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VOOR DIVERSE KLACHTEN

Als het gaat om uw gezondheid neemt u uiteraard geen enkel risico.
U wilt zorg dat betrouwbaar en veilig is en van hoge kwaliteit.
Yuk Chi Acupunctuur is in Haarlem, Santpoort en omstreken
toonaangevend op het gebied van Chinese acupunctuur en biedt
resultaatgerichte acupunctuurbehandelingen aan voor diverse
klachten.
Yuk Chi Acupunctuur is een professionele, moderne en grote praktijk
met 3 behandelruimtes. Kwaliteit en persoonlijke aandacht zijn onze
uitgangspunten.

Wij behandelen diverse klachten, waaronder:
• Pijnklachten (rug, hoofd, buik, etc)
• Stress en burn-out
• Angst en depressie
• Hooikoorts
• Menstruatieproblemen
• Maag- en darmproblemen
• Astma
• Afvallen
• Stoppen met roken
• Vermoeidheid
• Behandelingen in het kader van zwangerschap
(oa stuitligging, opwekken bevalling, kinderwens)
• En nog vele andere

Wij behandelen en begeleiden u bij uw klachten en gezondheid met
als doelstelling dat u zich beter en gezonder voelt. Om u goed van
dienst te kunnen zijn volgen wij regelmatig cursussen en zijn we op
de hoogte van nieuwe technieken en behandelmogelijkheden.

WAT IS ACUPUNCTUUR
Acupunctuur is een Chinese geneeswijze en bestaat al duizenden jaren. Het is gebaseerd op de gedachte dat alles bestaat uit vitale
levensenergie. Ook het menselijk lichaam bestaat uit deze vitale levensenergie en een goede doorstroming ervan is noodzakelijk voor
een gezond lichaam en een gezond emotioneel leven. Iemand met lichamelijke en/of emotionele problemen heeft een verstoorde
energiedoorstroming en is uit balans. Acupunctuur beïnvloedt de doorstroming van deze energie en kan daardoor lichamelijke en/of
emotionele problemen verminderen en/of verhelpen. Kortom: acupunctuur helpt u om weer in balans te komen.
Yuk Chi Acupunctuur biedt twee vormen van acupunctuur aan: de traditionele methode waarbij dunne naaldjes worden gebruikt en
de moderne pijnloze/naaldloze methode met laser.

01 | TRADITIONELE ACUPUNCTUUR

WAAROM ACUPUNCTUUR

Bij deze vorm van acupunctuur worden naaldjes geprikt op
verschillende punten van het lichaam. De naaldjes zijn zeer
dun (zo dun dan je een naaldje met één vinger kunt buigen) en
steriel verpakt voor eenmalig gebruik. Bij het inbrengen van de
naaldjes voel je een klein speldenprikje. De meeste mensen
vinden de pijn echt reuze meevallen.

De redenen voor een bezoek aan Yuk Chi Acupunctuur
verschillen per persoon:

02 | MODERNE LASERACUPUNCTUUR
Bij laseracupunctuur worden laserdraden geplakt op
verschillende punten van het lichaam. Hier worden geen
naaldjes gebruikt. Laseracupunctuur is volledig pijnloos.
Laseracupunctuur is onder andere geschikt voor baby’s of
kinderen, mensen die bang zijn voor naalden of mensen met
uitputtingsverschijnselen of huidproblemen.

Zowel acupunctuur met naaldjes als laser zijn effectief en
stimuleren het lichaam om balans te herstellen. Uiteraard kunt
u uw voorkeur voor naaldjes of laser kenbaar maken. Met uw
wensen en behoeften wordt altijd rekening gehouden.

