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DE KWESTIE:
Osteopathie in het craniale veld

1 minuut
voor 12
Osteopathie in het craniale veld (OCV) is een vast onderdeel van de
gereedschapskist van de osteopaat. Het is tegelijkertijd ook het meest
controversiële. Er verschijnen steeds meer reviews die vraagtekens zetten bij
de effectiviteit van craniale behandelingen.
Tekst: SANDER KALES (DO-MRO, M.SC)

Verschillende disciplines houden zich
tegenwoordig bezig met het craniale
domein: 175 geregistreerde kaakfysiotherapeuten, 150 craniosacraal therapeuten
en dertig craniofaciale fysiotherapeuten
alleen al in ons land. Tegelijk worden
er steeds meer vraagtekens gezet bij de
effectiviteit van de behandeling van het
cranium. Wat is er tot nu toe bekend?
De meeste algemene reviews naar het
behandelen van het cranium concluderen dat er weinig tot geen bewijs is
voor de diagnostische betrouwbaarheid
en effectiviteit (Green, Hartman, Jakel,
May, Rogers en Guillaud). Er zijn ook
specifiekere onderzoeken gedaan. We
zetten de belangrijkste onderzoeken per
verklaringsmodel uit het ECOP-model
(Educational Council on Osteopathic
Principles) uiteen. Daarbij hanteren we
de methode van Moran (2005) die de
literatuur over craniale test- en behandelmethoden indeelt naar:
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1) Betrouwbaarheid en validiteit van de
beoordeling van disfuncties volgens
de modellen die gebruikt worden in
OCV.
2) Bewijs dat disfuncties in het craniale
veld verbonden kunnen worden met
slechte gezondheidsuitkomsten.
3) Bewijs naar de effectiviteit van OCV
bij het veranderen van gezondheid
uitkomsten.
Wij leggen de focus op betrouwbaarheid
(1) en effectiviteit (3).
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Modellen:

Biomechanisch model

De vroegere modellen over OCV
van Sutherland (1984) en Magoun
(1966) zijn mechanische modellen
waarin de hersenvloeistof voortgedreven
wordt door bewegende schedelbotten. De mobiliteit van schedelbotten
beïnvloeden is echter volgens Hartman

(2002), Greenman (1970) en andere auteurs onzin. Craniale chirurgen beschouwen deze theorie als kwakzwalverij.
Jayaprakasha (2013) concludeerde na
bestudering van honderden schedels dat
de sutuurpatronen plastisch blijven tot
op hogere leeftijd. Het vast gaan zitten
is volgens Steinmetz (2012) en Gabutti
(2014) eerder te wijten aan het myofasciale apparaat. Kuchera (2009) geeft aan
dat de myofasciale somatische disfunctie
van belang is in het diagnosticeren van
de schedel.
Behalve lokaal en regionaal, is er een mechanisch globaal beeld: dit is te zien in
de posturologie en hoe ‘strain patterns’
(Zink, 1979) zich in het gehele lichaam
gemanifesteerd hebben. Kroman (2009)
heeft als antropologe schedels en botten
bestudeerd en concludeerde dat er een
duidelijke correlatie is tussen craniale
disfuncties en disfuncties in de rest van
het skelet. Dit duidt op een fasciale relatie tussen het lichaam en de schedel.
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Betrouwbaarheid van testen
Een onderzoek van Greenman (1970)
laat zien dat palpatie van de 3D-structuur significant overeenkomt met de
röntgenbeelden van de schedel. Halma
(2008) geeft aan dat de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid bij het vaststellen
van strain patterns significant is.
Deze cefalometrie kan via software nog
verder worden verfijnd en mogelijk als
meetinstrument dienen bij jonge kinderen, waarbij is gebleken dat de schedel
nog malleabel is (Jayaprakasha, 2013;
Philippi, 2006).

Effectiviteit van de behandeling
Lalouze Pol (2009), Lessard (2011), Cazala (2012) en Philippi (2006) hebben
studies gedaan waarbij ze postnataal de
schedel mechanisch behandelden. Deze
behandeling om preventief orthodontie
te voorkomen, is een belangrijk indicatiegebied voor de craniale osteopathie bij
jonge kinderen en blijkt significant effectief te zijn. Daarentegen zag Downey
(2004) bij konijnen geen effect van een
‘frontal lift’ op de suturen.
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van houding invloed heeft op de liquorcirculatie. De Bakker (2006) stelt in zijn
review dat dit systeem bekeken dient te
worden vanuit arteriën, venen en zeker
ook het lymfatische systeem, die allen de
liquorcirculatie beïnvloeden. De recente
ontdekking van het ‘glymphatic system’
bevestigt dit.

