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CHIROPRACTIE 

 

De moderne chiropractie werd uitgevonden door D.D. Palmer in 1895 in de 

Verenigde Staten. Palmer kon bij een van zijn dienaren, welke al jaren doof 

was, het gehoor herstellen door op een wervel, die geblokkeerd zat, te duwen. 

Deze eerder toevallige ontdekking zette Palmer aan het denken en zo werkte 

hij een volledige geneeswijze uit die hij “chiropractie”noemde. 

Dit vreemde woord komt oorspronkelijk van het Griekse "kheiros" (= hand) en "prattein" (= 

handelen), tesamen dus : "iets doen met de handen". De chiropracticus is dus iemand die be-

paalde manipulaties uitvoert, vooral aan wervels en gewrichten. 

Chiropractie staat bekend om haar effectiviteit bij rug- en nekklachten met of zonder uitstra-

ling naar armen of benen en heeft daarnaast grote invloed op het zenuwstelsel. Zodoende kan 

deze geneeswijze ook helpen bij een groot aantal andere aandoeningen, zoals hoofdpijn, 

migraine, duizeligheid, oorsuizen, aangezichtspijnen, kaakproblemen, concentratieproblemen, 

longklachten zoals astma, maag- en darmklachten, allergieën, eczema, menstruatieklachten, 

huilbaby’s, bedplassen enz. 

De virtuoos van de wervels… 

In tegenstelling tot wat velen denken, ook 

artsen en therapeuten, kunnen mensen met 

acute klachten zoals “het door de rug gaan”, en 

ook bij een whiplash, hernia, slijtage of artrose, 

wel degelijk bij een chiropractor terecht. Deze 

bepaalt door middel van een diepgaand gesprek 

of de aandoening wel in aanmerking komt voor 

een manuele behandeling. 

 

Indien niet, wordt weer doorverwezen naar de huisarts of de specialist. Het is in ieder geval 

van cruciaal belang dat de wervelkolom goed werkt. Het samenspel tussen de gewrichten, 

ligamenten, tussenwervelschijven en spieren van onze wervelkolom is zeer ingewikkeld. 

Bovendien is het uitermate belangrijk voor de werking van het zenuwstelsel en voor onze 

geestelijke en fysiek gezondheid. 

Een chiropractische behandeling probeert de oorzaak zoveel mogelijk aan te pakken en de 

natuurlijke genezingsprocessen te ondersteunen. Verbetering kan soms heel vlug optreden, 

maar meestal treedt ze pas na een aantal behandelingen op. 
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De typische handelingen gaan vaak gepaard met een krakend geluid, vandaar de naam 

“kraken”. Veel mensen vragen zich af vanwaar dit geluid komt en of het gevaarlijk is. Als 

men de twee gewrichtsvlakken van een gewricht tijdens een chiropractische manipulatie licht-

jes uit elkaar trekt, wordt hierdoor binnenin de gewrichtsruimte een onderdruk veroorzaakt. 

Door deze aanzuigende druk wordt er stikstofgas uit het bot aangezogen en dit vormt een gas-

belletje. Wanneer deze gasbel een bepaalde grootte heeft bereikt, “spat“ ze uit elkaar. Dit 

maakt een knakkend geluid. Niets griezeligs, dus. 
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Overgenomen uit “De Woelvork” het eigen informatieblad van Velt Wichelen. 


