
 

Veel voorkomende klachten waarmee kinderen 
bij het IMC komen zijn o.a.:  

• slaapproblemen, huilbaby’s, voorkeurs-
houding 

• buikpijnen, verstopping, allergieën, voe-
dingsintoleranties 

• houdingsafwijkingen, groeipijnen, gewrichts-
klachten (rug, heup, voet, etc..), scoliose,  

• concentratieproblemen, dyslexie, ADHD, 
ADD, COPD, leerproblemen 

• problemen bij de bevalling, tangverlossing, 
keizersnede,  

• zindelijkheidsproblemen,  bedplassen 
(nocturie) 

• huidklachten, eczeem, schimmels 

• ontstekingen van bijholten, middenoren, 
amandelen 

• gedragsproblemen (woedeaanvallen, pes-
ten, liegen, etc.) 

 

Maar ook kinderen met lichamelijke, verstandelij-
ke of meervoudige handicaps kunnen effectief 
worden begeleid. Lichaam en geest werken op 
vaak wonderbaarlijke wijze met elkaar samen en 
zijn niet van elkaar te scheiden. 

 

Voor het maken van een afspraak is geen verwijzing 
van een huisarts noodzakelijk. Wij adviseren u echter 
wel de huisarts of de behandelend specialist op de 
hoogte te stellen. Wij streven naar een goede sa-
menwerking met artsen, specialisten en/of andere 
disciplines in de gezondheidszorg. Voor een af-
spraak of verdere informatie kunt u zich wenden tot: 

 

Integraal Medisch Centrum Amsterdam 

Contactweg 145-153 

1014 BJ Amsterdam 

Tel:  020  682 77 88 

e-mail: balie@imc-amsterdam.nl  

Binnen het Integraal Medisch Centrum zijn speciale 
dagen ingericht om kinderen te behandelen. Hierbij 
kunnen kinderen ook (met elkaar) spelen en kan de 
behandeling in fasen verlopen.  

 

Aangezien slechts een deel van onze kosten door de 
ouders gedragen kan worden, zijn wij op giften van 
privépersonen en bedrijven aangewezen.  

Integraal Medisch Centrum:  

NL10 INGB 069.77.31.989 o.v.v. Kinder-IMC 

—



In het Integraal Medisch Centrum (IMC) wor-
den reguliere en alternatieve therapieën doel-
bewust samengebracht. Er wordt professioneel 
en op een natuurlijke manier naar klachten en 
zieke mensen gekeken. De hoofddisciplines 
binnen het IMC worden gevormd door mesolo-
gie, osteopathie en psychotherapie.  

Het IMC richt zich vooral op die klachten, waar 
de huidige (reguliere) geneeskunde geen 
(adequaat) antwoord op heeft. Bij vele klachten 
wordt er, ondanks de moderne onderzoeksme-
thoden, niets gevonden. De ‘afwijking’ is niet 
aan te tonen en men moet ‘er mee leren leven’.  

Binnen het IMC wordt er integraal onderzocht 
met meerdere en verfijndere onderzoeksme-
thoden, waarbij bepaalde disfuncties meestal 
wel aan het licht komen. 

Binnen het IMC wordt er transparant onder-
zocht, waarbij verschillende resultaten met 
elkaar geïntegreerd worden, zodat een totaal-
beeld gevormd kan worden. 

Binnen het IMC wordt er individueel onder-
zocht, waarbij de integratie wordt toegespitst 
op de unieke (combinatie van) disfuncties bin-
nen de zieke mens en niet op de ziekte.  

Spreekuur 

Speciaal voor kinderen is de eerste vrijdag van 
de maand ingericht voor de behandeling van 
kinderen. Hier werken osteopaten en  mesolo-
gen samen in een team voor kinderen van 0—
14 jaar. Het team van het Kinder-IMC bestaat 
inmiddels 15 jaar en heeft een ruime ervaring 
opgebouwd. Leden van het team hebben in 
binnen- en buitenland gespecialiseerde oplei-
dingen gevolgd.  

