
Last van vervelende hoofdpijn?
Spanningshoofdpijn, migraine 

of zelfs clusterhoofdpijn? 
Acupunctuur kan helpen
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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 hooikoorts 

    
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
   
Iedereen heeft af en toe wel eens last van 
hoofdpijn. Jammer genoeg zijn er 
ontzettend veel mensen waarbij de 
frequentie een heel stuk hoger ligt. Zij 
hebben maandelijks, wekelijks of zelfs 
dagelijks te kampen met deze kwaal. De 
levenskwaliteit zal hierdoor in de meeste 
gevallen sterk afnemen. Men meldt zich 
ziek op het werk en op de sportclub, men 
belt sociale aangelegenheden af, enz. In 
extreme gevallen kan hoofdpijn zelfs leiden 
tot sociaal isolement.

Soorten hoofdpijn    
   
Er zijn  verschillende soorten hoofdpijn. In 
de top 3 van de meest voorkomende 
soorten hoofdpijn staat spannings-
hoofdpijn op de 1e plaats. Migraine en 
hoofdpijn ten gevolge van medicatie 
inname staan samen op de 2e plaats. Op de 
3e plaats staat clusterhoofdpijn.

  

      
   

Figuur 1

Wat zijn mogelijke triggers voor 
hoofdpijn?
  
Veel patiënten weten zelf heel goed welke 
de triggers zijn die hun hoofdpijn 
uitlokken. Naast voedingsbestanddelen 
zoals bv. alcohol, chocolade, kaas en 
junkfood zijn er ook omgevingsfactoren 
die hoofdpijn kunnen uitlokken. Hevig 
lawaai, fel licht, bastonen, slechte 
verluchting en hormonale disbalans zijn 
hiervan enkele voorbeelden. Het is de 
kunst deze triggers op te sporen en ze dan 
zoveel mogelijk te vermijden.

    
   

   

  

Figuur 2

Westerse behandelingsmethoden
    
De meeste Westerse behandelings-
m e t h o d e n b e p e r k e n z i c h t o t h e t 
behandelen van symptomen. De Oosterse 
geneeskunde onderscheidt zich door zowel 
symptomatisch als oorzakelijk te werken.

    

  
    

Figuur 3

   

Wat kan acupunctuur betekenen ?
   
Volgens TCG (Traditionele Chinese 
Geneeskunde) stroomt er energie door het 
lichaam via de 12 hoofdmeridianen 
(energiebanen). Wanneer er zich ergens 
een blokkade voordoet, kan de energie niet 
langer vrij stromen en ontstaat er pijn. 
Acupunctuur heeft als doel de pijn te 
bestrijden door met behulp van naalden de 
meridianen te deblokkeren. 

   

Zijn er contra-indicaties en/of 
nadelen?
  
Door het deblokkeren worden er afval-
stoffen vrijgezet die er de 1e 2 tot 3 
behandelingen voor kunnen zorgen dat er 
hoofdpijn wordt uitgelokt. 
In het algemeen zijn er net zoals bij 
acupunctuur geen contra-indicaties, noch 
nadelen. Enkel het optreden van een 
blauwe plek kan voorkomen.


