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Acupunctuur en kanker
Wat kan ik voor je betekenen als je kanker hebt
Je leven staat op zijn kop. Je emoties zijn een achtbaan. Je bent geopereerd, je krijgt
chemokuren of bestraling, of je hebt die net achter de rug. Je hebt pijn, je littekens
trekken. Je bent moe en hebt te weinig energie om de draad op te pakken.
Acupunctuur kan je daar bij helpen.
Je zit in een verwerkingsproces en je hebt te maken met veel emoties zoals angst,
boosheid en verdriet. Het kan soms wat te veel worden. Het is mogelijk om met
acupunctuur dit in een rustiger vaarwater te brengen. Je krijgt dan een behandeling
vooral gericht op de emoties. Dit kan aangevuld worden met een ontspannende
massage, even lekker rustig liggen met een muziekje, of je wilt je uiten terwijl de
naalden hun werking doen. Ik kan je dan een luisterend oor bieden.
Een operatie, chemo en bestraling vragen veel energie van je lichaam. Met acupunctuur
is het mogelijk om voor, tijdens en daarna je energiepeil zo veel mogelijk in stand te
houden. Het helpt ook goed om misselijk te voorkomen of te verminderen, zodat je
eetlust behouden blijft.

Heb je veel pijn en je wilt niet te veel pijnstillers gebruiken,
dan is acupunctuur ook een mogelijkheid. Het kan je helpen
de pijn te verdragen of zelfs te laten verdwijnen.
Acupunctuur helpt ook goed om littekens goed te laten te
genezen en het voorkomen van onderhuids littekenweefsel,
wat later allerlei klachten kan gaan geven.

In het eerste consult bespreken we samen wat je nodig hebt en daar richt ik dan de
behandeling op. Het kan zijn dat, na een aantal behandelingen, andere behoeftes
belangrijker worden en dan passen we de therapie aan.

