
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Er valt te veel noodzakelijke zorg uit. Hoe kan het dat patiënten die al een heel traject zijn
doorgelopen, van regulier tot aan alternatief, uitkomende bij een mengelmoes van de twee namelijk Osteopathie - nu ineens hun zorg weer weg zien vallen. Zoveel onder ons hebben een
onderhoudsbeurt nodig, zeker na de stress van het afgelopen jaar. Of het nu gaat om emotionele
stress die in ons lichaam gaat zitten, door de ongemakkelijke afstand die we moeten houden
van onze geliefden, het gebrek aan aanraking, of de fysieke stress die komt door de stoel achter
het thuisbureau dit toch nét niet zo goed is als die van het kantoor.
Persoonlijk voel ik het overal - van mijn nek tot aan mijn kuiten. Osteopathie biedt hulp, en
langdurige hulp. Het pakt de oorzaak van klachten aan, om het zelfgenezend vermogen van het
lichaam te stimuleren zodat die z'n werk weer een aantal weken of maanden goed zelf kan doen.
Hoe kan het dat de fysiotherapeut wel mag behandelen, en de osteopaat die langer, en net zo
wetenschappelijk gestudeerd heeft, niet. Het zou zoveel klachten verhelpen als de osteopaten
aan het werk zouden mogen. Zoveel leed en pijn. De reguliere zorg ontlasten. De post-covid
patiënten weer aan het werk krijgen.
Alstublieft minister, heroverweeg uw keuze. Natuurlijk In deze gekke tijden moeten we zoveel
mogelijk nuttige maatregelen nemen. Maar goede zorg wegnemen, is hier niet een van.
220. Wil
Do 7-1-2021 12:21
Hierbij wil ik mijn eigen achter de Osteopaten scharen, want ze zijn geen kapper o.i.d.
Zij behandelen mensen die amper gehoord worden bij een andere arts en voor die mensen een
vlucht om daar heen te gaan en behandeld te worden. Dus zou ik zeggen,
laat deze Osteopaten hun werk doen omdat er zoveel mensen baat bij hebben, en waarschijnlijk
zijn er ook in U omgeving die er heen gaan.
221. Karin
Do 7-1-2021 12:52
Bij deze wil ik mijn stem laten horen en bevestiging dat ik de behandeling bij de osteopaat erg
waardevol vind.
Meer nog dan bij de fysiotherapeut.
Ik ben het er volledig mee eens dat ze onder de essentiële medische beroepen vallen.
222. Peter
Do 7-1-2021 14:15
Bij deze mijn reactie op jullie sluiting.
Vanzelfsprekend moet deze zorg zo snel mogelijk weer mogelijk worden. In mijn ogen valt het
in hetzelfde vakje als fysio, en die zijn ook gewoon open.
223. Regina
Do 7-1-2021 14:44
Waarom ik vind dat de osteopathie weer open moet is omdat ik mijn verhaal in het kort even
ga vertellen.
Januari 2019 maakte ik onverwachts een misstap van mijn fiets waardoor ik een hele dikke
knie aan overhield. 3 weken later kon ik terecht in het zkhs vóór behandeling. Ik heb 2 x één
corticosteroïden injectie erin gekregen maar niks mocht baten. Na ruim anderhalf jaar later
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kwam ik terecht bij osteopaat Ilona Laarman. Voor mij was dit een openbaring ik ging met veel
pijn de deur uit, maar binnen paar weken had ik resultaat. Ik kon weer goed lopen en de oorzaak
lag heel ergens anders dan dat ze dachten.
De onderliggende klachten die je hebt kunnen door osteopathie verholpen worden.
Als je uit de behandeling bent waar je gestart bent moet je helemaal weer van voor af aan
beginnen. En dat is op z’n zachts gezegd niet prettig.
Ik spreek zelf uit eigen ervaring. Dus de osteopathie moet gewoon weer open. Ze vallen onder
geneeskunde net als de fysiotherapeut.
224. Roy
donderdag 7 januari 2021 14:35
Geachte heer/mevrouw.
Hierbij doe ik een dringend verzoek om de indeling van de groep osteopaten te herover wegen.
Mijn osteopaat heeft een medische vooropleiding gedaan en een opleiding tot osteopaat
gevolgd,
Die 6 jaar duurde.
De groep osteopaten moeten voldoen aan dezelfde kwaliteit eisen als andere zorgprofessionals.
Mijn mentale en fysicke situatie is veel verbeterd door de diensten van mijn osteopaat.
Door de regelmatige bezoeken kon ik weer met mijn situatie omgaan en had veel minder last.
