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Lichamelijke klachten? Acupunctuur zou ze kunnen
verlichten

 (HTTPS://WWW.HAPPINEZ.NL/CONTRIBUTOR/FABIENNE-PETERS/)

n China is het doodgewoon. Last van hoofdpijn of menstruatieklachten? Dan krijg je kruiden mee of ter plekke een

acupunctuurbehandeling. In het oude China kreeg een arts betaald als zijn patiënt gezond bleef. Het voorkomen van

ziekte is het uitgangspunt van de Traditionele Chinese Geneeswijze (TCG).Wat is de kracht van de Oosterse acupunctuur

en waarvoor kun je bij een acupuncturist terecht?

Qi-energie
In de  hangt alles samen met de levensenergie Qi. Deze energie stroomt in het gunstigste geval, maar

kan ook geblokkeerd raken. Voor een arts of therapeut is het de uitdaging om de balans te herstellen met bijvoorbeeld

acupunctuur.

Acupunctuur is een medische techniek die met het stimuleren van specifieke punten op het lichaam met steriele naalden een

genezend effect heeft. Taco van der Mark en Ping Fang van acupunctuurkliniek Ping Shu Yuan in Den Haag houden zich al jaren

intensief bezig met Traditionele Chinese Geneeskunde. ‘Migraine gaat over, vrouwen worden toch zwanger na jaren met

ineffectieve ivf-behandelingen, darmproblemen verdwijnen, terwijl het ziekenhuis de hoop op verbetering had opgegeven’,

vertelt Ping. ‘En zo hebben we tal van voorbeelden.’

Verschillende factoren
Qi loopt in twaalf banen (meridianen) over je lichaam. Op die banen liggen acupunctuurpunten. Taco: ‘De Chinese

geneeskunde is holistisch en gericht op de mens in zijn geheel, niet alleen op de klacht. Er zijn verschillende factoren die

invloed hebben op de oorzaak van een klacht: klimatologische, interne en lichamelijke factoren beïnvloeden elkaar.’ Zo kan

een klacht die lichamelijk begint, invloed hebben op je emoties en kan een sterke emotie als verdriet een lichamelijke klacht

veroorzaken.

Stress
De levermeridiaan is bij veel mensen overbelast. Ping: ‘Mensen hebben zoveel verplichtingen en maken weinig tijd vrij om aan

hun gezondheid te werken. Een vage  kan daarom uitmonden in een serie van klachten waarvan de

oorzaak niet duidelijk aanwijsbaar is.’ Acupunctuur is een krachtig hulpmiddel om je meteen beter te voelen, maar voorkomen

is beter dan genezen. ‘Wij maken zelf ook wekelijks gebruik van acupunctuur’, vertelt Taco. ‘Maar nog belangrijker zijn voor ons

meditatie en Qi gong die we dagelijks doen. Als we dat overslaan, ontstaan er bij ons ook klachten.’

Acupunctuur en westerse geneeskunde
In Chinese ziekenhuizen wordt veelvuldig met acupunctuur gewerkt. Taco: ‘Traditional Chinese Medicine dokters bekijken

scans, maar behandelen met kruiden en acupunctuur zolang dat kan.’ Ook Nederlandse ziekenhuizen staan steeds meer open

voor acupunctuur. Voorbeelden hiervan zijn het Singelland Ziekenhuis in Doetinchem en Hwa To Acupuncture Centre dat
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voortkomt uit een samenwerking tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de Shanghai University of Traditional Chinese

Medicine. Taco: ‘Acupunctuur is nog niet vanzelfsprekend genoeg, maar er gebeurt steeds meer.’

Indrukwekkend
Taco en Ping staan van weinig versteld als het acupunctuur betreft. Toch zijn er voorbeelden die hen sterk bijbli jven. Ping: ‘Er

kwam een vrouw van 29 jaar bij ons met endometriose en een vleesboom in haar baarmoeder. Westerse

hormoonbehandelingen hadden geen effect en het ziekenhuis vertelde dat haar baarmoeder moest worden verwijderd. Ze

was in paniek. Ze wilde graag moeder worden. Wij hebben haar behandeld en toen ze voor controle naar het ziekenhuis ging,

was de vleesboom weg.’ Taco vult aan: ‘Ook bijzonder was de vrouw die vervroegd in de overgang was geraakt en geen

kinderen meer kon krijgen. Na behandeling werd ze toch spontaan zwanger.’

Meteen effect
Taco vervolgt: ‘En weet je wat het mooie is? Acupunctuur geeft direct resultaat.’ Ping nuanceert: ‘Er kan wel wat tijd tussen

zitten, maar je merkt inderdaad snel het effect.’

Meer weten over acupunctuur? 

Kijk op de website van  voor meer informatie.Ping Shu Yuan
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Klantenservice: 085 029 31 87 (//www.happinez.nl/klantenservice/)

BTW-nummer: NL802 5199 82B01
KvK-nummer: 3307 1833

Planten zijn niet alleen heel rustgevend om naar te kijken, ze kunnen je ook rustig... Lees meer
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