Acupunctuur:

Direct na mijn studies als dierenarts ging ik aan de slag in een dierenkliniek en daar werd
mijn interesse voor acupunctuur gewekt. Daar werd ik geconfronteerd met het feit dat de
Westerse geneeskunde heel wat kon, maar soms niet mocht baten. Wat frustatie gaf bij
zowel de eigenaar als de dierenarts. En dan zag ik dat acupunctuur in de soms hopeloze
situaties toch hulp kon bieden. Daarom ben ik in 2012 gestart met het volgen van een
acupunctuuropleiding bij BEVAS/IVAS. En in 2013 het daarbij horende examen met succes
afgelegd.
Acupunctuur vormt een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde en wordt reeds
minstens 2000 jaar toegepast. Het doel van de acupunctuur is door het aanprikken van
bepaalde punten onevenwichten in het lichaam op te lossen. Het wordt vaak gebruikt als
pijnbestrijding bij bijvoorbeeld arthrose. Echter kan het ook gebruikt worden bij andere
problemen zoals spijsverteringsproblemen, epileptie, huidproblemen, discus hernia … .
Acupunctuur kan een behandeling op zichzelf zijn, maar kan ook perfect fungeren als
aanvulling bij de klassieke diergeneeskunde en stelt ons vaak voor de mogelijkheid om bij
bepaalde aandoeningen de medicatie te verminderen. Acupunctuur kan op vele gebieden
hulp bieden, maar is ook geen wondermiddel. Als iets onherroepelijk beschadigd is of als het
lichaam op is, dan kunnen noch medicijnen noch acupunctuurnaalden hulp bieden.
Een acupunctuursessie gebeurt enkel op afspraak.
De allereerste keer wordt er een gesprek gevoerd over de aanwezige problematiek en
worden allerlei vragen gesteld over uw huisdier om uw dier in “kaart” te brengen. Hieraan
wordt de nodige aandacht besteed en moet u dus iets meer tijd incalculeren als voor een
opvolgingssessie. Een behandeling duurt 15 tot 30 minuten. In het begin zijn er vaak
meerdere sessies kort op elkaar nodig en op termijn en indien mogelijk worden de intervallen
verlengd, naargelang het bekomen resultaat. Indien nodig wordt de behandeling aangevuld
met foodtherapie en Chinese kruiden.

