
Sinds een aantal maanden hebben wij een ‘knop’ op onze 
website staan met daarop ‘Klanten vertellen’. Een link 
hiernaartoe hebben wij sinds kort ook op de email gezet die u 
ontvangt met uw digitale ‘kwitantie’. Fijn als u de tijd neemt 
(maximaal 2 minuten) om ons te beoordelen. En vindt u dat 
wij hier en daar een steekje hebben laten vallen? Ook dat horen 
wij graag. Onze assistentes noteren dit graag en nemen dit 
mee op onze volgende werkbespreking. Want ons doel is en 
blijft, de beste versie van onszelf te zijn.

Valpreventie

Naarmate wij wat ouder worden, 
wordt het risico op vallen 
behoorlijk groter. Dit komt 
omdat balans en evenwichts-
gevoel geleidelijk achteruitgaan. 
Dit is één van de grootste oor-
zaken van sterfte voor ouderen 
—omdat een val vaak leidt tot 
functionele afhankelijkheid, 
minder welzijn door minder te 
kunnen bewegen, of de gevol-
gen van een mogelijke operatie. 
Tegenwoordig kan men inven-
tariseren hoe groot dit risico is 
aan de hand van een loopana-
lyse. Uit onderzoek blijkt dat 
bij oudere mensen loopsnelheid 
en behendigheid belangrijke 
maatstaven zijn om het risico op 
vallen te beoordelen. 
Chiropractie Leiden beschikt 
sinds twee jaar over het Kineti-
sense® 3-D bewegingsanalyse-
systeem, waarmee wij een 
objectieve, efficiënte, en ge-
makkelijke screening kunnen 
uitvoeren om functionaliteit 
(inclusief loopsnelheid) en 
dus het risico op vallen te 
beoordelen. Daarbij kunnen  
chiropractoren de extra informa-
tie uit een Kinetisense® beweg-
ingsanalyse goed gebruiken om 
de behandeling van het bekken 
en de wervelkolom meer doel-
gericht uit te voeren. 

Wilt u zelf een Kinetisense® 

screening ondergaan om te 
weten hoe het er bij u voor staat? 
Vraag naar informatie en maak 
een afspraak bij onze praktijk-
assistentes. De bevindingen van 
het onderzoek worden direct 
met u besproken door één van 
de medewerkers van onze diag-
nostiekafdeling.

Kim Schoenmakers

In het vorige nummer hebben 
wij mevrouw Schoenmakers  
al genoemd. Nu een for- 
mele introductie. Mevrouw 
Schoenmakers, Kim, verhuisde  
een paar maanden gele-
den vanuit Engeland naar  
Nederland om samen met haar 
Nederlandse vriend —ook chi-
ropractor— in Nederland een 
toekomst op te bouwen. Zij was 
op slag verliefd op Leiden en 
samen met Jens koos zij voor een 
plek in onze mooie binnenstad.
“Lekker makkelijk”, vertelde ze 
ons, “kan ik mooi met de fiets 
naar mijn werk elke ochtend!”
Zij komt oorspronkelijk uit 
Duitsland —zou je niet zeggen 
met zo’n Nederlands klinkende 
naam— maar spreekt voortref-
felijk Nederlands.
Zoals alle andere chiroprac-
toren, is ze geschoold om alle 

leeftijden en klachten te behan-
delen. Kim’s belangstelling 
gaat vooral uit naar vrouwen 
en kinderen. De komende jaren 
denkt mevrouw Schoenmakers 
zich meer te gaan verdiepen in 
deze leeftijdsgroepen en ook in 
functionele neurologie, deels 
een reden waarom ze juist voor 
Chiropractie Leiden koos.
In haar vrije tijd is mevrouw 
Schoenmakers graag sportief 
bezig. In het verleden heeft ze 
veel paardgereden.

Wat maakt ons anders?

Chiropractie Leiden bestaat 
intussen 32 jaar. Maar zijn wij 
dan ook met de tijd meegegaan? 
Zeker weten! Onze chiroprac-
toren staan nooit stil en blij-
ven bijscholen, elk jaar weer.  
Steeds op zoek naar een nieuwe 
techniek of meer verdieping  
in een bepaalde klacht of behan-
delingsmethode.
De laatste jaren hebben wij 
ook veel meer techniek in huis 
gehaald. Wij begonnen met 
Myovision® scan, dat de spier-
spanning meet en dit mooi in 
kleur in kaart brengt; patiënten 
vinden het prettig ‘te zien’ waar 
het probleem zit. Spierspanning 
is echter meestal niet het pro-
bleem ‘an sich’. Reden waarom 
een verlichtende massage of 
bepaalde fysiotherapeutische 
technieken niet voldoende 
zijn om van de klacht af te 
komen. Voor de behandelende  
chiropractor is Myovision® een 
mooie bevestiging van zijn/haar 
bevindingen.
Sinds een paar jaar werken wij 
ook met Kinetisense®. Dit is een 
uiterst geavanceerd programma 
dat uw beweging bestudeert. 
Het registreert uw beweging 
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middels een 3D systeem en 
is zeer nauwkeurig. Via een 
groot scherm kunt u meekijken 
en onze diagnostiek assistente 
legt het u ook uit. Deze infor-
matie wordt bij de chiropractor 
neergelegd en hij/zij kan hier-
mee de behandeling nog beter 
afstemmen op uw behoeftes. 
Tenslotte werken wij ook met 
RighEye® en Brafo®, dit zijn pro-
gramma’s die wij gebruiken om 
na te gaan hoe efficiënt uw ogen 
met elkaar werken. Ogen? Wat 
heeft dat nu met mijn klacht te 
maken? Veel meer dan u denkt! 
Als uw ogen niet mooi samen-
werken, kan dit soms leiden 
tot nek- of schouderklachten, 
hoofdpijn of duizeligheid .
Als u bij ons onder behande-
ling komt, halen wij alles uit de 
kast. Want wij blijven trouw aan 
ons doel: u zo snel mogelijk uit 
uw acute fase helpen en ervoor 
zorgen dat de klacht nooit meer 
terugkomt —of als het chro-
nisch van aard is, in ieder geval, 
zo lang mogelijk wegblijft.

