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Gerelateerde informatiebrochures
   
Acupunctuur
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 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.



 
Wat is electroacupunctuur?
   
Een behandeling electroacupunctuur 
houdt in dat de therapeut klemmetjes zet 
op naalden die hij op specifiek gekozen 
acupunctuurpunten heeft geplaatst. Via 
deze klemmetjes wordt er met behulp van 
elektrische geleidingskabeltjes, die 
verbonden zijn met een stimulatietoestel, 
stroom gestuurd (zie figuur 1). De stroom 
kan afhankelijk van het doel van de 
behandeling een andere vorm aannemen 
(monofasische, bifasische, rechthoekige, 
insluipende, wissel- of gelijkstroom).  

    
     

Figuur 1

Wat zijn de indicaties voor het 
gebruik van electroacupunctuur?
     
- Pijnbestrijding is de topindicatie  
   van electroacupunctuur
- Neuralgieën (zenuwpijnen)
- Inflammatie (ontsteking)
- Gewrichtspijn
- Revalidatie
- Stimulatie van acupunctuurpunten
- Etc.

   

Figuur 2

Hoe werkt electroacupunctuur?
     
A a n d e h a n d v a n d e g e l e i d e n d e 
acupunctuurnaalden kan de gegenereerde 
stroom tot diep in het lichaam gebracht 
worden. Lokaal zal de stroom de werking 
van de zenuwen beïnvloeden waardoor 
electroacupunctuur een gelijkaardig effect 
geeft als het innemen van een pijnstiller.   

   
Welke zijn de voor- en nadelen?
     
Electroacupunctuur verlicht pijnklachten 
zonder enige bijwerking. Enkel een blauwe 
plek kan optreden ten gevolge van het 
inbrengen van de naald. Dit komt echter 
zelden voor.

Zijn er contra-indicaties?
    
Electroacupunctuur is af te raden voor   
patiënten waarbij metaal bv. onder de 
vorm van een pacemaker, een pijnpomp en 
dergelijke aanwezig is.

   
Is electroacupunctuur hetzelfde als 
e l e c t r o a c u p u n c t u u r m e t i n g e n 
volgens Volt?
   
Electroacupunctuur is niet hetzelfde als 
electroacupunctuurmetingen volgens Volt. 
Electroacupunctuur maakt gebruik van 
naalden en electroacupunctuur metingen 
volgens Volt is een systeem om punten en 
producten uit te meten en te testen.

    
Meer info?
       
Neem gerust een kijkje op onze website 
www.acukathleentruyens.com
U vindt ook meer informatie op de site 
www.electroacupunctuur.be 

   

Figuur 3


