Kent acupunctuur nadelen?
Is het pijnlijk?
Doordat de naalden veel fijner zijn dan
injectienaalden wordt acupunctuur door
de meeste patiënten nauwelijks als pijnlijk
ervaren. Zelden wordt een ader geraakt.
Dit kan hoogstens een lokaal blauw plekje
veroorzaken.
Is er risico op besmetting?
Door gebruik te maken van steriele
wegwerpnaalden is er geen enkel risico op
besmetting.
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Acupunctuur

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

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

Erkend acupuncturist
Lid bij EUFOM

Op onze website vindt u een gedetailleerde
wegbeschrijving terug.
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Potterstraat 4
9170 Sint-Pauwels
Tel. 0485 94 66 11
www.acukathleentruyens.com

Een belangrijk onderdeel van de
Traditionele Chinese Geneeskunde
met zowel een curatieve als
preventieve component

Wat is acupunctuur?

Waarvoor kan acupunctuur gebruikt
worden?

Acupunctuur is een geneeswijze die zijn
oorsprong in China vond ruim 3500 jaar
geleden. De term acupunctuur is afgeleid
van het Latijn. 'Acus' betekent naald en
'Punctura' betekent steek. Acupunctuur is
naast fytotherapie (Chinese kruidengeneeskunde) en voedings- en bewegingsadvies een belangrijk onderdeel van de
Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG).
Binnen TCG wordt de patiënt holistisch
behandeld wat betekent dat het lichaam in
zijn geheel benaderd wordt.

Indicaties volgens de WGO 1979
(Wereld Gezondheids Organisatie)
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Wat is het doel van acupunctuur?

Figuur 1

Het doel van acupunctuur is tweeledig.
Enerzijds wordt de acute klacht van de
patiënt behandeld (symptomatisch
werken) en anderzijds wordt er ook
preventief gewerkt (voorkomen dat de
klacht terugkeert of voorkomen dat er een
nieuwe klacht ontstaat).

Waaruit bestaat een acupunctuurbehandeling?

Hoe werkt acupunctuur?

Bij een acupunctuurbehandeling worden
steriele naalden in specifiek gekozen
acupunctuurpunten geplaatst. Deze
acupunctuurpunten zijn gelegen op
energiebanen, meridianen genaamd,
waardoor Qi (Energie) stroomt. Er zijn 12
hoofdmeridianen in het lichaam die zowel
aan de linker- als aan de rechterkant
voorkomen (zie figuur 2). Naast deze 12
hoofdmeridianen zijn er nog 6 wondermeridianen.

Hoewel de werking van acupunctuur nog
niet volledig duidelijk is, is het voldoende
bewezen dat er reproduceerbare biologische veranderingen optreden wanneer
een naald in een acupunctuurpunt wordt
geplaatst. Oosters gezien wordt door het
aanprikken van acupunctuurpunten het
evenwicht tussen Yin en Yang hersteld.
Yin en Yang kunnen vergeleken worden
met de termen ''materie'' en ''energie'' van
de moderne fysica.

- Pijn in het algemeen
- Stress
- Hoofdpijn en migraine
- Gynaecologische klachten
- Onvruchtbaarheid
- Ademhalingsklachten
- Sinusitis, verkoudheid
- Allergieën, bv. hooikoorts
- Orthopedische en reumatische
aandoeningen
- Nek-, schouder- en rugklachten
- Whiplash
- Peesontstekingen
bv. golf- en tenniselleboog
- Sudeck
- Carpaal Tunnel Syndroom
- Aangezichtspijn en verlamming
- Maag- en darmproblemen
- Algemene zwakte
- Gedaalde immuniteit
- Slaapstoornissen
- Duizeligheid
- Bloeduitstortingen
- Etc.
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