Betrouwbaarheid van testen
Hartman (2002), Norton (1996),
Wirth-Patullo (1994) en Sommerfeld
(2004) keken naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het ritme voelen,
en stelden vast dat deze te laag is. De
pulsaties die osteopaten voelen aan de
schedel zijn een compilatie van verschillende ritmes. Sergueef (2011) heeft de
betrouwbaarheid van CRI/PAM
onderzocht. Zij concludeert wel een
grotere betrouwbaarheid. Hiort geeft
een overzicht van de meetmethodes die
gebruikt zijn en concludeert dat er een
geringe bewijslast is voor het meten van
ritmes. Nelson (2006) stelt dat het ritme
minder van belang is; belangrijk zijn de
positie van de botten en de kracht van de
pulsaties.

kortom nog geen model voor de invloed
van de buik op het cranium, er zijn geen
correlaties gevonden tussen buiksymptomatologie/disfuncties en craniale
disfuncties en geen effectstudies die laten
zien dat een behandeling van de buik de
parameters van het cranium veranderen.
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Neurologisch model

Het ‘tissue pressure’-model van
Norton is gebaseerd op de aanname dat het zenuwweefsel de motor is
voor de ritmes. Hersenweefsel levert een
druk en via intracellulaire vloeistof ook
een ritme. Moskalenko (2013) noemde
als mogelijke verklaring hiervoor de
functie van de gliacellen, zoals ook in
het glymphatic system naar voren kwam.
Richtsmeier (2013) heeft aangetoond dat
het de hersenontwikkeling is die de vorm
van de schedel bepaalt.

Betrouwbaarheid van testen
Er zijn geen testen voor de hersen- en
hersenzenuwfuncties in de osteopathie,
wel zijn er de neurologische functietesten. Deze zijn gevalideerd.

Het circulatoir model

Effectiviteit van de behandeling

Effectiviteit van de behandeling

De eerste modellen voor OCV
op basis van circulatie zijn van
Sutherland, Magoun en Upledger
(‘pressure stat model’). Kort samengevat
stellen zij dat de ritmes ontstaan vanuit
vloeistofbewegingen van het liquor.
Chu (1998) laat zien dat de pulsaties
in het liquor een compilatie zijn van de
verschillende vloeistofritmes. Fergusons’
hypothese (2003) is dat er veel verschillende ritmes zijn – arterieel, veneus,
lymfatische ademhaling en liquor. Dat
verklaart waarom de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid laag zou zijn, zoals
werd gevonden door Norton (1996) en
Hartman (2002). Moskalenko (2003)
gaf aan dat de arteriële pulsatie het meest
aanwezig is. Verder heeft hij in zijn
metingen een ritme gezien dat los staat
van de bovengenoemde ritmes: de intracraniale fluctuaties van 5-15 cpm. Deze
zijn samengesteld uit alle ritmes. Gard
(2009) baseerde zijn model van de craniale ritmes vooral op veneuze parameters.
Gehlen (2017) toont aan dat de collaps
van de vena jugularis door verandering

Zelfs als de osteopaat dit ritme weet te
objectiveren, of het nu op ritme of op
kracht is (Mokhov, 2016), dan is het nog
de vraag of men bewijs gevonden heeft
dat de behandeling de ritmes significant
verbetert, vergeleken met een placebo.
Er is nog te weinig bewijs dat de systemische aanpak van de circulatie tot betere
resultaten leidt ten opzichte van een
geïsoleerde behandeling van de schedel.
Richter-Schulz (2010) is dan ook van
mening dat de CRI of primair ademhalingsmechanisme (PAM) losgelaten moet
worden als diagnostisch middel en dat
vooral op de suturen getest moet worden
volgens de ‘mechanical link’-methodiek
van Chauffour.

Vooral de CV4-techniek heeft volgens
enkele studies invloed op het functioneren van het autonome zenuwstelsel
(Buschatzky, 2014; Collard, 2009;
Cutler, 2005; Grill, 2006). Daarentegen
vonden Milnes (2007) en Cardoso (2015)
geen significant effect van de CV4. De
methodologie en de uitkomsten moeten nader bekeken worden om tot een
conclusie te komen.
Duncan (2008) en Raith (2016) onderzochten de invloed van een craniale
behandeling op het motorisch functioneren. Duncan vond een effect, Raith niet.
Mataran (2011) liet zien dat de slaap en
gespannenheid bij fibromyalgiepatiënten
veranderde na craniale behandelingen.
Sandhouse vond na een viscerocraniumbehandeling een verbetering van de visus.
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Biochemisch model

De ‘gut brain axis’ wordt steeds
meer belang toegekend. Het
bestuderen van de invloed van het microbioom op pathologieën als Alzheimer
is in opgang. Voor het beïnvloeden van
de biochemie is nog geen bewijs. Er is
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Bio-psychosociaal model

