Vergoeding door zorgverzekeraars
Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden (deels) de behandelingen die uitgevoerd
worden door een therapeut die aangesloten is bij de N.V.A. (Nederlandse
Vereniging voor Acupunctuur) of NWP (Nederlandse Werkgroep van Praktizijns
in de natuurlijke geneeskunst)
U kunt informatie hierover vinden in uw polisvoorwaarden.
Wilt u het zeker weten, neemt u dan contact op met uw
verzekeringsmaatschappij.
Tot slot nog dit: zowel acupunctuur als fytotherapie zullen de reguliere
geneeskunde nooit kunnen vervangen. Wel kunnen zij een goede aanvulling
en ondersteuning zijn op de reguliere gezondheidszorg.
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DE MERID
Meridiaanmeting (Energoscopie) is een nieuwe ontwikkeling binnen het
medisch onderzoek.
Meridianen zijn de energiebanen die bij bepaalde organen horen en liggen
symmetrisch op de linker- en rechterzijde van het lichaam. Langs deze
banen wordt de lichaamsenergie (Qi of Chi) door het lichaam gestuurd.
Vijftien jaar wetenschappelijk onderzoek naar de correlatie tussen
oosterse en westerse inzichten heeft geresulteerd in de ontwikkeling van de
Merid.
Meridiaanmeting, hoe werkt het?
De Merid maakt het mogelijk om de energie status van het menselijk
lichaam te bepalen door middel van meten met infrarood licht. Op deze
manier kunnen eventuele blokkades en verstoringen worden opgespoord.
De metingen worden uitgevoerd met een aan de Merid gekoppelde, unieke
diode die gemoduleerd infrarood licht uitstraalt. Licht dat lichaamseigen is
en overal in de natuur voorkomt. Het infrarode licht wordt gepulseerd
toegediend.
Meridiaanmeting is gebaseerd op het wetenschappelijke gegeven dat de
pijngrens voor warmte op acupunctuurpunten, en vooral op de Biologisch
Actieve Punten (BAP, of Ting-punten), niet alleen afhangt van de
intensiteit van de warmte maar voornamelijk van de meridiaanactiviteit.
De energiestatus van de meridianen worden gemeten via de 24 Tingpunten, gelegen op de vingertoppen en tenen. Aan de meridiaanuiteinden
vindt de ´communicatie´ van de meridiaan en het met de meridiaan
verbonden orgaansysteem met de buitenwereld plaats. Is het energieniveau
in de meridiaan verlaagd (Yin) dan zal de door warmte toegevoegde
energie (Yang) als aangenaam worden ervaren en duurt het langer totdat
de warmtegrens is bereikt en de meridiaan dus is verzadigd. Als het
energieniveau normaal is, dan wordt de warmtegrens sneller bereikt.
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Kort samenvattend
De koude infrarode diode pulst natuurlijk infrarood licht de desbetreffende
meridiaan in. Dit gebeurt net zolang totdat de patiënt een
warmteprikkeling ervaart, die aangeeft dat de meridiaan verzadigd is.
De Merid registreert vervolgens het aantal pulsen, waarna de
meetgegevens overgebracht worden naar de computer.
De meetgegevens laten zien welke meridianen veel energie nodig hadden,
wat dus wijst op een verzwakt orgaansysteem of pathologie. Een normaal
energieniveau betekent een goed functionerend orgaansysteem.
Doel behandeling
Omdat de oorzaak van iedere verstoring een onbalans tussen Yin en Yang
is, dienen behandelingen gericht te zijn op het herstellen van de harmonie.
Yin en Yang liggen aan de basis van de klassieke Chinese filosofie en
geneeskunde. Zij worden beschouwd als twee tegengestelde, maar
onderling samenhangende principes. Overal en altijd zijn deze twee
tegengestelde principes werkzaam. Yin-en Yang tegenstellingen zijn
echter niet absoluut en onveranderlijk: zij zijn altijd onderhevig aan
interne veranderingsprocessen. Yin en Yang evolueren op zichzelf, maar
ook samen maken zij veranderingen door.
Een gezonde Yin/Yang- balans is noodzakelijk voor het normaal
functioneren van alle functies van het organisme. Een verstoring van die
balans leidt dus tot pathologie die, onafhankelijk van de aard en
complexiteit, wordt gekenmerkt door hetzij een tekort, hetzij een
overheersing van Yin of Yang.
Bij een eventuele verstoring kunt u met acupunctuur en/of fytotherapie
(kruidengeneeskunde) behandeld worden, met als doel om naar een
energetische balanssituatie te komen.

