
Acupunctuur 

…is een van de vele 

onderdelen van de 

Chinese Geneeswijze.  

Hele dunne naalden 

worden op de juiste exacte 

plaatsen in het lichaam 

geplaatst om de helende 

kracht van het lichaam te 

activeren. 

Acupunctuur wordt steeds 

meer geaccepteerd als een 

veilige en betrouwbare 

behandelmethode voor 

heel veel klachten en 

ongemakken. 

 

不通這痛, 

痛則不通 
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Wat is Acupunctuur? 

 



Over de behandeling 

Samen komen we na een uitgebreid 

vraaggesprek tot een behandelplan, voor 

de diagnose wordt de pols gevoeld en de 

tong bekeken. 

Nadat de naalden zijn geplaatst blijf je 

een half uur liggen op de zeer 

comfortabele behandelbank. 

Na de behandeling zorg je voor rust en 

neem je de tijd om het te laten bezinken. 

Hoeveel behandelingen nodig zijn, is 

moeilijk te voorspellen. Het lichaam heeft 

de tijd nodig om zichzelf te helen. We 

spreken af na hoeveel behandelingen er 

een duidelijke verandering merkbaar 

moet zijn. Meestal is dit na 4 tot 6 

behandelingen. 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden 

je bezoek aan de acupuncturist.  

 

Wanneer de Qì niet stroomt is 

er pijn, wanneer de Qì stroomt 

is er geen pijn. 

De eerste behandeling (inclusief 

intakegesprek en diagnose) duurt 

ongeveer anderhalf uur. 

Vervolgafspraken duren een uur. 

Kosten:  

€ 80,-- voor het eerste bezoek; 

€ 65,-- voor elke vervolgafspraak. 

 

Behandelde klachten 

De afgelopen jaren zijn onder andere 

de volgende klachten behandeld:  

• Pijn / Ongemak 

• Long-COVID 

• Clusterhoofdpijn 

• Hoofdpijn (+migraine) 

• Opvliegers 

• Reukverlies 

• Trauma (PTSS) 

• Burn-out 

• Vermoeidheid 

Vragen? 

Je kunt me altijd een e-mail sturen, of 

bellen. Je krijgt binnen 24 uur antwoord. 

Gebruik onderstaande gegevens voor 

contact: 

Contact opnemen 

Peer Brouwers L.Ac. 

Acupunctuur Dongen 

Berkenheuvelstraat 9 

5101 WC Dongen 

06 8008 7124 

 

 info@acupunctuurdongen.nl 

https://acupunctuurdongen.nl 

  AcupunctuurDongen 

Aangesloten bij 

 

Klachtenbehandeling via: 
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