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 ACUPUNCTUUR WERKT, ALTIJD!

Acupunctuur werkt, altijd! Tenminste, dat hoor je

mij altijd zeggen. Of je het nou direct merkt, of

dat er eerst iets op de achtergrond gebeurd dat je

nog niet direct ziet, het werkt echt.  Maar

misschien vraag je je af, is dat zo? 

 

Laat je daarom inspireren door verhalen uit mijn

praktijk. Echte mensen, echte verhalen. Niet

mooier gemaakt.

 

In mijn eerste e-book over de 15 allergrootste

fabels over acupunctuur heb je al kunnen lezen

wat acupunctuur NIET is. In dit e-book lees je, wat

acupunctuur dan WEL voor de mens kan

betekenen. 

 

Ik wens je veel leesplezier toe.

 

 
ps: vanwege de privacy heb ik afkortingen voor de namen gebruikt.



  CLIENT 1
 

WONDROOS AAN DE VOET

K. kwam bij mij vanwege een vochtophoping in de

linkervoet die niet weg wilde gaan. Ze had

wondroos. Het werd veroorzaakt door een

opengekrabde muggenbult waardoor een bacterie

naar binnen geslagen was. De acute fase van de

wondroos met koorts, roodheid en algeheel ziek

zijn (ze was nog nooit zo beroerd geweest) is met

een antibioticakuur van 2 weken verholpen.

Helaas bleef de voet extreem dik. 

 

17 jaar geleden had ze ook al zo’n wondroos

infectie aan dezelfde voet doorgemaakt en de voet

was al die tijd al dikker gebleven. Ze liep altijd met

te grote laarzen rond en in de zomer droeg ze

voor het gemak slippertjes of sneakers met veters.

Andere schoenen zaten door het vocht niet lekker.

 

Na de eerste behandeling had ze een paar dagen

het idee dat ze iets voelde “stromen”. Er gebeurde

iets in die voet maar wat precies, dat kon ze niet

omschrijven.

 



CLIENT 1 - VERVOLG

Na de 2e behandeling was er al direct meer van de

enkel zichtbaar. Ze heeft een paar favoriete open

zomerschoentjes die ze vanwege de wondroos niet

meer aankon. 

 

Na 3 behandelingen kon het bandje van de schoen

in het eerste gaatje dicht. En iedere behandeling

die volgde, zag ze de hoeveelheid vocht in de

enkel afnemen. 

 

Na 3 maanden ging het eerste gaatje comfortabel

dicht, het tweede gaatje was net haalbaar. En nog

eens anderhalve maand later gaat de schoen met

gemak aan, zit het bandje weer als vanouds in het

2e gaatje en kan ze er met gemak op lopen. Zelfs

het oude vocht van 17 jaar geleden is verdwenen!

 



  CLIENT 2
 

PIJN IN BOVENARM

S.L. kwam bij mij vanwege pijn en acute

verkramping van spieren in de linker bovenarm.

Die voelde blauw en beurs aan. Ze kon de arm

niet meer optillen. Het begon de dag ervoor met

een zeurend gevoel. 

 

Ze was 3 dagen na de eerste pijn (pijnscore: 9/10)

direct naar mij gekomen en was er daardoor

gelukkig snel bij. 

 

Al na de eerste 2 naaldjes was het blauwe en

beurse gevoel weg. 5 dagen later had ze de 2e

behandeling. Sindsdien is ze pijnvrij!



 CLIENT 3: 
 

HOOIKOORTS

A. bracht een bezoek aan mijn praktijk omdat toen

de hooikoortsperiode weer begon. Al 8 jaar had ze

last van rode, jeukende ogen, niezen en

vermoeidheid. Ze had tabletten gekregen maar

daar werd ze nog vermoeider van. 

 

Het was ooit begonnen tijdens een wandeling in

de bossen waar irritatie door pluizenbloemen het

niezen op gang bracht.

 

Na iedere behandeling merkte ze het effect van de

behandeling: ze was ’s avonds veel fitter en

ondanks het mooie lente weer heeft ze na een

aantal behandelingen geen traanogen en geen

bloedneuzen meer, hoeft ze niet te niezen en

heeft ze geen last meer van zware ogen. Ze kan

weer hele dagen buiten zijn, zonder klachten.



