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Acupunctuur is een klassieke Chinese geneesmethode die in het westen als
aanvulling op de ‘gewone’ geneeskunde wordt gebruikt. Als u ziek bent, gaat u
naar de huisarts. Dat moet u ook beslist blijven doen. Met acupunctuur kun je nu
eenmaal geen gebroken arm zetten of een operatie verrichten Een acupuncturist
zal ook geen medicijnen voorschrijven. Hoe kan het dan dat veel mensen tóch
geholpen zijn met acupunctuur? De wereldgezondheidsorganisatie omschrijft zelfs
al meer dan 50 aandoeningen die met succes middels acupunctuur kunnen worden
behandeld…
Yin en Yang, een onafscheidelijk duo
Ondanks de zegeningen van de westerse geneeskunde kan het gebeuren dat
uw klachten maar niet willen overgaan. Ondertussen blijft u last houden van een
zeurende hoofdpijn, van lage rugpijn, van nare astma-aanvallen of andere klachten.
Een acupuncturist zegt dan dat de balans tussen Yin en Yang verstoord is. Dit zijn
volgens de Chinese filosofie de twee oerkrachten van het leven die ook in ons
lichaam werken.
Het herstellen van de natuurlijke balans
De behandeling van de acupuncturist is erop gericht om die verstoorde ‘energiehuishouding’ weer in balans te brengen. Die energieën volgen vaste banen, de
zogenoemde meridianen. Acupunctuur is niets anders dan het stimuleren of juist
remmen van bepaalde energieën door op van tevoren vastgestelde punten kleinen
naalden in te brengen. Dat voelt als een klein prikje, pijn doet het beslist niet.
Een natuurlijke verlichting
Acupunctuur is geen wondermiddel. Net zo min als de acupuncturist een wonderdokter is. Toch blijkt in de praktijk dat het herstellen van het energie-evenwicht vaak
leidt tot het verhelpen van de klachten. In andere gevallen worden ze beslist minder.
Acupunctuur is vaak bijzonder geschikt voor het behandelen van hoofdpijn, hooikoorts, menstruatieklachten, lage rugpijn, vermoeidheid en vele ander indicaties.
Ook patiënten die veel last hebben van misselijkheid of die voortdurend pijn lijden,
kunnen veel baat hebben bij een behandeling met acupunctuur. In deze folder vindt
u een uitgebreide indicatielijst.
Worden de kosten vergoed?
Behandeling door een acupuncturist die is aangesloten bij de N.V.A. (Nederlandse
Vereniging voor Acupunctuur) wordt door een groot aantal zorgverzekeraars geheel
of gedeeltelijk vergoed. U kunt informatie hierover vinden in uw polisvoorwaarden.
Wilt u het zeker weten, belt u dan met uw verzekeringsmaatschappij.
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Klachten die behandeld kunnen worden middels acupunctuur:
Luchtwegen
Verkoudheden
Bijholteontstekingen
Bronchitis, CARA
Allergie
Spijsvertering
Maagklachten
Ontstekingen van darmen
Spastische darmproblematiek
Verstopping/diarree
Bewegingsapparaat
Klachten na whiplash
Tenniselleboog
Gewrichtspijnen in het algemeen
Rugpijn
Spierpijnen in het algemeen
Doorbloeding
Koude handen/voeten
Claudicatio
Klachten bij spataderen
Hormonaal
Menstruatiegerelateerde klachten
Overgangsklachten
Urinewegen
Blaas-plasklachten
Overige
Hoofdpijnen/migraine
Verslavingen(roken,eten)
Begeleiding bij afvallen(zie speciale toelichting)
Vermoeidheid
Slaapstoornissen
Hooikoorts(in december opgeven voor behandeling)
Duizeligheid
Specialisaties
Oor- acupunctuur
Schedel- acupunctuur
Merid (Meridiaandiagnostiek)
Bachtherapie
Voetreflexologie
Voedings deskundigheid
P.S. Deze lijst is uiteraard onvolledig. Bij vragen over klachten kunt u ons tijdens
kantooruren altijd bellen of mailen, of surf naar onze website voor aanvullende
informatie.
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