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Dit wil je weten over acupunctuur  

Acupunctuur - met of zonder naalden:
• Verhelpt en vermindert zwangerschapsklachten,
• door het aanprikken van energiepunten,
• op vooral onderarmen en -benen; niet op je buik.
• Is een veilige behandelmethode voor jou en je kindje.
• Is niet pijnlijk, wel een aangename, ontspannen ervaring.

Hoeveel behandelingen heb je nodig? 
3 tot 8 consulten om je probleem optimaal op te lossen. 
Programma’s gaan uit van een tijds- en behandelplan.
Neem gerust contact op als je meer wilt weten.

Zorgverzekeraars vergoeden o.b.v lidmaatschap van de 
Ned. Ver. v Acupunctuur (NVA). 

Maak online een afspraak
 
Een eerste afspraak maken doe je online op de website. 
Handig: je kiest een dag en tijd die jou goed uitkomt.
Eventueel kun je telefonisch (via de voicemail) een 
afspraak maken onder kantoortijden. 

“Aandacht voor je gezondheid nu,  
is investeren in  

een soepele bevalling straks.”

 Mw. drs. Renny Wiegerink
acupuncturist

met 
Acupunctuur & 

Advies



Gezond en fit zwanger: dat wil iedere zwangere 
vrouw graag. Je werk blijven doen, actief zijn, volop 
genieten en meedoen in je gezin of relatie.

Veel vrouwen hebben minder energie als ze 
zwanger zijn. Of je hebt klachten en voelt je niet 
lekker, voelt je moe of uitgeput. Dat heeft zijn 
weerslag op je werk en privéleven. Professionele 
hulp en advies helpt je dan om meer gezond en fit 
te zijn in je zwangerschap - én erna. Fijn voor jou 
dat er acupunctuur is!

Zwanger: waarbij helpt acupunctuur?

Zwanger, maar niet fit en gezond 
Een zwangerschap is geen ziekte, en toch voel jij je niet 
echt gezond en fit. Je hebt last van een klein ongemak of 
er is iets dat je meer belast dan je aankunt. Acupunctuur & 
advies helpt jou om:   
•  je fit en gezond te voelen, en minder stress te ervaren
•  inzet te leveren op je werk en privé, tot aan je verlof 
•  volop te genieten van je zwangerschap
•  vol vertrouwen en met genoeg energie te bevallen
•  straks terug te kijken op een fijne zwangerschap

Klachten: van net zwanger tot na je bevalling
Elke fase van de zwangerschap kent haar eigen klachten. 
Van misselijkheid en vermoeidheid naar hoofdpijn, 
slaapproblemen en bekkenpijn. Ook na de bevalling kan 
acupunctuur je helpen. Bij klachten of bij herstel na een 
keizersnede. Op de website lees je bij welke klachten 
acupunctuur je helpt. 

Soepel bevallen vraagt op tijd bijsturen 
In de weken voor de bevalling kun je in onverwachte 
situaties belanden. Acupunctuur helpt je op natuurlijke 
wijze bij:
•  het lichamelijk klaar zijn voor de bevalling, 

ook zonder klachten (zie programma’s)
•  serieuze klachten of als alternatief voor medicatie
•  stuitligging van je baby, of bij niet indalen 
•  je bevalling, als die niet op gang komt
•  het inleiden van de bevalling, zonder medicijnen 

Samen Natuurlijk Bevallen - partnercursus
Vanaf week 34, 2 sessies 
Samen met je partner actief toeleven, naar een prettige en 
soepel verloop van die bevalling. Het natuurlijke proces een 
handje helpen met acupressuur en massage.

Natuurlijk de bevalling inleiden
Vanaf week 39
Een natuurlijke manier om de bevalling in gang te zetten. 
Voor wie
• liever geen medische inleiding ondergaat
• het programma Natuurlijk Voorbereid Bevallen heeft 

gemist.

Negen maanden gezond en fit: all-in
Premium Programma - vanaf elk moment
Zwanger zijn en werken, actief blijven met de dingen die je 
graag doet: dat is best een uitdaging. En hoe weet je nou 
wat je aankunt? Wanneer je het misschien even rustiger 
aan moet doen? Negen Maanden Gezond en Fit houdt jou 
al die tijd op het goede spoor en in goede conditie. Van nu 
tot na je bevalling kijk ik met je mee, voorkom en behandel 
ik je klachten. Met ontspannende acupunctuur, warmte en 
persoonlijke adviezen. Zodat jij gezond en fit zwanger kunt 
zijn, én je werken, ontspannen of presteren zoals jij dat graag 
doen. 
Geliefd bij vrouwen voor wie loopbaan en privé veel inzet 
vragen; bij ondernemende vrouwen.

Post partum herstel na bevalling of keizersnede 
vanaf dag 5, 4 sessies
Een bevalling is een indrukwekkende gebeurtenis en 
inspanning. Daarvan zorgvuldig herstellen, dat is waar dit 
programma over gaat. Lichamelijk herstel, lekker-in-je-vel 
en emotioneel in balans. We beginnen met een weldadige 
Mother-warming om de bevalling af te sluiten - bij jou thuis.

Programma’s:

Natuurlijk Gezond Zwanger
Behandeltrajecten voor een specifieke vraag of fase  
in de zwangerschap. 
 
Vaak hebben vrouwen tijdens hun zwangerschap minder 
energie of zwangerschapsklachten. Dat is jammer en niet 
nodig. Auryn behandelprogramma’s helpen jou om een 
gezonde en ontspannen zwangerschap te hebben. Met 
acupunctuur en persoonlijke leef- en voedingsadviezen. 

Goed voor jou en je kindje.

Een Nieuw Gezond Evenwicht
Eerste drie maanden
Een zwangerschap vraagt om een nieuw evenwicht. 
Dat kan gepaard gaan met vermoeidheid en fysieke of 
psychische klachten. Dit programma richt zich op het 
verminderen van deze klachten en het vinden van jouw 
nieuwe balans.

Stuitligging keren met acupunctuur en moxa
Vanaf week 32, 3 consulten + advies
Verhoog de kans op spontaan draaien van je kindje van 
54% naar ruim 75% met acupunctuur en moxa. Eenmaal 
met het hoofdje naar beneden, verkleinen we de kans op 
terugdraaien. Een zorgvuldige totaalaanpak. 

Natuurlijk Voorbereid Bevallen
Start week 34 - 36, 4 consulten + advies
In optimale conditie je bevalling tegemoet met 
acupunctuur en adviezen voor thuis. Aandacht voor 
kleine ongemakken en activering van de lichamelijke 
veranderingen die nodig zijn voor de bevalling. Het maakt 
de laatste weken makkelijker te dragen, en helpt voor een 
soepel verloop van de bevalling.