Door dat zo goed behandeld word, doe ik geen beroep meer op de huisarts, ziekenhuis of
anderen zorgverleners.
Dus doe ik een dringend verzoek om de osteopaten in te delen zoals de groep fysiotheropeuten
zodat ik zo spoedig mogelijk de praktijk weer kan bezoeken.
225. Susan
Do 7-1-2021 14:50
Geachte heer/mevrouw,
Met grote teleurstelling heb ik vernomen uw besluit om ook osteopathie praktijken te sluiten
deze lock-down periode.
Dat osteopathie nog steeds niet erkend wordt als een medisch noodzakelijk en zeer
professioneel zorgberoep gaat er bij niet in!
Jaren geleden had ik zeer ernstige heupklachten en kon nauwelijks nog normaal functioneren
en mijn werk uitvoeren.
Injecties en medicatie hielpen niet.
Uiteindelijk ben ik getipt een osteopaat te raadplegen en na 2 behandelingen was ik van mijn
slijmbeurs ontsteking genezen. En dit zonder chemische rotzooi te hoeven slikken of
geïnjecteerd te krijgen!
Nog enkele keren per jaar ga ik voor een "onderhoudsbeurt", ook om rug,- en nekklachten tegen
te gaan die ik later ontwikkelde nadat ik een positie op kantoor had aanvaard.
Vorig jaar maart werd ik getroffen door corona en ook het herstel hiervan kreeg een flinke
boast na behandeling door mijn osteopaat.
Doordat ik vanaf de 1e lock-down veel thuis moet werken zie ik des te meer uit na deze
behandelingen, om fit te blijven en uit de ziektewet.
Daarom betreur ik het besluit dat b.v. de fysio wel zijn/haar werk mag doen, maar niet de
osteopaat die over veel meer medische kennis beschikt en meer voor een patiënt kan
betekenen.
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Mijn verzoek daarom; wilt u a.u.b. uw besluit heroverwegen, deze zaak inzien en terugkomen
op uw besluit. Ik zie uit naar de mogelijkheid weer een check-up te ondergaan en te herstellen
van allerlei pijntjes, veroorzaakt door de huidige situatie waarin wij allen verkeren.
Houd de mensen die nog kunnen werken aan het werk, door ze te voorzien van deze
mogelijkheid om fit en gezond te blijven!
Alvast mijn dank.
226. Andre
Do 7-1-2021 16:30
Geachte heer/mevrouw,
Ik was erg teleurgesteld van mijn osteopaat te horen dat ook zij moesten sluiten deze lockdown periode.
Dat osteopathie wordt ingedeeld bij contact beroepen als kappers, nagelstudio's en niet onder
paramedische zorgberoepen, daar begrijp ik niets van gezien de medische opleiding die aan
deze titel voorafgaat.
Jaren geleden heb ik een operatie aan mijn knie ondergaan en daaropvolgend een aantal fysio
behandelingen.
Maar pas na bezoek aan de osteopaat is het aanzienlijk beter geworden en kan ik ook in mijn
werk alles weer pijnvrij doen.
Later kreeg ik door een val een schouderblessure, een operatie was geen optie volgens de
dienstdoende eerste hulp arts. Daarom ben ik weer voor behandeling naar de osteopaat gegaan.
En wederom met veel succes.
Naast mijn behandeling aan beschadigde knie en schouder ben ik enkele keren van rugklachten
verlost door behandeling van de osteopaat.
Ik doe fysiek werk, ik ben servicemonteur en inmiddels de 50 gepasseerd.
Naast dat ik zelf goed op mijn gezondheid let, (goed en gezond eten, regelmatig sport) ben ik
de osteopaat blijven bezoeken enkele keren per jaar.
Dit om mijn lijf te onderhouden en de kwetsuren die ik heb opgelopen door de jaren heden,
geen kans te geven weer problemen en pijnklachten te veroorzaken.
Dat ik hieraan financieel zelf moet bijdragen is het dubbel en dwars waard, omdat ik meerdere
keren ondervonden heb hoe effectief en doeltreffend deze manier van medische behandelen
werkt voor mij.
Ik weet dan ik maar één van de velen ben die heel veel baat hierbij heeft. Daarom mijn
dringende verzoek aan u om de osteopathie praktijken weer te heropenen zodat de
behandelingen weer kunnen plaatsvinden!
227. Ines
Do 7-1-2021 16:37
Bij goede medische hulpverlening hoort m.i. ook een holistische en integrale aanpak.
Osteopathie is daarin erg belangrijk.