 CLIENT 4: 
 

HOOIKOORTS (2)

J. had zijn hele leven al last van hooikoorts. Zo erg

zelfs, dat hij er bloedneuzen van kreeg. Het begon

in de lente en het bloedneuzen-seizoen kon

doorgaan tot hoogzomer. Ook had hij het gevoel

dat hij het hele jaar door verkouden was. 

 

Al na 1 behandeling kon hij door de neus

ademhalen en had hij geen enkele bloedneus

meer gehad! We hebben dat jaar nog een aantal

behandelingen gedaan, de jaren die erop volgden

hebben we kunnen volstaan met 2-4

behandelingen aan het begin van het seizoen. 

 

Nu komt hij al een paar jaar niet meer omdat het

goed met hem gaat. Ik spreek hem nog regelmatig

maar hij heeft nog geen last van hooikoorts of

bloedneuzen.



 CLIENT 5: 
 

HOOIKOORTS (3)

R. had al 50 jaar lang last gehad van hooikoorts. Ze

had van alles geprobeerd, van huis-tuin-

keukenmiddeltjes tot medicijnen van de huisarts.

Het werkte wel maar niet sterk of effectief genoeg. 

 

Acupunctuur was haar laatste redmiddel. 

 

En het heeft gewerkt! Al na een paar

behandelingen zijn de hooikoortsklachten met

90% afgenomen. 

 

En dit blijft nu al jaren stabiel, dankzij regelmatig

terugkerende onderhoudsbehandelingen 1x per 4

tot 8 weken.



 CLIENT 6: 
 

RSI EN TENNISARM
C. kwam bij mij in de praktijk omdat hij sinds 3

weken last had van RSI-achtige klachten of een

tennisarm. Een jaar of 15 geleden had hij hier ook

last van gehad. De pijn begon bij de pols en trok

door naar de nek. 

 

De oorzaak wist C. ook: veelvuldig computeren in

een niet optimale werkhouding. De hele dag door

had hij last op een niveau 5 van 10. Maar tijdens

het computeren omschreef hij het pijnniveau als

een 8/10. De arm losschudden had maar 10

minuten resultaat. 

 

Al direct na de eerste behandeling nam de pijn af,

van score 8 naar een 3,5. Dit gevoel is 2 dagen zo

gebleven. 

 

Na de 3e behandeling was de pijn zo goed als

helemaal weg. Hij moest zelfs hard duwen op de

pijnplek om de pijn weer te kunnen oproepen. En

na 5 behandelingen was hij helemaal pijnvrij



  CLIENT 7: 
 

KNIEPIJN

M. kwam bij mij vanwege kniepijn als gevolg van

slijtage van de binnenmeniscus en beginnende

artrose. Voordat ze pijn kreeg kon ze fietstochten

van wel 100 km per dag maken, nu was een ritje

van 40 km al eigenlijk te veel. 

 

Na 2 behandelingen kon ze al verschil merken en

na 3 behandelingen had ze in één week 135

kilometer gefietst, nagenoeg zonder pijn en de

knie herstelde zich ook veel sneller. Het wandelen

gaat ook een stuk beter. 

 

Na 7 behandelingen is ze nagenoeg pijnvrij. Ze is

een hele lange tijd nog 1x per maand voor een

onderhoudsbehandelingen gekomen want dit

positieve effect wilden we zo lang mogelijk

vasthouden. 



  CLIENT 8: 
 

SPIERKRAMPEN

S. heeft al jaren last van nachtelijke spierkrampen

en gebruikt daar medicijnen voor. Die helpen

echter niet afdoende. 

 

Na enkele behandelingen geeft ze aan dat de

hoeveelheid en de intensiteit van de krampen

afneemt. 

 

Het gaat zo goed dat ze met de medicatie gestopt

is en dat de krampen nauwelijks nog terugkomen.



  CLIENT 9: 
 

TANDVULLINGEN

G. had een grijze amalgaamvulling door de

tandarts laten vervangen door een nieuwe witte

vulling. 

 

De dag erna had ze enorme last van napijn,

volgens de tandarts kon dit nog wel 6-12 maanden

aanhouden. 

 

De pijn zat bij de rechter bovenkaak en trok door

naar de sinusholtes en bij bijten voelde ze ook pijn

in de onderkaak. 

