De lijst met acupuncturisten die de volledige
opleiding
OsteoAcupunctuur
hebben
gevolgd, kan je terug vinden op
http://www.sportacupunctuur.eu
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Uw acupuncturist is specifiek opgeleid in de
sport- en osteoacupunctuur en zal zich steeds
vergewissen van de medisch gestelde diagnose
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Het behandelen van sportletsels
binnen de Chinese geneeskunde
vindt zijn oorsprong in de Kung Fu, de
Chinese gevechtskunsten en de
Shaolin monniken. Deze monniken
gebruikten al eeuwen terug de
acupunctuur en externe applicaties
ter behandeling van hun opgelopen
sportletsels
en
traumata.
Deze methode van behandelen heeft
dus zeker zijn nut al bewezen
doorheen
de
eeuwen.
De
sportacupuncturist is dan hierin ook
bekwaam gevormd om sportletsels
aan te pakken via deze natuurlijke
geneeswijze

Uw sportacupuncturist volgende
de opleiding OsteoAcupunctuur.
Osteoacupunctuur is de combinatie
van acupunctuur en manuele
technieken waarmee we spieren en
gewrichten kunnen losmaken en pijn
een halt toe roepen.
Het is een samenspel van de
traditionele Chinese acupunctuur en
manipulaties / mobilisaties uit de
Tuina, gestoeld op een doorgedreven
anatomische kennis.
Tekst: Danny Van Laethem & Tom Van Calster

Welke sportletsels zijn te behandelen
met acupunctuur?
 De schouder:
o PSH
o Frozen shoulder
o Subacromiale bursitis
o Tendinitis van de
infraspinatus en
supraspinatus
o Bicipitale tendinitis
 De elleboog
o Tenniselleboog
o Golferselleboog
o Periostitis
 De nek
o Stijve nek
o Whiplash
o Cervicartrose
o Cervicaal syndroom
 Thorax en rug
o Pectoralis major letsel
o Buikspierletsel
o Tussenschouderbladpijn
o Lumbale discus
o Lumbago
o Sciatica
o Piriformis syndroom
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Heup
o Trochanter bursitis
o Iliopsoas letsel
Onderste lidmaat
o Hamstring letsel
o Adductorenletsel
o Quadricepsletsel
o Patella tendinitis
o Mediaal en lateraal collateraal
ligamentletsel
o Chondromalacie
o Knie artrose
o Gastrocnemius letsel
o Achillespees tendinitis
o Ligamentair letsel enkel
o Hiel pijn
o Plantaire fasciitis,
o Shin splint (tibiaal stress
syndroom),

Deze lijst is natuurlijk niet sluitend en
bindend.
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