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Bijzondere
thera

Op mijn 37e ging ik samenwonen en ik had
het geluk een jaar later spontaan zwanger
te l'aken, Helaas bleek bij de eerste echo dat het vruchtje

was gestorven. Na twee weken afwachten kwam er geen

miskraam op gang en volgde een curettage. Op mijn 3ge

herhaalde de geschiedenis zich en eindigde onze tweede

zwangerschap weer op de operatietafel. We lieten onderzoek

doen naar de herhaalde miskramen. Er werd geen oorzaak

gevonden. Wel bleek mijn FSH-waarde verhoogd en was

er weinig reserve en activiteit in de eierstokken te zien. De

gynaecoloog kon niets voor ons doen en "Je veriieten het

ziekenhuis met het advies er rekening mee te houden dat het

realiseren van onze kinderwens niet zou lukken.

Na een jaar raakte ik tot onze grote vreugde weer zwanger.

Maar ook deze derde zwangerschap eindigde precies het-

zelfde. Alleen werd er nu naast een curettage ook een spoed-

operatie uitgevoerd, omdat er tijdens de zwangerschap een

cyste was gegroeid in mijn eileider, waardoor deze kantelde

en er verklevingen in mijn buik waren ontstaan. Weer thuis

voelde ik me ontzettend verdrietig en leeg, ik was verschrik-

kelijk moe en had veel last van napijn van de operatie. Ik had

een aantal weken tijd nodig om van deze derde miskraam en

operatie te herstellen en lag veel op bed te lezen, samen met

onze twee poezen.

Over zwangerschappen en kinderen las ik niet meer. Ik was

inmiddels een aantal maanden geleden de 40 gepasseerd en

ik had het gevoel dat we ons 'kinderwensdossier' moesten

gaan sluiten na deze nare periode, die inmiddels ons leven

grotendeels beheerste.

Tot in het tijdschrift Happinez mijn oog viel op een artikel

over acupunctuur. Waarom had ik al die tijd niet aan acu-

punctuur gedacht? Ik had daar immers lang geleden goede

ervaringen mee gehad toen ik last had van migraine. Ik ging

googelen op herhaalde miskramen+acupunctuur en kwam

op de site www.acupuncturist.nl. En op de site van Freya,

waar ik las over ervaringen met acupunctuur. Het liet me niet

meer los en na een aantal dagen speuren naar informatie op

internet maakte ik een afspraak bij de acupuncturist.

Waar het verhaal van de reguliere geneeskunde ophield

begint hier het succesverhaal van de Chinese geneeskunde.
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Met behulp van acupunctuur en Chinese kruiden werd mijn

lijf weer in balans gebracht. Tegelijkertijd heb ik zelf mijn

voedingspatroon aangepast en nam ik voedingssupplemen-

ten. Daarvoor las ik het boek 'Vruchtbaarheid en zwanger

worden' van Zita West. Daarnaast vond ik via internet nog

een aantal andere boeken over vruchtbaarheid, voeding en

hoe de Chinese geneeskunde daar tegenaan kijkt. En tot slot

nam ik meer rust, want al die jaren hadden behoorlijk wat

energie en kracht gekost.

Ik herstelde hierdoor goed en voelde me na een aantal maan-

den heel goed in mijn vel, rustig en mezelf. Ik ging natuurlijk

in eerste instantie in verband met mijn zwangerschapswens

naar de acupuncturist. Maar ik begon het vooral steeds fijner

te vinden dat ik me zo goed voelde, want dat was lang gele-

den. Als ik dan ook nog eens zwanger zou worden en blijven

zou dat natuurlijk geweldig zijn, maar hiermee was ik al erg

tevreden!

In april 2009 bleek ik tot onze grote verrassing en vreugde

weer zwanger te zijn, maar ik was vooral ongerust want ik

zag mezelf alweer op de operatietafel liggen. Ik was inmid-

dels een jaar ouder en als het nu weer mis zou gaan dan zou

het echt nooit meer lukken. Gelukkig kon ik de rust bewaren

met behulp van de acupunctuur, die ik trouwens ook hard

nodig had in verband met de misselijkheid die tot ver in de

vijfde maand aanhield.

