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OPENINGSTIJDEN
Woensdag                                                 17.30 – 21.00
Vrijdag                   09.00 – 21.00
Zaterdag                    09.00 – 14.00

Kosten
Intake + behandeling                                        € 65,-
Acupunctuur, 45 min                     € 55,-
Acupunctuur kind < 12                 € 30,-
Meerprijs kruiden consult*             € 7.50,-
(*Exclusief kruiden)  

Vergoeding
De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk 
vergoed afhankelijk van uw aanvullende verze-
kering. Vraag vooraf naar de voorwaarden bij 
uw verzekering.

Annuleren
Afspraken die langer dan 24 uur van te voren 
worden afgezegd zullen niet in rekening wor-
den gebracht.



BEHANDELINGEN INFORMATIE INDICATIES
Acupunctuur
Acupunctuur stimuleert het lichaam om zich-
zelf te genezen op een natuurlijke wijze. Het 
zorgt voor balans en harmonie waardoor li-
chaam en geest beter gaan functioneren. Na het  
intakegesprek volgt de behandeling. Hierbij 
worden er pijnvrij hele dunne, steriele, naaldjes 
gezet op specifieke acupunctuur punten. 

Kruiden
Kruiden zijn een belangrijk onderdeel van Chi-
nese Geneeswijzen. Ze worden in de praktijk 
ook gebruikt om de acupunctuur behandeling 
te ondersteunen. Soms kan het ook zijn dat 
kruiden meer aangewezen zijn bij een bepaal-
de aandoening. Dit wordt van te voren altijd 
overlegd.

Coaching
Klachten staan vaak niet op zich zelf. Soms is 
het een gewoonte of een emotie die aan de 
grond ligt van de klacht. Om blijvend te her-
stellen en om zelfredzaam te worden kan coa-
ching erg waardevol zijn. Dit past mooi bij het 
holistische aspect van de behandeling. Ik pas 
hier een mindful benadering toe.

Vertrouwd
Chinese geneeswijzen worden al duizenden ja-
ren toegepast. Daar is de kennis van wat effectief 
en werkzaam is steeds systematisch overgedra-
gen naar de volgende generatie. 
Ook in het westen is er steeds meer wetenschap-
pelijk onderzoek wat dit ondersteunt.

Veilig
Alle aangeboden therapiën zijn veilig. Acu-
punctuur kent praktisch geen bijwerkingen. 
De kruiden die gebruikt worden, zijn gecon-
troleerd en worden geproduceerd onder zeer 
strenge normen. 

Effectief
De kracht van de behandeling zit in een goede 
diagnostiek en systematische werkwijze. Voor 
acute pijnklachten kan er direct verlichting 
zijn, voor andere klachten is er in de meeste 
gevallen in 3 tot 5 behandelingen duidelijk 
verbetering merkbaar.

Volgens de WHO
De World Health Organisation meldt 28 aandoe-
ningen waarvoor acupunctuur bewezen effectief 
is: veel m.b.t. pijnklachten, allergie, depressie,  
klachten omtrent zwangerschap, darmklachten, 
hoge bloeddruk en herseninfarkt. Daarnaast zijn 
er nog eens 63 aandoeningen waarbij acupunc-
tuur effectief is gebleken maar nog vervolg on-
derzoek nodig is.

Integratief
Naast dat acupunctuur op zich zelf ingezet 
kan worden, is het ook mogelijk om reguliere 
medische behandeling te versterkingen of om 
bijwerkingen te verminderen. Denk hierbij aan: 
hoge bloeddruk, COPD, diabetes, misselijkheid 
bij chemotherapie enz.
 
Veel gebruikt
Met 25% (bron CBS) aan gebruikers is acu-
punctuur de grootste discipline in de alternatie-
ve zorg. Het wordt veel toegepast bij: allergiën, 
hoofdpijn, infertiliteit, lage rugpijn, migraine, 
ontstekingen, PMS, reuma, slapeloosheid, ver-
slavingen, enz.


