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

Gerelateerde informatiebrochures
Acupunctuur
Electroacupunctuur
Acupunctuur en problemen met
vruchtbaarheid
Acupunctuur en hooikoorts
Acupunctuur en hoofdpijn

ACUPUNCTUUR
Kathleen Truyens

Acupunctuur en
stoppen met roken

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

Erkend acupuncturist
Lid bij EUFOM
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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.

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

Wil je graag gezonder leven?
Stop dan vandaag nog met roken en
laat je professioneel begeleiden
met acupunctuur

Algemene informatie
Roken is een zeer ongezonde verslaving
die kan leiden tot heel wat lichamelijke
aandoeningen. Het voornaamste gevolg is
een verhoogde kans op long-, mond- en
keelkanker. Verder leidt roken ook vaak
tot het ontwikkelen van hart- en vaataandoeningen, een daling van de
vruchtbaarheid, een tragere wondheling,
een aantasting van het reuk- en smaakorgaan, een snellere huidveroudering, enz.
U heeft er dus alle belang bij zo snel
mogelijk te stoppen met roken. Op figuur 1
ziet u het verschil tussen rokerslongen
(links) en een paar gezonde longen
(rechts).

Waarom is roken zo lekker? Althans
volgens rokers...
De geïnhaleerde nicotine zorgt voor een
relaxerend gevoel. Op hersenniveau ziet
men dat nicotine zorgt voor de vrijzetting
van dopamine, het plezierhormoon.
Omdat nicotine verslavend werkt, is er
steeds meer vrijzetting van dopamine
nodig om hetzelfde relaxerend gevoel te
bekomen.

Van alle mensen die willen stoppen met
roken zijn er maar enkelen die daar
volledig zelfstandig in slagen. Voor velen is
een duwtje in de rug meer dan welkom.
Naast de algemeen gekende hulpmiddelen
zoals de elektronische sigaretten, nicotinepleisters, nicotinekauwgum, medische
zuigtabletten, enz., kan de combinatie van
lichaams- met ooracupunctuur ook de
nodige hulp bieden om komaf te maken
met deze ongezonde verslaving.

Om het effect van de behandeling te
optimaliseren, wordt zoals eerder gezegd
lichaams- met ooracupunctuur gecombineerd.

Wanneer is stoppen met roken met
behulp van acupunctuur aangewezen ?
De combinatie van lichaams- met
ooracupunctuur is ideaal voor mensen die
er niet in slagen om op eigen houtje te
stoppen maar toch enorm gemotiveerd
zijn. Deze behandelingsvorm is een
aanvulling, een hulpmiddel. Acupunctuur
op zich doet u niet stoppen met roken.
Motivatie om te stoppen is noodzakelijk.
Acupunctuur zal ervoor zorgen dat
stoppen met roken gemakkelijker zal gaan
door het dopaminegehalte te normaliseren.

Figuur 1

Wat houdt de behandeling in?

Figuur 3

Wat is ooracupunctuur?
Ooracupunctuur is een vorm van
acupunctuur waarbij het hele lichaam
geprojecteerd wordt op de oorschelp. De
therapeut steekt kleine fijne acupunctuurnaalden en soms ook verblijfnaalden
in het oor op de projectie van de overeenkomstige zone van het lichaam (zie
figuur 3).

Zijn er contra-indicaties en/of
nadelen?
Er zijn net zoals bij acupunctuur geen
contra-indicaties, noch nadelen. Enkel het
optreden van een blauwe plek kan
voorkomen.

