ACUPUNCTUUR BUQI NOLLEN
Acupunctuur Buqi Nollen is in 1993 opgericht en
behandelt mensen met diverse klachten volgens de
Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM), maar ook door
gebruik te maken van moderne technieken. Acupunctuur
is de meest bekende en gehanteerde behandelmethode.
Cliënten kunnen terecht voor behandelingen op diverse
gebieden.
De praktijk Acupunctuur Buqi Nollen is aangesloten bij de
Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur. De praktijk
onderscheidt zich door een professionele en persoonlijke
benadering op het gebied van acupunctuur en buqi.
Tijdens een behandeling wordt de jarenlange ervaring
gecombineerd met oosterse en westerse medische
kennis. Een professionele en persoonlijke benadering
staat hierbij centraal. Daarnaast is gevoel, bewegen en
bewustwording een belangrijk uitgangspunt tijdens de
behandelingen. De intentie en de verandering zijn
bepalend voor uw weg naar herstel.

WAT IS ACUPUNCTUUR?
Acupunctuur is al eeuwenlang een onderdeel van
geneeskunde in China en behoort tot de traditionele
Chinese geneeskunde. De behandelmethode gaat er
vanuit dat lichaam, geest en omgeving (natuur) niet los
te zien zijn van elkaar in gezondheid en in ziekte. De
traditionele Chinese geneeskunde steunt op het inzicht
dat kwalen voortkomen uit verstoringen in de
energiehuishouding van het lichaam. Om die
verstoringen te herstellen, worden, na een diagnose,
dunne naalden op bepaalde punten in het lichaam
geplaatst. Hierdoor nemen de klachten af of verdwijnen
geheel. De werking van acupunctuur is wetenschappelijk
bewezen.

WAT IS BUQI ® ?

INDICATIES

Buqi is een behandelmethode vanuit de Chinese traditie.
Bij buqi worden twee factoren als de belangrijkste
oorzaken van ziekte beschouwd; een langdurige slechte
lichaamshouding en onderdrukte aanhoudende negatieve
emoties. Tijdens de buqi behandeling wordt allereerst
een kort onderzoek gedaan om de behandelmethode te
bepalen. Vervolgens worden, zonder de cliënt op de huid
aan te raken, de afvalstoffen in beweging gebracht en
afgevoerd. Door de afvalstoffen af te voeren krijgt het
lichaam de kans zich te herstellen. Buqi technieken
worden bij de acupunctuurbehandeling toegepast.

Onderstaande veel voorkomende klachten kunnen met
acupunctuur worden behandeld:

HOE GAAT EEN BEHANDELING IN ZIJN WERK?
De eerste behandeling start met een kennismaking en
een inventarisatie van de klachten. Kenmerkend hiervoor
zijn de vraagstelling, inspectie, tongdiagnose en
polsdiagnose. Daarnaast wordt besproken wat de cliënt
van de behandeling verwacht en wat de behandeling kan
bieden. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld,
waarbij er één of meerdere behandelmethoden worden
gekozen, die het meeste effect zullen hebben bij de
cliënt.
Bij de behandeling worden kleine dunne naalden op
specifieke punten in de meridianen geplaatst. Meestal
voelt u daar niets van. De cliënt krijgt vaak een
ontspannen gevoel van de behandeling en ervaart
bijzondere sensaties in het lichaam, zoals stroming en
warmte. Bij iedere vervolgbehandeling wordt een kort
vraaggesprek gevoerd en worden de pols- en
tongdiagnostiek toegepast om de behandeling aan te
kunnen passen aan uw conditie op dat moment. Na
ongeveer 4-6 behandelingen zal u verschil gaan merken.
De eerste behandeling duurt ongeveer 1,5 uur en de
vervolgbehandelingen 1 uur.
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Afvallen
Gynaecologie
Hart- en vaatziekten
Hoofdklachten
Huidaandoeningen
Keel, neus en ogen
Kinderziekten
Longklachten en luchtwegen
Maag, darm en spijsvertering
Neurologisch
Psychosomatisch
Pijnklachten
Verslavingen

Naast de genoemde klachten, is acupunctuur ook
inzetbaar bij diverse andere klachten. Deze indicatielijst
is bij Acupunctuur Buqi Nollen gebundeld in een aantal
hoofdklachten en is slechts een greep uit alle mogelijke
klachten.
Staat uw klacht er niet bij? Of wilt u meer informatie
over hebben over een bepaalde klacht? Dan kunt u
altijd persoonlijk contact opnemen of een bezoek
brengen aan de website.

www.acupunctuur-nollen.nl
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TARIEVEN

Intake inclusief 1 e behandeling
Vervolgbehandelingen
Weekend behandelingen
Behandeling aan huis

€ 75,00
€ 62,50
€ 72,50
€ 75,00

Acupuncturist J.A.J. Nollen is lid van de NVA en is BIG
geregistreerd fysiotherapeut. Dit betekent dat de
meeste zorgverzekeringen de behandelingen
vergoeden. Kijk hiervoor in uw polisvoorwaarden.
Ook kunt u in geval van klachten, uw klacht deponeren
bij de klachtencommissie (KAB), waarbij
dhr. J.A.J. Nollen aangesloten is.

VRIJBLIJVEND INLOOPSPREEKUUR
Vanaf 1 januari 2014 biedt de praktijk
Acupunctuur Buqi Nollen een extra service om kennis te
maken met acupunctuur en buqi. Tijdens deze
spreekuren is het mogelijk om gezondheidsklachten
voor te leggen aan de acupuncturist, waarna er kort
deskundig advies wordt gegeven. De inloopspreekuren
vinden plaats in de praktijk in Bathmen. De data staan
vermeld op de website.
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HEEFT U VRAGEN?
WILT U EEN AFSPRAAK MAKEN?
E-mail:
Telefoon:
Website:
KvK:

info@acupunctuur-nollen.nl
0570-544016 of 06-24887218
www.acupunctuur-nollen.nl
08198300

Adresgegevens:
Alferinklaan 59
7437 DD Bathmen (gemeente Deventer)

Acupunctuur Buqi Nollen
Uw weg naar herstel

Nollen
Acupunctuur
Buqi

"Acupunctuur Buqi Nollen is onderscheidend
door een professionele en persoonlijke
benadering, op het gebied van acupunctuur
en buqi, opgebouwd door jarenlange
ervaring, waarbij oosterse en westerse
medische kennis en therapeutische
methodieken geïntegreerd zijn."
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