Kinderen 

Kinderen verdienen speciale aandacht, ook binnen de 
geneeskunde. Een kind is in ontwikkeling, wat speciale 
kenmerken en klachten met zich mee kan brengen.  

Kinderen kunnen zich ook niet zo gemakkelijk uiten, 
wat een speciale benadering vraagt en bovenal onder-
zoeksmethoden, die niet afhankelijk zijn van de uitleg 
van de patiënt.  

Bij kinderen is het echter ook zeer belangrijk om pro-
blemen in de ontwikkeling adequaat (liefst preventief) 
te behandelen. Ieder probleem heeft immers gevolgen 
voor de totale ontwikkeling en dus het latere leven.  

Studie 

Een studie in Amerika laat zien dat 80% van de kin-
deren niet echt ziek zijn, maar kleine kwalen ver-
toont, zoals huilbaby’s, het eten uitbraken, slecht 
inslapen, telkens verkouden, achterstand in de ont-
wikkeling, dyslexie, etc.  

De oorzaak van deze stoornissen kan zeer verschil-
lend zijn. Hoe klein dan ook, ieder kind is een indivi-
du, die andere achtergronden heeft en zich anders 
uit. Niet iedere stoornis moet behandeld worden. 
Soms ‘groeit’ het kind er gewoon overheen. De the-
rapeuten in het IMC weten wat zij wel en wat zij niet 
behandelen moeten. 

 

Terecht wilt u weten hoe het IMC uw kind bij welke 
aandoening helpen kan. Achterin deze folder vindt u 
een beperkte lijst van aandoeningen en klachten in 
de kindertijd en wat het IMC hierbij betekenen kan. 
Natuurlijk is deze lijst nooit compleet en zijn er vele 
vage of onverklaarbare klachten, maar ook daarbij 
kan juist het IMC helpen.  

Osteopathie is een manuele onderzoeks- en be-
handelmethode van alle weefsels en organen van 
het lichaam, op hun beweeglijkheid en onderlinge 
relaties, voor zover deze een rol spelen bij de 
klachten. De Osteopaat onderzoekt zo het gehele 
lichaam. 

Manueel, omdat de osteopaat onderzoek en be-
handeling uitvoert met zijn handen. 

Met beweeglijkheid wordt niet alleen bedoeld het 
voortbewegen van de mens, maar ook de beweeg-
lijkheid van alle weefsels, bloedvaten, zenuwen, 
spieren en botten ten opzichte van elkaar. Ook 
geldt dit voor de inwendige organen (peristaltiek 
van de darmen, nieren, ademhaling, etc.) en voor 
de lichaamsvloeistoffen (bloed, lymfe, hersen-
vocht).. 

Osteopathie is gebaseerd op uitgebreide reguliere 
anatomische en fysiologische kennis en kennis van 
biologie en gedrag, gecombineerd meteen unieke 
interpretatie van de onderlinge relaties. 

 

 

Mesologie is een functionele geneeskunde die de 
foutieve (zieke) reactie op een prikkel onderzoekt 
op fysiologisch / biochemisch terrein.  

Zij maakt hierbij gebruik van kennis van de regulie-
re geneeskunde, homeopathie, acupunctuur, 
ayurveda en psychologie.  

De reacties (in functie of dysfunctie) worden meet-
baar gemaakt door middel van de Electro Fysiolo-
gische Diagnostiek (meting van de orgaansys-
temen, waarbij de oorzaak gemeten kan worden).  

Voor de therapie wordt gebruikt gemaakt van: 
homeopathische middelen, vitaminen, mineralen, 
kruiden-geneeskunde en voedingsadviezen. 

Op een vrij gemakkelijke manier kan de voeding 
worden bekeken, zowel op intolerantie, allergie als 
op passende voeding bij het individuele kind.  


