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Vakantie voor de deur! 
Enkele tips om reisziekte 
en misselijkheid tegen te 
gaan…  
1.Kijk ver vooruit naar de horizon. Dit bevordert de 
synchronisatie tussen ogen en evenwichtsorgaan. 

2.Doe ontspanningsoefeningen, zet hoofdtelefoon op en 
luister muziek, ga op je zij liggen. Dit kalmeert ons 
alarmsysteem en remt de neveneffecten.  

3.Gember! Het redmiddel bij uitstek. De stof die in gember zit 
remt ons braakcentrum en blokkeert hierdoor de 
onpasselijkheid. Let op gember als smaakstof helpt niet!  

4.Medicijnen tegen de misselijkheid en reisziekte. Ze remmen 
het braakcentrum, verdoven de zenuwen in darm en maag of 
onderdrukken alarmmeldingen.  

5.P6, dat is een acupunctuurpunt. Dit punt werd inmiddels in 
de klassieke geneeskunde volledig herkent. Meer dan 40 
onderzoeken toonden aan dat er een positief effectief op de 
misselijkheid en overgeven was  in vergelijking met placebo's.  
Check hierboven waar het punt zich bevindt.  
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Privacy wetgeving  

OsteoYou Osteopathie 
respecteert uw persoonlijke 

gegevens. Wij voldoen 
volledig aan de nieuwe privacy 

wetgeving.  

Meer info?  

Check onze website via 
www.osteoyou.com  

Spreuk van de maand 

Learn from yesterday… 

Live for today…. 

Hope for tomorrow… 

Contactgegevens  

OsteoYou Osteopathie  

Witte de withstraat 57 unit 1  

3342 TV Hendrik-Ido-Ambacht  

+31 6 11 03 92 42  

info@osteoyou.com  

secretariaat@osteoyou.com 

www.osteoyou.com  
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Lentezon…  
Met de lente en zomer in het vooruitzicht kunnen we weer 
meer genieten van de zon! Daarnaast is de zon een belangrijke 
aanvoerder van vitamine D. Verschillende studies tonen aan dat 
een kwartier tot een halfuur in openlucht voldoende is voor de 
aanmaak van vitamine D. Wie er een normaal voedingspatroon 
op nahoudt en regelmatig buiten is, hoeft zich dus geen 
zorgen te maken. Enige voorwaarde is wel dat hoofd en 
handen onbedekt blijven. Vergeet niet uw huid altijd te 
beschermen met de juiste factor! Misschien het ideale excuus 
voor een leuke trip? 

 

 

Wenst u zich uit te schrijven? Laat het ons weten via info@osteoyou.com 
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Online agenda  

Eenvoudig en snel een 
afspraak inplannen via onze 
website www.osteoyou.com. 

Volg de instructies op onze 
website en u ziet 
onmiddellijk de beschikbare 
opties.   

Daarnaast blijven we steeds 
ter uwer beschikking 
telefonisch op het nummer 
+31 6.11.03.92.42 of mail 
secretariaat@osteoyou.com. 

Heeft u een urgentie? Wij 
maken graag tijd voor u vrij, 
ook op weekenddagen.  

Gratis adviesgesprek: Twijfelt 
u of osteopathie iets voor u 
kan betekenen en wenst u 
eerst op adviesgesprek langs 
te komen? Contacteer ons 
via info@osteoyou.com voor 
uw adviesconsult.  
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