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Hand in hand met een grote voorstander van chiropractie:  

Arnold Schwarzenegger
 

 

Op 1 en 2 maart 2014 nam Keyvan 

Kaviani, chiropractor van Kaviani 

Chiropractie te Heemstede, deel aan het 

22ste ICA Symposium over ‘Natural 

Fitness’ in Columbus, Ohio, USA. Dit 

jaarlijkse symposium wordt georganiseerd 

door de International Chiropractors 

Association (ICA) waar dhr. Kaviani lid 

van is. Het was de vijfde maal dat dhr. 

Kaviani deel uit maakte van deze 

internationale samenkomst van 

chiropractoren. Het symposium bestond uit 

presentaties, lezingen en demonstraties 

over gezonde voeding, goed bewegen en 

vooral de groeiende rol die chiropractie 

speelt in welzijn en gezondheid.  

Hoogtepunt van het symposium is 

elk jaar weer de toespraak van Arnold 

Schwarzenegger, voormalige gouverneur 

van de staat Californië, filmster en 

meervoudig wereldkampioen 

bodybuilding. 

Ook dit jaar maakte Arnold 

Schwarzenegger wat tijd vrij tijdens de 

‘Arnold Classics’ bodybuilding 

competities, die tijdens hetzelfde weekend 

plaatsvinden in Columbus, om de 

internationale groep chiropractoren toe te 

spreken en met hen op de foto te gaan. 

Schwarzenegger is een uitgesproken 

voorstander van chiropractie als onderdeel 

van een gezonde levensstijl. Hij en zijn 

familie worden regelmatig door een 

chiropractor behandeld om gezond te 

blijven. Hij benadrukte in zijn toespraak de 

rol die chiropractoren kunnen spelen bij de 

preventie van ziekten en daarmee bij de 

beperking van de kosten van de 

gezondheidszorg.  

Volgens Schwarzenegger horen 

fitnesstraining, bodybuilding, preventie,  

 

 

 
 
Arnold Schwarzenegger en Keyvan Kaviani, DC, 

1 maart 2014, Columbus, Ohio, USA. 

 

chiropractie, gezonde voeding en voedings  

supplementen allemaal bij elkaar; ‘we are 

one big family!’. Schwarzenegger noemde 

chiropractie een geweldig vak dat mensen 

van pijn kan verlossen en kan helpen hen 

gezond te houden. 

 

Wilt u ook weten waar Arnold 

Schwarzenegger zo enthousiast over is? 

Maak dan een afspraak met Kaviani 

Chiropractie en Gezondheidscentrum, 

Camplaan 3, 2103 GT Heemstede, 

telefoon: 023 – 528 8375. 



 

 

Effecten van verschoven wervels 

 


