Rekening
Van ons ontvangt u een rekening. Deze kunt u
zelf indienen bij uw verzekeraar.
Acupunctuur wordt door de meeste
ziektekostenverzekeraars vergoed.
Soms voor 75% soms 100%. Meestal met een
maximum vergoeding per jaar,
maar bij sommige verzekeraars onbeperkt. Dit
dient u ten aller tijden zelf in uw
polisvoorwaarden na te zien of met uw
verzekeraar kort te sluiten. Wij kunnen hier dan
ook geen garanties voor geven.

Informatie
acupunctuur

Mocht er onverhoopt na deze folder gelezen te
hebben nog vragen bestaan stelt u ze dan gerust
aan de secretaresse en/of aan de therapeut.

Fysiotherapiepraktijk Lemele / Lemelerveld
Vilstersestraat 35, 8152 AA Lemelerveld
Lemelerweg 74, 8148 PD Lemele
0572 – 37 21 58
www.fysiolemelerveld.nl
info@fysiolemelerveld.nl

Algemeen
In deze folder geven wij u informatie
betreffende acupunctuur. Mocht u na het lezen
van deze folder hierover nog vragen hebben dan
kunt u die gerust stellen Charlotte Floothuis, evt.
na een afspraak gemaakt te hebben telefonisch
of via onze de website:
www.fysiolemelerveld.nl d.m.v. het
aanmeldformulier.
Acupuncturist: Mw. C. Floothuis:
Aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor
Acupunctuur (NVA)
Afspraken
Deze kunt u maken via de
secretaresse of via de
website
www.fysiolemelerveld.nl
Wat is acupunctuur?
In het westen hebben we een wetenschappelijke
medische aanpak. Op veel gebieden (zoals
chirurgie, geneesmiddelen) werkt dat goed.
Toch hebben tal van patiënten het gevoel dat de
behandeling zich beperkt tot het bestrijden van
de ziekte en de symptomen. Het neemt niet de
algemene beleving van de zieke als uitgangspunt
van behandeling.
In acupunctuur is de ziekte geen fenomeen op
zichzelf, maar gaat het om het welbevinden van
de mens als geheel. Dat geeft acupunctuur
duidelijk een ander, meer holistisch
uitgangspunt.

Dossierinzage
De eerste behandeling (intake)
Na de diagnose maakt de acupuncturist een
gerichte keuze voor de juiste therapievorm. U
krijgt ook een indicatie over de
behandelingsduur en het verwachte
behandelingsresultaat. U draagt zelf bij aan de
genezing van uw klachten door met mate te eten
en voldoende te bewegen. U kunt dan ook op dit
gebied adviezen verwachten, met name over de
wijze waarop uw voeding kan bijdrage aan een
harmonie tussen Yin en Yang.
Energieherstel met acupunctuur
Als de diagnose leidt tot een keuze voor
acupunctuur, zal de acupuncturist de
energiedoorstroming van het lichaam willen
herstellen door dunne naalden in te brengen op
bepaalde punten in de meridianen.
Als de naald op het juiste punt is aangebracht en
precies op de juiste diepte zit, wekt de
acupuncturist het Qi-gevoel op. Dit kan zich
uiten in een tintelend gevoel dat lijkt op een
elektrisch schokje. U voelt dit rondom de plek,
waar de naald is ingebracht, maar het gevoel kan
ook uitstralen in het verloop van de meridiaan.
Dit gevoel duurt maar even en neemt weer snel
af.
De acupuncturist kan energie stimuleren,
afremmen of harmoniseren door de naald op een
bepaalde wijze rond te draaien en op en neer te
bewegen.

De therapeut houdt een dossier bij van uw
klachten, behandelingen en vorderingen. U hebt
ten aller tijde recht op inzage in dit dossier.
Vraag uw behandelend therapeut ernaar. De
informatie die in dit dossier staat is
vertrouwelijk en de therapeut zal alleen met uw
toestemming informatie aan derden verschaffen
indien die hier om verzoeken.
Hygiëne
Uit hygiënisch oogpunt vragen wij u een
badlaken mee te nemen en deze te gebruiken op
de behandelbank . Ook vragen wij u om de
schoenen in de behandelruimte uit te doen.
Tarieven acupunctuur
Deze zijn te vinden op onze internetsite:
www.fysiolemelerveld.nl

