PRAKTIJK VOOR
APS-THERAPIE

WANNEER APSTHERAPIE HULP
KAN BIEDEN
APS-therapie stimuleert het zelfgenezend
vermogen van het lichaam en versnelt in
veel gevallen de genezing. Daarom heeft
APS-therapie veel toepassingsmogelijkheden. Afhankelijk van de klacht en hoelang

APS-PRAKTIJK
PETER

FIJNEM AN

die klacht al bestaat kan APS-therapie bij
onder andere hieronder genoemde klachten
toegepast worden:
Reuma, artritis, artrose, ziekte van Bechterew, spondylitis, osteoporose, carpaletunnelsyndroom, RSI-klachten, whiplash,

APS-PRAKTIJK
PETER FIJNEM AN

spierspanningen, fibromyalgie, menstruatieklachten, maag- en darmklachten, colitis,
verstijvingen van gewrichten, ischias, jicht,
(lage)rugpijnen, ME, MS, gewrichtspijnen,

APS-THERAPIE
VERZACHT DE PIJN
EN VERSNELT DE
GENEZING

Gitaarstraat 6
6544 XC Nijmegen

spanningshoofdpijnen, migraine, gordelroos,
psoriasis, dystrofie, alle peesontstekingen,
tennisarm, sportblessures, zweepslag,
brandwonden en andere open wonden.

Ook kunt u terecht op

Verstraatenlaan 35
6641 CD Beuningen

APS-therapie
ontving in 1998

Tel: 024-3778699

in Genève de

E-mail: info@apspraktijk.nl

gouden medaille

internet: www.apspraktijk.nl

voor beste medische vinding.

TEL: 024-3778699
WWW.APSPRAKTIJK.NL
INFO@APSPRAKTIJK.NL

DE BEHANDELING

APS-THERAPIE, DE
N AT U U R L I J K E P I J N T H E R A P I E

Het APS-apparaat wordt via vier plakelektroden die op de
huid aangebracht
worden aangesloten. Om de be-

WAT IS PIJN?

WAT IS APS-THERAPIE?

Pijn is een waarschuwingssignaal van het

Het lichaam weet zelf het beste wat pijn ver-

lichaam. Het geeft aan dat er iets mis is. Bij

oorzaakt en hoe dat hersteld moet worden.

plotseling optredende pijn door botbreuken,

Het heeft daar wel zijn tijd voor nodig. Soms

om de eerste zes

spierblessures, verwondingen enz. is dat

is het lichaam zo verzwakt dat het niet meer

behandelingen in

signaal belangrijk om verdere schade te

lukt zichzelf te herstellen. APS-therapie ver-

twee a drie weken

voorkomen. Als de pijn chronisch wordt,

sterkt het zelfgenezend vermogen van het

te ondergaan.

verliest het haar functie als waarschuwings-

lichaam waardoor het wel in staat is om

Vaak wordt dan al verbetering ervaren.

signaal. De pijn wordt dan voornamelijk als

zichzelf te herstellen. APS maakt daarvoor

Samen met de cliënt wordt daarna bekeken

lastig en vermoeiend ervaren. Onderzoek

gebruik van het signaal (de actiepotentiaal)

laat zien dat bij chronische pijn het even-

dat het lichaam zelf gebruikt om de gene-

wicht tussen belangrijke stoffen in het bloed

zingsprocessen aan te sturen. Uit onderzoek

verstoord raakt. Dit geeft vaak andere klach-

blijkt dat APS-therapie de doorbloeding van

ten zoals slapeloosheid en depressiviteit.

het beschadigde weefsel sterk verbetert,

handeling goed
aan te laten slaan
is het belangrijk

hoe de behandeling voortgezet wordt. De
behandeling is geheel pijnloos.
KOSTEN
Setje elektroden (eenmalig)

: € 17,50

APS-therapie behandeling

: € 38,-

celcommunicatie herstelt en belangrijke stofPIJNBESTRIJDING

fen in het bloed weer in evenwicht brengt.

Bij pijnbestrijding wordt vaak gebruik ge-

Het lichaam wordt aangezet om stoffen aan

maakt van medicijnen als pijnstillers en ont-

te maken die nodig zijn voor pijnverzachting

VERGOEDING

stekingsremmers. Soms in combinatie met

en genezing. Zo blijkt ATP, de energieleve-

APS-therapie is relatief nieuw. Toch zijn er

antidepressiva. Al deze medicijnen kunnen

rancier voor dit

al verzekeringen die het vergoeden als een

bijwerkingen geven. APS-therapie is een

soort processen,

alternatieve therapie. Vraag ernaar bij uw

alternatieve pijnbestrijdingsmethode zonder

in grote hoeveel-

verzekeraar, of kijk op www.apspraktijk.nl

deze bijwerkingen, omdat het op een natuur-

heden (6-8 maal

voor de meest actuele informatie.

lijke wijze het zelfgenezend vermogen van

meer) aange-

het lichaam stimuleert.

maakt te worden.

Het APS-apparaat