In het model ‘de synchronisatie
hypothese’ van McPartland wordt
aangegeven dat er een harmonisatie is
van elektrische en elektromagnetische
bestuur
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ritmes tussen de osteopaat en de patiënt.
Dit is recent bevestigd door Liu (2017)
en Stevens (2010). Er vindt een biofysische uitwisseling plaats, maar de
informatie die uitgewisseld wordt is niet
te duiden. Hendryx (2014) stelt dat
er een bio-energetisch model aan het
ECOP-model moet worden toegevoegd.
Het bio-psychosociale aspect vertaalt
zich in de natuurwetenschappen naar
bio-elektromagnetisch, omdat denken
gezien wordt als een elektromagnetisch
fenomeen van de hersenen. Stone,
Fulford (1997) en Hendrikx (2017)
ontwikkelden modellen van het bio-elektromagnetische veld in de osteopathie.

Betrouwbaarheid van testen
Het testen van het bio-elektromagnetische veld is in de osteopathie nog niet
onderzocht. Er is een begin gemaakt met
de bio-fotonen-emissie van het lichaam
(Van Wijk, 2016). In zijn nieuwe boek
zal Van Wijk (medio 2017) de therapeutische invloed samenvatten. Er is dus
geen sprake van disfuncties aanvoelen en
een correlatie hiervan met symptomatologie.
bestuur

Denken en gesprekken voeren, activiteiten die vallen binnen het biopsychosociale model, vinden plaats in
het subjectieve domein. We verlaten
het objectiveerbare. De osteopaat wordt
geïnformeerd en moet de subjectieve ervaring van de patiënt weer objectiveren.
Wat ervaar ik bij deze patiënt en klopt
dit? Of is er sprake van overdracht?
Wanneer het domein van het psychoemotionele bekeken wordt, valt op dat
de grenzen hiervan bepaald worden door
de psychopathologie. Het is discutabel of
osteopaten voldoende van de psychopathologie afweten om te kunnen vaststellen of dit een spontaan optredende emotionele release is, zoals Upledger (2002)
stelt met zijn somato-emotionele-releasetechnieken, of een gegeneraliseerde
angststoornis als gevolg van bijvoorbeeld
seksueel misbruik. De osteopaat kan
hier mogelijk een belangrijke rol spelen,
maar dient dan wel opgeleid te zijn in
de psychologie en psychopathologie om
zaken als overdracht-tegenoverdracht,
hechtingstijlen en as-3-problematiek te
herkennen.

Craniale osteopathie is een samenvoeging van technieken. De modellen die
het mogelijk maken om te kijken naar
de effectiviteit en betrouwbaarheid
ervan, lijken vooral in het circulatoire,
neurologische en bio-elektromagnetische
domein te liggen. Het osteopatisch
klinisch redeneren biedt osteopaten de
mogelijkheid om zich te onderscheiden.
Lokaal, regionaal en globaal kan worden
gekeken vanuit de verschillende modellen, waarbij een terminologie gehanteerd
wordt die universeel is en niet voorbehouden aan osteopaten. Dit kan ons in
de toekomst een vaste plek geven in het
gezondheidslandschap van het cranium.

Hoe zijn jullie ervaringen? Graag
jullie reactie via het forum op de
site van NVO. Zie voor referenties
en aanbevelingen www.swoo.nl.
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Suggesties voor de toekomst:
• Verander de diagnosebenamingen
(bijvoorbeeld: ‘sidebending rotatie
SSB’) in reguliere benamingen
(bijvoorbeeld: ‘verkorte afstand BasionOpisthion’) ten behoeve van een betere
communicatie met de buitenwereld.
• Voer cefalometrie uit met de handen
en valideer dit met behulp van
cefalometrie-software.
• Onderzoek of er een correlatie is
tussen symptomatologie/disfuncties en
cefalometrische waardes.
• Onderzoek de myofasciale ketens
en hun disfuncties van de schedel in

relatie tot die van het lichaam; kijk bij
welke symptomatologie/disfunctie er
een cefalische keten bestaat, en kijk
vervolgens of er bij een correctie van de
keten een verandering optreedt.
• Verbeter ia biofeedback de bepaling
van de palpatie-vaardigheid van het
arterieel, veneus en lymfatisch ritme.
• Ontwikkel vanuit de osteopathie de
parameters voor het diagnosticeren van
het functioneren van het centraal, perifeer en autonoom zenuwstelsel verder.
• Ontwikkel meetinstrumenten voor
somatische psycho-emotionele
factoren.

• Bekijk of er een interventie
mogelijkheid is op deze circulatoire
systemen, dat wil zeggen: veranderen
er fysiologische parameters door een
osteopathische behandeling, zoals de
TH-golven door Sergueef gemeten?
Bekijk ook de effectiviteit hiervan.
• Doe onderzoek doen naar
testmethodes, correlaties met de
symptomatologie en de mogelijke
invloed van interventies op
psychosomatiek.
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