Moderne pijnstilling, zonder storende bijwerkingen

Schedelacupunctuur
tussen de oren?

Meestal, als men over acupunctuur spreekt, wordt de klassieke Chinese
acupunctuur bedoeld. Deze vorm wordt het meest toegepast. Maar er zijn veel
meer vormen van acupunctuur, en met sommige daarvan zijn extra effecten te
bereiken. Eén daarvan is schedelacupunctuur.

Schedelacupunctuur gaat ervan uit dat er
op de hoofdhuid reflexones bestaan van alle
organen en ledematen. Wanneer de patiënt
ziekteverschijnselen of pijn vertoont, kan men
spanningen, verdikkingen of verhardingen
voelen. Deze veranderingen doen zich voor
tussen de hoofdhuid en periost (bot). Op
zo’n punt wordt praktisch pijnloos geprikt,
met een klein steriel naaldje. Het werkt heel
direct. Het is bijzonder om mee te maken dat
bijvoorbeeld een arm met een bewegingsbeperking direct zijn beperking verliest en vrijwel
normaal kan bewegen, wat eerst niet lukte
zonder pijn. Wij zijn gespecialiseerd in deze
techniek en gebruiken deze samen met de
andere vormen van acupunctuur. Hierdoor
wordt sneller resultaat bereikt.

Allerlei toepassingen
In China worden tientallen ziekten met
schedelacupunctuur behandeld: psychiatrische ziektebeelden zoals angstsyndromen
en depressies, maar ook pijnsyndromen
en aandoeningen die gepaard gaan met
verlammingen. Schedelacupunctuur bij een
beroerte lijkt het meest effectief wanneer
direct, een paar dagen na het optreden van
de neurologische uitval, begonnen wordt met
behandeling. Zo worden direct de hersenen
gestimuleerd om nieuwe verbindingen aan te
leggen, zodat de functie weer voor een deel
of zelfs weer geheel hersteld wordt.

Een cliënt

‘Al jaren liep ik met verschillende klachten, waaronder een ‘frozen shoulder’.
Met veel pijn en beperkingen had ik al
van alles afgelopen. Niets hielp. Mijn zus
had al een paar maal tegen mij gezegd:
‘Ga dan naar Het Element! Dokter
Pennock heeft mij ook met een paar
behandelingen van mijn migraineaanvallen afgeholpen’. Maar aangezien ik bang
ben van prikken, stelde ik dit uit. Tot het
echt niet meer ging.
De angst voor de naalden bleek
ongegrond. Slechts een klein prikje
voelde ik. Wat een opluchting was dat.
Nog meer opluchting toen bleek, dat
dat kleine prikje op mijn hoofd zoveel
teweegbracht. Nadat hij mij uitvoerig had
bevraagd en onderzocht, plaatste hij
een naaldje op mijn schedel en zei:
‘Til je arm eens op’. Aangezien dat tot
dat moment al lange tijd niet ging, dacht
ik: ‘Ja, hoe dan?’. Maar tot mijn verbazing kon ik inderdaad mijn arm optillen.
Na nog een prikje, nog een stukje hoger.
Ik snapte er helemaal niets van. Tranen
van blijdschap en verbazing.
Na twee behandelingen was er een
enorm verschil merkbaar, en na vijf
behandelingen was ik klachtenvrij. Ook
de andere vage klachten waar ik al tijden
mee liep verminderden. Ik ben blij dat
ik mij over de angst voor naalden heb
gezet.
Vrouw (49 jaar)

Voor informatie over wat wij nog meer doen
en wat de mogelijkheden zijn, kunt u ons
gerust bellen of een kijkje nemen op onze
site. De consulten worden door de zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende
verzekering.

Indicaties
Acute en chronische pijn, pijn en dysfunctie
van het bewegingsapparaat, versnelling van
postoperatieve mobilisatie, neuropathie /
zenuwpijn, functionele stoornissen, neurologische aandoeningen, CVA, gezichtsverlamming, hoofdpijn, geboortetrauma’s en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Bij kinderen
wordt er gebruik gemaakt van laser.

Het Element is een Artsenpraktijk voor
Medische Acupunctuur en Natuurgeneeskunde. Wij werken regulier en consultatief
en kiezen de best passende behandeling
voor de patiënt. Hierbij maken wij gebruik van
bijwerkingsarme methoden.
Het Element
Holterberg 1A, 2402 ZA Alphen aan den Rijn
telefoon 0172-764777 / 06-20660609
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