 

Na 1 behandeling was de pijnscore gezakt van

100% naar 15%. Twee weken later heeft ze nog 1

behandeling gehad en de pijn was volledig

verdwenen.

https://npva.nl/content/acupuncturist-beeld-paul


CLIENT 10: 
 

SLAPEN EN DROMEN

K. sliep heel onrustig toen ze bij mij in

behandeling kwam. Alle huis-tuin- en

keukenmiddeltjes had ze al geprobeerd, ze had

zelfs een slaaptest in het ziekenhuis gedaan maar

daar was niks uitgekomen. Ook de slaappillen van

de huisarts hebben niet geholpen. 

 

In haar slaap kan ze heel actief zijn. Ze gaat

slaapwandelen, spullen verplaatsen en hele

gesprekken voeren of gewoon voor het raam gaan

staan. Haar vriend was het beu, hij werd er iedere

nacht wakker van. En doordat ze ’s nachts niet

goed sliep, kon ze ook overdag op het werk

zomaar in slaap vallen. Best gevaarlijk eigenlijk.

 

Al na 4 behandelingen sliep ze beter en droomde

ze veel minder. De dromen zijn ook minder eng

dan voorheen. En de dromen die er zijn, beperken

zich tot maximaal 1x per week. 



 CLIENT 11:
 

SCHOUDERPIJN

Dat acupunctuur voor alle leeftijden is, bewijst wel

het verhaal van de destijds 79 jarige mevrouw B. 

 

Ze had al heel lang last van de schouder, eigenlijk

al jaren. Ooit had ze er een spuit in gehad maar de

pijn ging niet weg. Ook allerlei smeerseltjes

hielpen niet. Op een echo is artrose zichtbaar. 

 

Iets optillen of oppakken lukt niet en dat vond ze

lastig want ze ging verhuizen en er moest vanalles

ingepakt worden. 

 

Het niveau van de pijn die ze had was een 7/10.Al

na de eerste 3 (!) naaldjes kon ze de arm optillen

en nam de pijn af naar een 5. Aan het einde van de

behandeling kon ze de arm zowel zijwaarts als

recht naar voren omhoog bewegen en was de

pijnscore een 3. 



 CLIENT 11 - VERVOLG

Na de  tweede behandeling kon ze de arm nog

steeds soepel bewegen. Het was de gymlerares

opgevallen dat ze bepaalde oefeningen gewoon

mee kon doen. 

 

Na de 3e behandeling zijn we gestopt met

behandelen omdat het zo goed gaat. 



CLIENT 12:
 

ONTSTEKING GROTE TEEN

Dat je ook voor relatief kleinere klachten

acupunctuur kunt inzetten, kun je lezen uit het

verhaal van S. Hij kwam met een ontsteking aan

zijn grote teen bij mij. 

 

Hij had hier al vaker last van gehad, vermoedelijk

omdat hij zijn nagels niet afknipte maar

afscheurde. Nu was er weer een stukje gaan

ontsteken. De grote teen zag er rood, dik en

gezwollen uit. Aan het einde van de 1e

behandeling was de roodheid en de zwelling al

afgenomen, je zag het gewoon tijdens de

behandeling al wegtrekken. 

 

Hij is die middag naar de huisarts gegaan maar die

heeft alleen gekeken en soda badjes geadviseerd.

Eigenlijk had het stukje nagel verwijderd moeten

worden maar daar had de huisarts op dat moment

geen tijd voor. 



CLIENT 12 - VERVOLG

Na 4 behandelingen was de ontsteking helemaal

weggetrokken en begon er nieuw, gezond weefsel

te groeien en kon hij weer hele dagen pijnvrij

lopen. 

 

Hij is in de tussentijd nog bij een pedicure geweest,

die heeft veel oud woekerend weefsel weggehaald. 

 

En pas 1,5 maand na het eerste huisartsbezoek is

door de huisarts het laatste onderhuidse restant van

de teennagel verwijderd. Daarna heb ik nog een

laatste acupunctuurbehandeling gegeven om de

genezing te bevorderen.



CLIENT 13:
 

HERNIA

De heer M. kwam met pijn rechts onderin de rug in

de praktijk. Twee weken eerder had hij tijdens

werkzaamheden "iets" in zijn rug gevoeld. Later

had hij auto gereden en kon hij er niet meer

uitstappen. 