03 | EXTRA
Behalve acupunctuur en laseracupunctuur bieden wij ook nog
de volgende ondersteunende behandelingen aan:
• Elektro-acupunctuur
• Chinese kruiden
• Cupping
• Moxa-therapie/TDP lamp therapie
• Chinees voedingsadvies

U heeft te horen gekregen dat er aan uw klacht niets
gedaan kan worden of dat u ermee moet leren leven.
Reguliere behandelingen en medicatie werken niet,
niet voldoende of geven teveel bijwerkingen.
U heeft een eerste voorkeur voor natuurlijke/
alternatieve geneeswijzen in plaats van reguliere
behandelingen en medicatie.
U wilt uw klachten bij de oorzaak aanpakken en niet
enkel symptomen onderdrukken.
U wilt preventief worden behandeld om klachten zo
lang mogelijk te voorkomen en om uw gezondheid te
ondersteunen.
U bent benieuwd naar uw gezondheidstoestand
gezien vanuit de Chinese geneeswijze en wilt graag
advies over uw life-style.
U bent nieuwsgierig en wilt graag acupunctuur
uitproberen.

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO) heeft
een indicatielijst opgesteld voor klachten waarvan
wetenschappelijk is bewezen dat acupunctuur
effectief is. Deze lijst kunt u vinden op onze website
www.yukchi-acupunctuur.nl

TARIEF

AFSPRAAK MAKEN

De eerste keer dat u bij ons komt voor een intakegesprek
nemen wij uitgebreid de tijd om uw gezondheidsprobleem
te bespreken en uw vragen te beantwoorden. Uiteraard
zal er een diagnose worden vastgesteld en krijgt u uitleg
over de exacte behandeling die het beste bij u past. Na
de intake vindt direct de eerste acupunctuurbehandeling
plaats. Dit allemaal duurt ongeveer 1,5 uur in totaal.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen of mailen.

Bij vervolgbezoeken wordt u direct behandeld en is er
geen intake nodig. Uiteraard zullen we wel bespreken
hoe het met u is gegaan sinds de eerste behandeling.
Een vervolgbezoek duurt meestal tussen de 45 en 60
minuten. Aangezien baby’s en kinderen sneller en sterker
reageren op acupunctuur, zijn deze behandelingen
korter: dit kan varieren van enkele minuten tot een half
uur. De ouders mogen uiteraard bij de hele behandeling
aanwezig zijn.
Betaling direct na de behandeling kan zowel met pinpas
als contant. Dezelfde dag ontvangt u dan nog een email
met een factuur. Deze factuur kunt u zelf indienen bij uw
zorgverzekeraar.
Het vaste tarief voor zowel volwassenen als kinderen is
70 EURO per behandeling. Het intakegesprek is gratis.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden acupunctuur
(deels) vanuit de aanvullende verzekering. Raadpleeg
hiervoor uw polis/verzekeraar. Wij zijn lid van de
Nederlandse Vereniging van Acupunctuur (NVA) en
koepelorganisatie KAB.

Telefoonnummer

023 - 888 21 00

Email

info@yukchi-acupunctuur.nl

Website

www.yukchi-acupunctuur.nl

Wij zijn telefonisch bereikbaar gedurende de hieronder
genoemde openingstijden. Buiten de openingstijden en
bij geen gehoor, kunt u een bericht inspreken. U wordt
dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Voor acupunctuur heeft u geen verwijsbrief nodig van
uw huisarts. U kunt dus rechtstreeks bij ons terecht. Wij
vinden het echter heel belangrijk om samen te werken
met de reguliere medici. Daar waar noodzakelijk zullen
wij u adviseren contact op te nemen met uw huisarts of
zorgverlener. Zowel de reguliere geneeskunde als de
Chinese geneeswijze hebben ieder hun eigen krachten
en voordelen. Samen kunnen zij u helpen uw gezondheid
optimaal te houden.

OPENINGSTIJDEN
Maandag

08:30 - 17:30

Dinsdag

08:30 - 17:30

Woensdag

08:30 - 17:30

Donderdag

Gesloten

Vrijdag

08:30 - 17:30

Zaterdag en zondag

Gesloten

ADRES
COSMETISCHE ACUPUNCTUUR
Wij bieden ook cosmetische acupunctuurbehandelingen
aan. Dit is een natuurlijke huidverjongingsmethode voor
lijntjes, rimpels, wallen en een slappe huid.
Meer informatie: www.cosmetisch-acupunctuur.nl
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