Ik begon er langzamerhand een beetje vertrouwen in te

krijgen, maar onbezorgd was ik niet. De spanning sloeg op-

nieuw in alle hevigheid toe bij de 20 weken echo. Er werd een

zeldzame afwijking aan de placenta ontdekt. Vermoedelijk

veroorzaakt door littekenweefsel van de eerdere curettages

en operatie. Mijn zwangerschap werd vanaf dat moment

intensief begeleid door de gynaecoloog. En ook weer door

de acupuncturist, om de spanning onder controle te houden.

Na een aantal spannende maar gelukkig toch goed verlopen

maanden passeerde ik de uitgerekende datum en uiteindelijk

is ook de bevalling voorbereid door middel van acupunctuur.

Het resultaat van dit alles: vorig jaar in januari ben ik na een

razendsnelle bevalling moeder geworden van een prachtige

gezonde dochter!

http://www.acupuncturist.nl.
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Ik wil graag mijn verhaal delen met de lezers van Freya

l\'lagazine om te laten zien dat er meer mogelijk is dan alleen

de westerse geneeskunde. Ik vind het jammer dat de inmid-

dels ruimschoots wetenschappelijk bewezen acupunctuur

door velen nog steeds in negatieve zin als 'alternatief' wordt

aangemerkt. Sommige mensen in mijn omgeving vonden het

maar zweverig en er zei zelfs iemand: "Oh, een kennis van mij

is onlangs ook naar een waarzegger geweest...".

Verder vond ik het een ontdekking om te ervaren wat goede

voeding en rust met je kan doen. In wat voor behandeltraject

je nu wel of niet zit, het vergt ontzettend veel energie, verge-

lijk het gerust met topsport. En een marathon kun je ook niet

lopen op een broodje kaas, dus iets extra's doen voor je lijf is

gewoon noodzakelijk.

"Sommige mensen in mijn
omgeving vonden het maar
zweverig en er zei zelfs
iemand: 'Oh, een kennis van
mij is onlangs ook naar een
waarzegger geweest. .. ',"

Tot slot wil ik mijn verhaal delen omdat de leeftijd van 40 jaar

in de reguliere geneeskunde als een soort doodvonnis in mijn

oren klonk want oh, als je 40 bent dan houdt het toch alle-

maal op. Kan men ergens de oorzaak niet voor vinden? Dan is

het de leeftijd. Ook klonk soms een lichtelijk verwijtende toon

door tijdens gesprekken met gynaecologen en hadden wij

de indruk dat men vanwege mijn leeftijd niet zo veel zin had

om serieus te kijken naar ons probleem en mogelijke oplos-

singen. Wij hebben bijvoorbeeld zelf moeten aandringen op

onderzoek naar de herhaalde miskramen terwijl dit in onze

situatie volgens het protocol na twee miskramen kon plaats-

vinden. Vervolgens vond het onderzoek niet plaats zoals het

zou moeten, waardoor we naar een ander ziekenhuis zijn

overgestapt waar het onderzoek opnieuw werd gestart. En

dat alles terwijl we natuurlijk ontzettende haast hadden.
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Spreek eenóag

~ebJeze~j ajo~
eens te ~ren ~e

heb~ebJe gaat-.-
Gelukkig keek de acupuncturist verder dan alleen naar mijn

geboortedatum.

"Je zult natuurlijk nooit weten of het nu de acupunctuur is

geweest," zegt mijn acupuncturist.

Dat weet ik inderdaad niet en ik realiseer me dat ik vooral

enorm veel geluk heb gehad. Maar dat geluk was er niet ge-

komen zonder de Chinese geneeskunde en de professionele

begeleiding van mijn acupuncturist (ik was onder behande-

ling bij Gilles Stoop), daar ben ik van overtuigd .•

Marianne

Advertentie

-'-Chi"'
Chinese geneeskunde

Acupunctuur en Chinese Kruiden bii:

Gynaecologische klachten

Onvruchtbaarheid bij
mannen en vrouwen

Professionele ondersteuning bij
reguliere kinderwensbehandeling

Begeleiding tijdens de zwangerschap
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