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De meeste verzekeraars
vergoeden de kosten

TIPS & ADVIES
1.Neem een lichte maaltijd één of twee uur vóór de
behandeling (bv. een kom soep met brood).
2.Doe geen intensieve training of sport voor én/of na een
behandeling.
3.Vertel altijd aan uw acupuncturist of u:
▪ zwanger of ongesteld bent;
▪ diabetisch bent;
▪ een bloedziekte heeft;
▪ een besmettelijke ziekte heeft;
▪ bloedverdunners gebruikt;
▪ navelbreuk heeft (gehad).
▪ Gebruik maakt van een pacemaker.
4.Zet tijdens de behandeling uw mobile telefoon op stil
en probeer goed te ontspannen.
5.Zorg voor een lege blaas voordat u een behandeling
ondergaat.
6.Bent u angstig voor naalden of het prikken van
naalden, informeer ons dan. Wij hebben een prima en
geheel pijnloos alternatief: de LaserNeedle.

ACUPUNCTUUR BEVORDERT
Acupunctuur bevordert het herstel-vermogen van uw lichaam
en is dus voor veel klachten een geschikte therapie.
Naast het verminderen of wegnemen van uw klachten, biedt
acupunctuur ondersteuning om tot een beter herstel te leiden.
Tijdens of na de behandeling kunt u soms bepaalde sensatie
ervaren die bij acupunctuur erg normaal zijn:
▪ lekker moe en loom voelen,
▪ een dof en zwaar gevoel in het behandelde deel van uw
lichaam,
▪ een prikje voelen tijdens het inbrengen van de naald, het
duurt maar een paar seconden.
Acupunctuur kent zelden bijwerkingen.
Heel soms kan een klein blauw plekje direct na de behandeling
verschijnen of kan iemand zich een beetje misselijk of duizelig
voelen.
In enkele gevallen kan men direct na de behandeling een
lichte toenamen van de klachten ervaren. Deze reactie op de
behandeling wordt als normaal beschouwd en u hoeft u geen
zorg te maken. Het duurt in de meeste gevallen heel kort en
trekt vanzelf weer de volgende dagen weg. Doorgaans worden
de klachten na een paar behandelingen al minder sterk. Het is
belangrijk te weten dat stress uw klachten kan verergeren.

Bij ChinaMedic kunt u terecht voor allerlei soorten klachten.
Door onze jaren van ervaring in het toepassen van acupunctuur
en met bijscholing in verschillende acupunctuurtechnieken is
de unieke ChinaMedic Aanpak ontstaan.
Acupunctuur technieken:
De ChinaMedic Aanpak bestaat uit een verscheidenheid aan
acupunctuur technieken met als expertise abdominale
acupunctuur.
Geheel van toepassing op uw situatie zullen onze
acupuncturisten abdominale acupunctuur meestal combineren
met een of meerdere andere technieken en/of met
kruidentherapie:
▪ Klassieke acupunctuur (waaronder Tung’ s acupunctuur);
▪ LaserNeedle ;
▪ Oor acupunctuur;
▪ Balans-, schedel- en navelacupunctuur;
▪ Kruidentherapie advies;
▪ Voedingsadvies;
▪ Verwijzing naar Qi Gong oefeningen.
Acupunctuur naalden:
Bij ChinaMedic gebruiken wij dunne steriele wegwerpnaalden.
De behandeling is daardoor geheel veilig en meestal pijnloos.

KRUIDENTHERAPIE
Het hoofddoel van een acupunctuur behandeling is het
activeren van het herstel vermogen van het lichaam, de rol
van de kruiden is om het lichaam en zijn herstel vermogen
te ondersteunen.
De Chinese Kruidentherapie is gebaseerd op duizenden
jaren van praktijkervaring.
Onze therapeuten werken volgens de ‘Jing Fang’ traditie:
de vastgestelde en beproefde klassieke formules worden
toegepast volgens de methode van patroonherkenning en
leidende principes. De Jing Fang kruiden formule zijn erg
nauwkeurig opgesteld en worden al eeuwen gebruikt:
daardoor weten wij dat zij erg efficiënt werken en dat het
gebruik ervan veilig is.
Deze medicinale kruidenthee preparaten worden in Taiwan
geproduceerd met inachtneming van de Europese regels en
voorschriften rondom de productie, hygiëne en toegestane
ingrediënten. Hierdoor zijn deze producten van de hoogste
kwaliteit .

UW EIGEN ROL
Als patiënt speelt u een actieve rol in uw weg naar
herstel. Het volgen van de adviezen die u van uw
acupuncturist krijgt (leefstijl, kruidentherapie, etc.)
optimaliseert het effect van uw behandeling.
Bij elke sessie kunt u aangeven hoe het nu gaat en wat
voor u belangrijk is op dat moment. De behandeling
wordt hierop telkens aangepast.

KOSTEN
Acupunctuur:
1ste consult & behandeling
Vervolg behandeling

€ 78,€ 62,50-

Kruidentherapie:
1ste consult
€ 38,Vervolg consult € 25,U kunt deze per PIN voldoen.
Mocht u verhinderd zijn, dan wordt u verzocht 24 uur van
te voren af te bellen. Anders wordt het consult in rekening
gebracht.
VERGOEDING
Wij zijn aangesloten bij de KAB en NVA,
Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur.
De meeste verzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) de
kosten in hun aanvullend pakket. Een verwijsbrief van uw
huisarts is meestal niet nodig. U kunt informeren bij uw
verzekering hoeveel er vergoed wordt.
OPENINGSTIJDEN
Maandag, Dinsdag, Donderdag en Zaterdag, van 9.30
uur tot 17.00 uur.
ERVAREN ACUPUNCTURISTEN
ChinaMedic bestaat sinds 2003.
Ons team heeft in die 18 jaar veel ervaring opgedaan met
het behandelen van klachten van uiteenlopende aard.
Onze therapeuten spreken Nederlands, Engels en Chinees.
Meer weten?
020-6167615
🌐 chinamedic.nl

