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Intrek op de nieuwe locatie  
Welkom bij 'OsteoYou Osteopathie'! Vanaf heden hebben we 
onze intrek genomen in het Medisch plein de Kwikstaart te 
Hendrik-Ido-Ambacht.  U  bent  van  harte  welkom  in  onze 
nieuwe,  comfortabele setting.  Dit  medisch centrum bestaat 
uit een bundeling van verschillende medische disciplines zoals 
audicien, huidtherapeut, fit20, Yoga, mindfullness,  coaching, 
haptonoom… We zijn  blij  dat  we hier  ons  steentje  kunnen 
bijdragen  in  het  verlenen  van  kwalitatief  osteopathisch 
onderzoek  en  behandeling.  U  kan  ons  centrum eenvoudig 
bereiken per bus vanuit Rotterdam en omstreken of per auto 
met  gratis  parking  voor  de  deur.  Feedback vinden we zeer 
belangrijk, heeft u opmerkingen of verbetering dan horen we 
ze graag. 
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Osawatomie ?  

Wist je dat Osteopathie komt 
van het griekse 'Osteos' en 
'Pathos'. Dit betekent 
respectievelijk Bot en Ziekte. 
Een ziekte in het lichaam uit 
zich in een verminderde 
bewegelijkheid van de botten 
(gewrichten). Dr. Still, de 
uitvinder van Osteopathie, 
noemde het vroeger 
‘Osawatomie’’. 

Spreuk van de maand 

"All things are difficult before 
they are easy…” 

 (Thomas Fuller) 

Nieuwe contactgegevens  

OsteoYou Osteopathie  

Witte de withstraat 57 unit 1  

3342 TV Hendrik-Ido-Ambacht  

+31 6 11 03 92 42  

info@osteoyou.com  

www.osteoyou.com  
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Wintermaanden… 

Tips om de wintermaanden door te komen: 

1.Blijf in beweging! Ook al dalen de temperaturen probeer je 
sportactiviteiten door te zetten in de wintermaanden. 

2.Vitamines die je goed kan gebruiken in de winter: Vit. C, 
Vit.  D,  Vit.  B/B12,  ijzer,  Vit.  A,  calcium,  Vit.  E,  zink  en 
magnesium. 

3. Het ‘dreamteam’ voor de winter: Bananen en vijgen. 
Voedingsexperts bewijzen in studies dat beide fruitsoorten 
een verzuring van het lichaam verhindert. Verzuring is in veel 
gevallen verantwoordelijk voor en zwakke afweer

4. Vroeg opstaan loont zich: Een wandeling in de ochtend, van 
30 minuten, hardt zich. Onderzoeken wijzen uit dat infecties 
tot 80 procent wordt vermindert. Helaas voor de lange 
slapers: avondwandelingen hebben helaas minder effect.

5.De belangrijkste wellnessstof voor de winter is zink. Het 
activeert meer dan 200 hormonen en enzymen en kan de 
slagkracht van het immuunsysteem met 60 procent verhogen. 
Optimale leveranciers van zink zijn vlees, vis en 
melkproducten.

6.De beste sport voor de winter: Zwemmen. Twee maal per 
week, 40 minuten. In winter beweegt men zich te weinig. 
Zwemmen mobiliseert alle spiergroepen en steunt de 
gewrichten.

7.Medici waarschuwen: Veel volwassenen nemen in de winter 
te weinig vochtigheid tot zich. Tip: Drink per dag 4 grote 
glazen mineraalwater met bosbessensap (verkrijgbaar bij 
reformwinkel). Door de vitamine C stijgt de afweerkracht tot 
28 procent.

8.Op overmatig nuttigen van koffie (meer dan 2 kopjes per 
dag) moet men afstand doen in de koude maanden. Een 
universiteit in New York wees erop dat de cafeïne het 
prestatievermogen van het immuunsysteem vermindert. 
Koffiedrinkers zijn 3 keer zo vaak verkouden als een 
theedrinker.

Uitschrijven? Dat kan via info@osteoyou.com 
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Online agenda  

Vanaf nu kan u 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 per 
mail info@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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