228. Ton
Do 7-1-2021 18:17
Hi,
voor mij is osteopathie een laagdrempelige en prettige manier om ervoor te zorgen dat kleinere
klachten zich niet verder ontwikkelen tot grote problemen, alsmede een soort 'check' van de
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staat van m'n organen. Het heeft me in het verleden ook actief geholpen met pijnvermindering
veroorzaakt door een kapotte nier.
229. Marion
Do 7-1-2021 19:00
Bij deze wil ik graag jullie actie ondersteunen.
Zelf maak ik geen gebruik meer van jullie diensten maar heb dat in het verleden wel gedaan.
Ik weet hoe belangrijk een goede osteopaat is voor heel veel mensen. Velen hebben veel baat
bij een behandeling. Ik vind het onbegrijpelijk dat deze beroepsgroep niet aan het werk mag
blijven. Voor mij weer een bewijs hoe willekeurig en onzorgvuldig er voor maatregelen
gekozen wordt. Hopelijk mogen jullie snel weer aan het weer. Gezondheid staat toch voorop?
230. Ilse
Vr 8-1-2021 11:14
Beste heer, mevrouw,
Tot mijn verbazing kreeg ik te horen dat de osteopaten momenteel niet mogen werken vanwege
de lockdown, waar bijvoorbeeld een fysiotherapeut dit wel mag. Qua contact is er geen enkel
verschil. Qua behandeling echter wel. Hierbij wat concrete voorbeelden over wat osteopathie
voor mij (heeft) betekend:
Zoon 1:
-3 maanden huilbaby. Na 1 behandeling hadden we al een ander kind (nek zat vast).
-Met 10 maanden wilde hij geen overgangen maken tussen kruipen/zitten/liggen en hij rolde
nooit. Na 1 behandeling rolde hij 1,5 uur lachend achter elkaar en daarna ontwikkelde hij zich
in vogelvlucht
-2 jaar. Uit klimrek gevallen en stotterde. Huisarts/consultatiebureau kon niks vinden maar
stotteren ‘kwam niet door val’. Na 1 behandeling ging het stotteren over; nek bleek weer vast
te zitten
-inmiddels 5 jaar en er zijn nog vele momenten geweest waarop de osteopaat hem verlicht heeft
van ongemak (dan sliep hij ineens wel weer door)
Zoon 2:
-heb ik vanwege zoon 1 al met 2 weken langs laten gaan, gelukkig geen huilbaby
-2 jaar: stotterde een paar weken na val op hoofd; na 1 behandeling was het nog diezelfde dag
over
-2 jaar: at een half jaar geen avondeten. Na 1 behandeling at hij avonden achtereen meer dan
voldoende
-ook hij gaat inmiddels elke paar maanden
Ikzelf (vrouw, 37 jaar):
-sinds mijn 16e last gehad van mijn nek, vele fysiotherapeuten gezien. Die brachten verlichting
maar na wat behandelingen bij de osteopaat wist ik pas weer wat ‘pijnvrij’ en ‘mobiel’ was.
-na botsing met auto bij een fysiotherapeut geweest voor mijn nek. Zeker 6 behandelingen
brachten niet het resultaat wat ik bij osteopathie in 1-2 behandelingen wel had.
-gedurende gehele zwangerschap last gehad van een plek in mijn rug, ondanks bekkentherapie.
1 behandeling bij osteopaat en het was over. Helaas had ik daarover niet geinformeerd bij de
osteopaat omdat ik had verwacht dat de ‘bekkentherapeut’ daarin gespecialiseerd was.
-sindsdien ben ik zelf ook onder behandeling, zelfs intensief vanwege een eerdere
baarmoederontsteking die steeds last geeft. Huisarts/artsen kunnen geen oplossing bieden.
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Toen ik vanaf maart wat behandelingen over heb geslagen, werden mijn klachten vele malen
erger. In plaats van elke 2 maanden moest ik eigenlijk elke 2-3 weken. Na een aantal
behandelingen zat ik pas weer op het ‘oude’ onderhoudsniveau. Helaas wordt dat nu alweer
teniet gedaan.
Mijn kinderen zouden begin januari gaan; helaas kunnen ze nu alles op slot zit pas over 3
maanden terecht.
En dan heb ik het nog niet eens over al die andere ouders met huilbaby’s waar een osteopaat in
vele gevallen zo snel iets aan zou kunnen veranderen.
Voor mij en mijn kinderen is osteopathie echt een redder in nood. Dus dat het als ‘nietessentieel’ wordt gezien vind ik onbegrijpelijk.
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