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    Waarom de combinatie osteopathie  
    met oefeningen/en ademtechnieken  
    door de fysiotherapeut?....

Na vaak lang en op verschillende manieren naar hulp te hebben 

gezocht, hebben veel patiënten door deze nieuwe behandeling de 

klachten van het Fibromyalgie Syndroom achter zich kunnen laten. 

FBC Leeuwarden is een nieuw behandelprotocol vanuit de  

osteopathie in combinatie met Personaltuning therapie.  

Het Fibromyalgie Syndroom wordt hiermee op een nieuwe  

manier zeer effectief behandeld. U wordt eerst onderzocht en  

behandeld op gevonden weefselbeperkingen door Osteopaat  

Philip Schippers DO, in combinatie met onderzoek en behandeling  

van Fysiotherapeut en ademtherapeut Hans Timmerman  

van Personaltuning. U leert vervolgens de Epiphora adem-

techniek aan, die speciaal is ontwikkeld voor mensen met de  

diagnose Fibromyalgie Syndroom. Personaltuning- Epiphora  

is in de afgelopen 10 jaar in Friesland ontwikkeld in goede  

samenwerking met reumatologen. 

Doordat de osteopaat het lichaam beter laat bewegen en stromen 

en de fysiotherapeut de ademtechniek aanleert aan de patiënt en 

het stromen in stand houdt, leidt dit tot succes. De levenskracht 

wordt hierdoor weer op gang gebracht. 

In gemiddeld 4 contactmomenten wordt u de ademtechniek  

aangeleerd om thuis te kunnen uitvoeren. Er is ruim tijd voor  

vragen of interactie. 

Revolutionaire behandelwijze 
op complementaire basis

Osteopathie,  
Personaltuning-Epiphora 
Voel je Goed centrum
Fonteinland 7b
8913 CZ Leeuwarden

Tel. 06 1411 2182   
info@osteopathieschippers.nl  

Uw behandeling in het FBC Leeuwarden kan ook zonder verwijzing 
plaatsvinden, met dezelfde vergoedingen als na verwijzing.
Voor tarieven en voorwaarden zie : 
www.osteopathieschippers.nl of www.personaltuning.nl



    Wat is de Epiphora ademmethode?  
De Epiphora ademmethode is een nieuwe ademtechniek, die is  

ontwikkeld in Personaltuning Therapie (2010). Het blijkt onmisbaar 

bij het herstellen vanuit vele vormen van Sympatico-Dominantie 

(constante staat van ‘alertheid’ zonder dat je lichaam daar iets mee 

kan). Het is een kortdurende ademtechniek van 10 minuten, die  

altijd wordt gevolgd door minimaal 5 minuten rust. Het wordt  

dagelijks toegepast bij het opstaan en bij het ingaan van 

de nacht. In Epiphora ademen wordt het lichaam op een  

specifieke manier beïnvloed, met als gevolg het beëindigen van 

langdurige bloedvatverkrampingen. Bij het Epiphora ademen wordt 

de in Personaltuning ontwikkelde specifieke nek- en hoofdhouding 

(‘Epiphora-poort’) toegepast. Bij het Fibromyalgie Syndroom blijkt 

met name dat dagelijks toepassen van de Epiphora ademtechniek 

van doorslaggevende betekenis is voor een maximaal herstel. PTT 

Epiphora brengt bij het Fibromyalgie Syndroom gemiddeld 60%  

herstel. 10% reageert niet of slecht op deze methode en 90% heeft 

een positief resultaat.

   Wat is osteopathie?
Alles in het lichaam beweegt: van spieren tot bloedvaten, van  

ingewanden tot botten. Deze beweeglijkheid is nodig om gezond 

en zonder klachten te kunnen functioneren. Osteopathie is een 

manuele geneeswijze waarbij de bewegingen van en in het lichaam 

onderzocht worden. Osteopathie is een veilige behandelmethode, 

gebaseerd op principes uit de embryologie, fysiologie, anatomie en 

neurologie.

In de praktijk blijkt osteopathie heel goed samen te gaan met de 

oorspronkelijke benadering van het Fibromyalgie Syndroom, de 

Personaltuning. 

In de behandeling van het Fibromyalgie Syndroom wordt met  

osteopathie heel specifiek gewerkt op een aantal weefselsystemen. 

Het hele lichaam gaat hierdoor beter bewegen en doorbloeden en 

ook komen de ademtechnieken en specifieke oefeningen uit de  

Personaltuning zo beter tot hun recht.  

    Wat is Personaltuning?
Personaltuning therapie is specifieke fysiotherapie in combinatie  

met de Epiphora Ademmethode, die sterk herstel brengt bij onder  

andere fibromyalgie, chronische vermoeidheid, hyperventilatie, 

slaapstoornissen, prikkelbare darm stoornis en vele psychoso-

matische klachten. Door middel van het aanleren van een aantal  

bewegingen, houdingen, de Epiphora Ademmethode en een- 

voudige voedingsadviezen, kunt u uw zelfgenezingsproces opstarten.