 

De pijn was zo heftig, dat hij met de ambulance

naar het ziekenhuis vervoerd moest worden. Op de

MRI scan was eigenlijk niks ernstigs te zien. Later

bleek dat ter hoogte van de 2e en 3e lumbale

wervel een tussenwervel verschoven was. 

 

Vanuit het ziekenhuis kreeg hij Oxycodon

snelwerkend, Oxycodon traagwerkend, diclofenac

en paracetamol voorgeschreven. Maar ondanks al

deze heftige pijnmedicatie nam de pijn niet af. 

 



CLIENT 13 - VERVOLG
 

Toen hij bij mij in behandeling kwam had hij
ondanks al deze medicatie nog steeds een
pijnscore van 5,5 op een schaal van 10. Direct na
het plaatsen van de eerste paar naaldjes liep hij
rechtop en nam de pijn met een heel punt af. Aan
het einde van de eerste behandeling kon hij beter
opstaan en was de pijn afgezwakt naar een 2,5.
Meer dan de helft minder pijn!
 
In het begin heb ik 2x per week behandeld, en
iedere keer aan het einde van de behandeling was
de pijn tussen de 50 - 75 % afgenomen, soms zelfs
tot het zeer acceptabele niveau van 1. 
 
Uiteindelijk is hij medicatie en fysiotherapie gaan
afbouwen en ging ook onze behandelfrequentie
omlaag. Hij is ontzettend goed opgeknapt. Hij
werkt weer, springt weer uit bed (zoals hij zelf zo
mooi zegt) en gaat in de Efteling in De Baron.
Wauw!



 CLIENT 14:
 

ACUTE RUGPIJN

Ook het verhaal van R. laat ziet wat acupunctuur

bij acute rugpijn kan doen. 

 

Het was R. die dag 's ochtends in zijn rug

geschoten. Hij liep helemaal scheef van de pijn.

Aan het einde van die dag zag ik hem. 

 

Na de eerste naaldjes kon hij al rechtop staan en

aan het einde van de behandeling kon hij weer

normaal lopen en heeft later die avond een

wandeling van ruim een uur kunnen maken. 

 

Nog 2 behandelingen later was hij volledig

pijnvrij.



 CLIENT 15:
 

TRIGGER FINGER

R. is in april 2014 tot 2x toe geopereerd aan een

triggerfinger en die operaties zijn mislukt.

Sindsdien staan de vingers in een verkeerde

houding en buigen ze niet meer. Ze draagt een

spalk vanwege hypermobiliteit om de

middelvinger, ringvinger en pink.

 

Tijdens de eerste behandeling voelde ze de

handpalm enorm warm worden, alsof er iets wilde

gaan stromen. Na de eerste behandeling kon ze

wonder boven wonder de middelvinger al wat

bewegen.

 

Na 6 weken vertelde ze, dat ze weer iets kon

vasthouden en ze voelde dat de kracht terugkwam.

 



 CLIENT 15 - VERVOLG

Bij de 7e behandeling begon de pink ook te

bewegen! Daar was door de operatie niks aan

verpest, die was gewoon lui geworden doordat die

mede in een spalk zat en niks hoefde te doen. 

 

Na 3 maanden hadden we weer een doorbraak

bereikt: de ringvinger beweegt! Op het moment

van dit schrijven (12-06-2019) zijn we 3,5 maand

bezig en nu bewegen alle 3 de vingers en kan ze

weer een beker vasthouden. 

 

We gaan nog een tijdje door zodat ze nog meer

beweging en kracht in alle vingers krijgt. 

 

Op naar het WK gewichtheffen voor vingers!

 

 



EN HOE NU VERDER?

Voor meer informatie over wat acupunctuur voor

je kan betekenen en over hoe ik je verder mag

helpen om geestelijk en pijnvrij van het leven te

genieten kun je contact met mij opnemen voor

het maken van een afspraak.

 

Monique Wilmsen

Praktijk Yintang

p/a Den Durpsherd

Kerkwijk 61

5258 KA  Berlicum

 

06 - 1241 1645

www.praktijk-yintang.nl

monique@praktijk-yintang.nl

 

 

http://praktijk-yintang.nl/

