WELKE KLACHTEN?

• Fybromyalgie, RSI, Hernia,
Spit, Ischias
• Reumatische aandoeningen
• Whiplashes, trauma van ongevallen
• Pijn van onbekende oorzaak
• Frozen Shoulder (schouderklacht)
• Scoliose (bepaalde gevallen)
• Bekkeninstabiliteit
• Sportblessures
• X-benen
• Knie- en enkelklachten
• Bursitis (slijmbeursontsteking)
• (Nachtelijke) krampen
• Migraine,
of hoofdpijn, aangezichtspijn
• Huidklachten
(acné, psoriasis, eczeem, jeuk, etc.)

• Slaapproblemen, vermoeidheid,
stress
• Spijsverteringsstoornissen
(diarree, buikpijn, obstipatie, etc.)
• Menstruatie- en overgangsklachten
• Gordelroos
• Spanningsklachten, nervositeit,
angsten, depressies
• Allergieën, hooikoorts, astma,
chronische verkoudheid
• Begeleiding bij kanker
• Roken en andere verslavingen
• Klachten waarvan de oorzaak niet
duidelijk is

DANIEL SNIJDERS

Aan de academie voor Traditionele Chinese Geneeskunde Qing Bai heb ik een
opleiding van totaal vijf jaar acupunctuur gevolgd. Deze opleiding werd afgesloten
met enkele jaren Masterclass “Diagnostiek” en “Westerse Geneeskunde”.
De jaren na mijn studie heb ik mij verder gespecialiseerd in pijnbestrijding.
• In 2003 volgde ik een seminar “Oblique-Acupunctuur” volgens de principes
van Dr. LU Ding Hou en de jaren daarop heb ik dit verder tot volwaardig
systeem uitgewerkt.
• Tussen 2009 en 2011 deed ik een tweejarige Masterclass-opleiding
“BBRS- en ECIWO-Acupunctuur”. Dit is een acupunctuur systeem volgens de
grondlegger Prof. Dr. Yingqing Zhang.
• Van 2012 tot 2016 studeerde ik “Parallel-acupunctuur” bij Hugo Nielsen
(Denemarken). Hugo Nielsen is de grondlegger van deze uitmuntende
techniek, waarmee hij met veel succes kankerpatiënten behandelt. Parallel
acupunctuur is daarnaast ook op vele andere klachten toepasbaar (o.a.
diverse chronische aandoeningen en emotionele klachten).
• Vanaf 2016 voldoe ik aan de Plato eindtermen door het behalen van het
MBK-diploma (CPION geaccrediteerd).
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N ED ER L A N D S E V ER EN I G I N G
VO O R T R A D I T I O N EL E
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Verreweg de meeste
zorgverzekeraars vergoeden
gemaakte kosten (gedeeltelijk)
vanuit de aanvullende
“alternatieve geneeswijzen”.
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TRADITIONELE CHINESE GENEESKUNDE

Voor veel mensen is een acupuncturist een soort therapeut voor de meest
uiteenlopende klachten. Doordat de Chinese geneeskunde een compleet medisch
systeem is, valt een groot scala van aandoeningen goed te behandelen.
Het is vaak effectiever dan behandelingen met chemische medicijnen en heeft
bovendien geen nadelige bijwerkingen! Niet alleen klachten maar ook oorzaken
worden behandeld. Acupunctuurpraktijk Chi-Ori is gespecialiseerd in het behandelen
van de meest veelsoortige pijnklachten en klachten waar zowel regulier als alternatief
geen antwoord op weten. De meeste patiënten die mijn praktijk bezoeken hebben
reeds een traject achter de rug van ziekenhuizen, artsen en diverse specialisten of
therapeuten.
Ik maak gebruik van een aantal belangrijke technieken binnen de acupunctuur. De
klassieke acupunctuur vormt de basis. Van hieruit heb ik mij verder gespecialiseerd
in vormen als: Oblique-acupunctuur, Eciwo-acupunctuur, Parallel-acupunctuur en
Oor-acupunctuur.
Alle methoden hebben tot doel het opheffen van blokkades en het in balans brengen
van lichaam en geest.

