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Meer info? 
  
Neem gerust een kijkje op onze website 
www.acukathleentruyens.com

   
Gerelateerde informatiebrochures
   
Acupunctuur
Electroacupunctuur
Acupunctuur en problemen met 
vruchtbaarheid
Acupunctuur en stoppen met roken
Acupunctuur en hoofdpijn

    
Hoe bereikbaar?
    
Via E17, afrit Sint-Niklaas West, richting 
Stekene
Via E34, afrit Stekene/Kemzeke, richting 
Sint-Niklaas
 

  

Parkeren kan gratis in onze straat of op het 
pleintje 'Den Dries' mits gebruik van de 
parkeerschijf.
  
Op onze site vindt u een gedetailleerde  
wegbeschrijving terug.

Erkend acupuncturist
   

Lid bij EUFOM

!

!!

Potterstraat 4            
  9170 Sint-Pauwels           
Tel. 0485 94 66 11

 www.acukathleentruyens.com 



 
Algemene informatie
   
U kent wellicht de meest voorkomende 
symptomen van hooikoorts: niezen, een 
verstopte neus of een loopneus, rode, 
brandende en/of tranende ogen, een 
kriebelhoest, een opgezwollen keel, enz. 
Maar er zijn ook minder voor de hand 
liggende symptomen die kunnen optreden 
zoals hoofdpijn, verstopte oren, ver-
moeidheid, lusteloosheid en een vergrote 
kans op het ontwikkelen van astma en 
eczeem.

   

Figuur 1   

   

Momenteel schat men dat 1 Belg op 10 tot 
zelfs 1 Belg op 5 last heeft van hooikoorts. 
De komende jaren zal dit aantal alleen nog 
maar toenemen. Hoewel de aanleg voor 
hooikoorts al vanaf de geboorte aanwezig 
is, ontstaan de klachten pas in de loop der 
jaren. Meestal manifesteert de allergie zich 
tussen de leeftijd van 8 en 25 jaar. Na 
verloop van tijd nemen de klachten weer 
af. Meestal zijn ze na het 40e levensjaar 
veel minder intens en zijn ze na het 55e  
levensjaar verdwenen.

Hoe wordt hooikoorts in de Oosterse 
Geneeskunde gezien?  
  
Binnen TCG (Traditionele Chinese 
Geneeskunde) wordt hooikoorts gezien als 
een verstoring van het lichamelijk 
evenwicht. Deze verstoring is het gevolg 
van omgevingsfactoren zoals het klimaat, 
de luchtvervuiling, slechte voeding, stress, 
enz. Al deze factoren vallen het lichaam 
aan. Wanneer de verdediging van ons 
lichaam, meer bepaald de Wei Qi 
(verdedigingsenergie), niet sterk genoeg is 
om de factoren tegen te houden, ontstaan 
er klachten. Ook de sterkte van onze 
lichaamsbouw speelt hierin een grote rol. 
Afhankelijk van onze constitutionele 
zwakte of sterkte worden we snel of juist 
minder snel ziek.

Figuur 2
   

Wat kan acupunctuur betekenen?   
   
Acupunctuur heeft als doel om zowel 
curatief als preventief te werken. Het zal 
enerzijds de klachten doen afnemen en 
anderzijds de Wei Qi versterken.

Is fytotherapie een interessante 
aanvulling op acupunctuur?
  
Om het effect van de behandeling te 
optimaliseren, wordt deze best ge-
combineerd met fytotherapie (Chinese 
kruidentherapie). 

Figuur 3

De kruiden worden voorgeschreven door 
een erkend acupuncturist die ook de 
opleiding fytotherapie genoot. De 
kruidenformule wordt door de patiënt 
dagelijks ingenomen onder de vorm van 
druppels, tabletten of poedervorm om thee 
van te maken. Elke kruidenformule is 
uniek. De samenstelling varieert van 
patiënt tot patiënt en van pathologie tot 
pathologie.
   

Zijn er contra-indicaties en of 
nadelen?
  
Acupunctuur kent geen contra-indicaties, 
noch nadelen. Enkel het optreden van een 
blauwe plek kan voorkomen. Dit gebeurt 
echter zelden.


