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Intake
Net zoals bij acupunctuur wordt tijdens een eerste
gesprek (intake) het onderliggende patroon waaruit uw
klacht voortvloeit, opgespoord. Wanneer enkel de klacht
aangepakt wordt, ziet u vaak nevenwerkingen van lange
duur optreden. We hebben dus enkel het probleem
verplaatst. U neemt bijvoorbeeld pijnonderdrukkers
tegen hoofdpijnklachten en krijgt last aan de maag.
Daarom is het zo belangrijk om uw klacht en het patroon
samen te behandelen.

Behandeling door een acupuncturist die aangesloten
is bij de BAF (Belgian Acupunctors Federation) wordt
door enkele mutualiteiten gedeeltelijk terugbetaald.
Informatie hierover is te verkrijgen bij uw ziekenfonds
of bij de BAFacupuncturist.

Laser
Laseracupunctuur
Resonantietherapie

Ook hebben een aantal verzekeringsmaatschappijen
terugbetalingakkoorden afgesloten met BAF
in het kader van hun (sport)ongevallen- en
hospitalisatieverzekering. U kunt hierover informatie
vinden in uw polisvoorwaarden, bij uw makelaar
of bij de BAF-acupuncturist.

Erkende acupuncturisten
De adressenlijst van acupuncturisten, erkend door
de wettige beroepsvereniging Belgian Acupunctors
Federation BAF, kan geraadpleegd worden op de
website www.acupunctuur-baf.be.

Tot slot

Acupunctuur
kan helpen

Low Level Laser therapie heeft een grote therapeutische
waarde met als voordeel dat ze volkomen pijnloos
is. De laserdiodes worden op de verschillende
acupunctuurpunten op de huid aangebracht met behulp
van een zelfklevende huidtape. Patiënten met naaldenfobie
en kinderen verkiezen vaak deze vorm van acupunctuur.
Daarnaast kan ze van meerwaarde zijn in combinatie met
andere behandeltechnieken.
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Lasertherapie (lokale behandeling)

I will think for the rest of my life
about what light is
Albert Einstein 1917
Uitvinder van de laser

In een moderne acupunctuurpraktijk zie je steeds
vaker laserapparatuur verschijnen. Zowel rood
als blauw laser licht zijn therapeutisch inzetbaar.
De nieuwste generatie low level laser hightech
toestellen benaderen steeds meer een klassieke
acupunctuurtherapie. Daarnaast beschikken
ze over sterke troeven bij de behandeling
van artroseklachten.
Waarom zou men U een laseracupunctuur
behandeling voorstellen? We lijsten hier de
mogelijkheden van zowel lasertherapie als
laseracupunctuur even voor u op.

Low level lasers hebben een sterk ontstekingswerende
werking. Ze zijn uitermate geschikt bij het behandelen
van pees- en gewrichtsontstekingen en zetten dankzij hun
werking het herstel van het weefsel in gang. Dit zowel in
de acute fase (de getroffen zone voelt warm aan) als in de
chronische fase (er is geen hitte of roodheid meer in deze fase,
maar wel nog pijn).

Hoe?
Het licht van de laserdiodes werkt in op celniveau. De cellen
absorberen deze fotonen en zetten deze om in biochemische
energie waarbij de mogelijkheden van de cel om zichzelf te
herstellen en te vernieuwen worden gestimuleerd.
Laserlicht met een bepaalde golflengte stimuleert dus de
fysiologische processen op celniveau (foto-biostimulatie).
Cellen communiceren met elkaar via dezelfde lichtimpulsen
om vitale informatie over te brengen, een toename van
deze lichtimpulsen op celniveau leidt tot een revitalisatie en
reactivering van de eigen lichamelijke herstelprocessen.

Laseracupunctuur & Resonantietherapie
(lokaal, meridiaan- en patroonbehandeling)
Indien we een laserbehandeling gebruiken in combinatie
met laseracupunctuur en resonantietherapie kunnen we
niet enkel plaatselijk inwerken maar ook aandoeningen
van uitgebreidere aard behandelen. Bijvoorbeeld zullen
bij stressgerelateerde nekklachten zowel de nek als het
onderliggend patroon samen aangepakt worden. Dit patroon
is namelijk de oorzaak waarom stress op een danige wijze bij
u binnenkomt dat ze nekklachten geeft en ze moeten dus
samen aangepakt worden. (zie ook intake)

Laseracupunctuur
Laseracupunctuur en resonantietherapie worden de laatste
jaren steeds populairder. Deze vormen van acupunctuur zijn
een innovatieve benadering van acupunctuur en leggen de
link tussen de klassieke denkwijze van de traditionele Chinese
geneeswijzen en de moderne westerse behandeltechnieken.

Wat is resonantie?
Indien het laserlicht (deze lichtgolf heeft een bepaalde
lengte of trilling) wordt onderbroken volgens een
terugkomende frequentie spreken we van resonantie.
Door middel van het combineren van de juiste frequentie
met bepaalde lokalisaties (zo is er voor een punt op het
oor een andere frequentie nodig dan bij een punt op het
lichaam), of met bepaalde meridianen (elke meridiaan
heeft een aangepaste resonantie), of met de aandoening/
patroon waarvoor u in behandeling komt (de resonantie
bij een acute achillespeesontsteking is anders dan deze
bij burn-out) krijgen we een superieure werking van uw
behandeling.
Met de nieuwste generatie acupunctuurlasers kunnen
tot 10 laserdioden tegelijkertijd geplaatst worden.
Daardoor ontstaan er gelijkaardige effecten zoals bij een
acupunctuurbehandeling. Dit werkt zeer effectief bij stress-,
pijn- en artroseklachten. Momenteel worden beloftevolle
vorderingen gemaakt in de behandeling van burn-out en
restless legs (rusteloze benen).
De laseracupunctuur behandeling kan een op zichzelf
staande therapie zijn of gecombineerd worden met een
andere behandelvorm. (tuina, acupunctuur,…)
In samenspraak met uw behandelende therapeut trachten
we u steeds de beste combinatie voor te stellen.

Cosmetische laseracupunctuur
Blauw laserlicht heeft een penetratiediepte van 3mm, dit in
tegenstelling tot rood licht met een penetratie van 3cm. Het
blauwe licht is dus uitermate geschikt voor het behandelen
van de huidlagen. Ook hier is er een revitaliserende werking
op de huidcellen, waardoor de oppervlaktehuid van het
gelaat zich natuurlijker en gezonder presenteert. Indien
het onderliggend patroon mee behandeld wordt, zullen
de veranderingen langduriger zijn. Zo zullen bijvoorbeeld
fronsrimpels die ontstaan ten gevolge van het zich zorgen
maken een andere aanpak vergen dan wanneer de oorzaak
piekeren is of een droogte van de huid.