OBLIQUE-ACUPUNCTUUR (spreek uit: obliek)

Voor het opheffen van pijn is dit wel de meest snelle en effectieve methode.
De Oblique-acupunctuur is na jarenlang onderzoek ontdekt door Dr. LU Ding
Hou, Chinees acupuncturist uit Beijing. Inmiddels heb ik de techniek in mijn
praktijk geheel verder ontwikkeld. Het is toepasbaar op de meest diverse (vaak
chronische) pijnklachten, waaronder met name migraine, hernia, neuralgieën, nek/
schouderklachten, een whiplash, etc.
Door een speciale manier van “naaldinbreng” worden contracties (spierknopen) in het
lichaam zodanig gemanipuleerd, dat de spiervezel(s) direct in hun oude, juiste vorm
terugspringen.
Een contractie in een spier heeft een belemmerend effect op de mobiliteit van
lichaamsdelen zoals benen, armen, bekken, onderrug, nek, schouder, etc. Ook

kan door die spiercontractie de doorstroming van o.a. zenuwbanen en bloedvaten
gestagneerd raken, wat uiteindelijk problemen gaat geven. (Denk bijvoorbeeld aan de
gevolgen van spanningen of ongevallen).
In feite gaat het hier om alle pijnklachten die met het fysieke lichaam te maken
hebben, waarbij het niet uit maakt hoe lang de klacht reeds bestaat!
Na de behandeling kan men er zelfs psychisch op vooruit gaan...
Oblique-acupunctuur is een geheel op zichzelf staand systeem en is absoluut niet te
vergelijken met “dry-needling” van de fysiotherapeuten. Het is in oorsprong namelijk
verweven met de klassieke acupunctuur.

LICHAAMSCORRECTIES

Bij pijnklachten zal in eerste instantie worden gekeken naar de stand van het lichaam.
Bekken- of nek/schouder scheefstand is doorgaans een belangrijke indicator voor een
onbalans en/of ergens pijn in het lichaam.
Een verschil in beenlengte kan bijv. duiden op rugklachten, hernia, ischias, spit of zelfs
knie/voetklachten.
Een behandeling met Oblique-acupunctuur van bijv. schouders of bekken is vaak
onbekend en uniek te noemen vanwege het snelle gewenste resultaat. Zelfs een
hernia kan met Oblique-acupunctuur worden behandeld. (Zie ook foto’s op de
website)
Bij scheefstand van nek/schouders kunnen grote problemen ontstaan in het dagelijkse
functioneren. Behalve dat dit gebied pijnlijk, stijf of gevoelig is, kan het leiden
tot jarenlange ernstige hoofdpijn (migraine of erger: een nekhernia). Maar ook
stemmingswisselingen, duizeligheid, depressie en vermoeidheid kunnen het gevolg
zijn.
De behandelingen zijn kort en de resultaten snel, maar het is niet altijd pijnloos.
Het gevoel van een spierontspanning, (als de spierknoop loslaat) geeft nl. een
gevoelige schok in het behandelde gebied. Het resultaat is direct voelbaar, want de
ergste pijn is daarna al veel minder.

Door het toepassen van Oblique-acupunctuur worden al vele jaren positieve
resultaten bereikt. Een belangrijke stap voorwaarts, ook in relatie met de
reguliere geneeskunde. Operaties kunnen in veel gevallen worden voorkomen...
Deze techniek is werkelijk revolutionair te noemen!

ECIWO-ACUPUNCTUUR

ECIWO is een totaal nieuw onderdeel in de medische biologie. Het vormt in feite
de schakel tussen de westerse geneeskunde en veel (alternatieve) therapieën. Het
gaat uit van het principe: bewerk een deel van het lichaam en behandel daarmee
het totaal. Je kunt dit o.a. terugvinden in zowel oor-, hand-, als voetacupunctuur. Er
zijn vele vormen mogelijk. De oor-acupunctuur pas ik vooral toe bij “stoppen met
roken”. (Op de website wordt dit verder uitgelegd).

PARALLEL-ACUPUNCTUUR

Bij Parallel-acupunctuur is de informatie via de voeten essentieel. Ik onderzoek de
voetzolen d.m.v. drukken en voelen. Aan de hand van de informatie die mij dat geeft
zet ik 2 tot 4 naaldjes. De patiënt ligt lekker ontspannen op de bank. Voor snelle
traumaverwerking kan deze techniek o.a. worden gecombineerd met de toepassing
van EMDR. Omdat de behandelingen vrijwel pijnloos zijn, is Parallel-acupunctuur
ook zeer goed toepasbaar op kinderen. De werking tijdens de behandeling is zo
ontspannend en zelfregulerend, dat ook zij er wel bij varen. Er  wordt bij Parallelacupunctuur gebruik gemaakt van het Basis-Bio-Regulatie-Systeem (BBRS), dat het
oudste informatiesysteem is van mens en dier. Het BBRS omvat alle bindweefsel,
bloed, hormonen, lymfe en zenuwen. Hier ligt dè sleutel tot herstel van ons zelf
genezend vermogen. Het zenuwstelsel verzorgt een gedeelte van de communicatie
in ons lichaam, maar het is niet direct verbonden met de meeste cellen. Het BBRS
wèl, want het regelt de totale communicatie in ons lichaam. De basisgedachte van
de Eciwo- en de Parallel-acupunctuur van Hugo Nielsen is: Het BBRS weer goed laten
functioneren!

