Serie: Alternatieve behandelingen

Acupunctuur als
ondersteuning
Vooruitgang is een serie gestart over alternatieve
behandelingen, die kunnen bijdragen aan verlichting van
klachten. Dit keer: acupuntuur, een duizenden jaren oude
Chinese behandelwijze. Hoe werkt acupunctuur, wat kan
dit voor een stomadrager betekenen, en hoe kom je bij de
juiste acupuncturist terecht?
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effect, maar ook een effect dat direct
ingrijpt op biologische mechanismen.
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