Acupunctuur is meest toegepaste
geneeswijze
Iedere woensdag in ESP Centrum in Gennep
GENNEP - Marcel Janssen heeft al enige jaren in Siebengewald een praktijk waarin hij zich
toelegt op het toepassen van de traditionele Chinese geneeswijze. Per 22 maart is hij een
samenwerkingsverband aangegaan met fysiotherapie en medische fitness ESP Centrum aan
de Maasweg 49 in Gennep. Per die datum houdt hij daar iedere woensdag van 8.30 tot 17.30
uur praktijk.
Marcel Janssen is in 1997 na het behalen van het CIOS-diploma als zelfstandig sportmasseur
in Siebengewald aan de slag gegaan. Na zijn CIOS-diploma heeft hij de acupunctuur
opleiding aan de Academie voor Chinese Geneeswijze gevolgd en stage gelopen in China. In
2000 had hij het diploma acupunctuur op zak en breidde hij zijn praktijk uit met het
toepassen van deze traditionele Chinese geneeswijze. "Acupunctuur, acupressuur en werken
met kruiden zijn de belangrijkste toepassingen die vallen onder de traditionele Chinese
Geneeswijze", legt Janssen uit die in 2002 na een opleiding Westerse medische basiskennis
op HBO-niveau lid is geworden van beroepsvereniging ZHONG. "Hierdoor is het mogelijk
om behandelingen te declareren bij de meeste zorgverzekeraars."
Acupunctuur
Volgens Janssen vormen acupunctuur, acupressuur en het gebruik van kruiden de meest
toegepaste geneeswijze van de wereld. Bij acupunctuur worden naalden op nauwkeurig
omschreven punten in het lichaam gebracht waardoor de energiestroom beïnvloed kan
worden en blokkades opgeheven. Bij acupressuur worden geen naalden gebruikt maar
centrale punten van het lichaam gemasseerd, een methode die bijzonder geschikt is voor
kinderen en mensen met een zwak gestel. De kruidengeneeswijze tenslotte is een methodiek
waarbij door het samenvoegen van verschillende kruiden aandoeningen zeer effectief
bestreden kunnen worden.
"De traditionele Chinese geneeswijze is er op gericht om mensen geestelijk en lichamelijk
weer in balans te brengen", vertelt Janssen. "In principe komen alle klachten voor
behandeling volgens deze geneeswijze in aanmerking. Niet alleen acute en chronische
klachten, sportblessures, spier- en gewrichtsklachten maar ook psychische klachten zoals
rusteloosheid, angsten en fobieën."
De laatste jaren werkt Marcel Janssen vanuit zijn praktijk in Siebengewald volgens de
traditionele Chinese geneeswijze. Onlangs heeft hij de naam van zijn praktijk omgedoopt in
De vijf Elementen. Onder die naam is hij ook een samenwerkingsverband aangegaan met het
fysiotherapie- en medische fitness ESP centrum in Gennep waar hij vanaf 22 maart iedere
woensdag van 8.30 tot 17.30 uur praktijk zal houden.
Om meer duidelijkheid te geven over de traditionele Chinese geneeswijze zal hij binnenkort
in een aantal artikelen in deze krant meer informatie hierover geven.
Voor meer informatie, voor het maken van een afspraak of voor informatie over kosten belt u
naar (0485) 441695 of kijk op de website www.vijf-elementen.nl

Marcel Janssen(rechts) en Harald Bant. van het ESP-centrum in Gennep zijn een
samenwerkingsverband aangegaan. Dit houdt in dat Janssen iedere woensdag praktijk houdt
in dit centrum aan de Maasweg 49 in Gennep.