Glutensensitiviteit en 
neurologische aandoeningen

Volgens de Engelse weten-
schappers van het Royal  
Hallamshire Hospital is het 
een misvatting te denken dat 
glutensensitiviteit louter bij de 
dunne darm te zien is. Deze 
wetenschappers vermelden 
dat glutensensitiviteit vooral 
en soms exclusief, gezien moet 
worden als een neurologische 
aandoening. Ook bij afwezig-
heid van enteropathie (letsel 
van het darmslijmvlies) moet 
de behandelaar bedacht zijn 
op glutensensitiviteit. Om die 
reden stellen de onderzoek-
ers dat iedere patiënt met een 
neurologische aandoening 
zonder duidelijke andere oor-
zaak, onderzocht moet worden 
op glutensensitiviteit (antigli-
adine-antilichamen, IgG). Dit 
geldt met name voor mensen 
met ataxie (verstoringen van het 
evenwicht en de bewegingscoör-
dinatie) en perifere neuropathie 
(o.a. zenuwpijn en gevoelloos-

heid in handen en voeten).
Uit onderzoek blijkt dat 
patiënten met neurologis-
che aandoeningen zonder 
duidelijke oorzaak veel vaker 
last hebben van circulerende 
antigliadine-antilichamen (57%) 
in hun bloed in vergelijking 
met gezonde controlepersonen 
(12%) en patiënten met een 
neurologische aandoening met 
gekende oorzaak (5%). Andere 
markers zoals transglutaminase 
antilichamen en anti-endomy-
sium zijn vooral specifiek voor 
de diagnose coeliakie, maar ze 
zijn minder sensitief voor andere 
vormen van glutensensitiviteit. 
Minutieus mijden van gluten is 
vaak een mooie oplossing.
Patiënten met dergelijke pro-
blemen kunnen terecht bij onze 
diëtiste Reineke Koldewijn- 
Erdbrink. Zij zal eerst het  
probleem in kaart brengen en 
wanneer nodig, u een advies 
geven van hoe u glutenelimina-
tie kan toepassen.
Volgens de onderzoekers  
is vroegtijdige diagnose van  
glutensensitiviteit en vervol-
gens gluteneliminatie door 
middel van glutenvrije voe-
ding een veelbelovende thera-
peutische interventie voor 
patiënten met een neurologi-
sche aandoening zonder andere 
aanwijsbare oorzaak.
(Uit Hadjivassiliou M, Grünewald RA, 
Davies-Jones GAB. Gluten sensitivity as 
a neurological illness. J Neurol Neurosurg 
Psychiatry 2002 72:560-563).

Intent App

Vorige week spraken wij met 
een familielid uit de V.S.. Na een 

reeks ‘onverklaarbare’ klachten, 
kwam ze er achter dat ze glu-
tenintolerant was geworden. 
Voor een jonge vrouw van 25, 
met lange werkdagen en een 
druk sociaal leven, was het 
even moeilijk. Wat te doen als je  
sowieso geen tijd hebt om lang 
in de keuken te staan en boven-
dien geen ‘gourmet’ typje bent? 
Via via kwam ze op de appli-
catie, ‘Intent’. Zij zweert erbij! 
Wij gingen daarom meteen een 
kijkje nemen. Allereerst, het 
downloaden is kosteloos. Dat 
vonden wij al een mooi begin. 
Verder kan men het voor ver-
schillende doelen gebruiken: 
afvallen, glutenvrij of keto 
eten, enz. De applicatie vraagt 
naar uw doelen, uw gewicht, 
uw leeftijd, uw lengte enz.  
Die gaat best grondig te werk, 
vonden wij. Voor een applicatie 
dan… Er wordt ook gevraagd 
naar hoeveel suggesties u per 
dag wilt hebben. Alleen voor 
het ontbijt? Of een lunch? Een 
avondmaal. U heeft daarbij ook 
de keuze of uw bepaalde zaken 
niet lust (bijvoorbeeld Chinees 
eten?) of juist wel. Houdt u van 
vis? Wij waren even bezig met 
alle vragen te beantwoorden 
en werden er zelfs een beetje 
ongeduldig van. Maar de appli-
caties vinden wij een succes. 
Leuke en makkelijke recepten 
met daarbij ook een boodschap-
penlijst voor elk budget. En 
hoe redt Sofia zich als ze uit-
gaat? Doordat ze ondertussen 
best veel over eten via ‘Intent’ 
heeft geleerd, kan ze moeiteloos 
de maaltijden uit het menu 
pikken die voor haar goed zijn 
—en welke restaurants meer 
meedenken en welke minder…
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