
De Nervus Vagus en Daith Piercing.
De nervus vagus is de 10de zenuw van onze twaalf hersenzenuwen. Het
verbindt het brein met alle belangrijke organen zoals de darmen, de maag,
het hart en de longen. Met de auriculaire tak van deze drukke zenuw als
stimulatiepunt, zijn we in staat om een   therapeutische behandeling te bieden.

De nervus vagus speelt ook een hele belangrijke rol in het parasympatisch
zenuwstelsel. Daardoor beïnvloedt het je ademhaling, spijsvertering en
hartslag. Ook heeft het invloed op je mentale welzijn. Daarom is het
optimaliseren van het functioneren van je nervus vagus erg belangrijk. Het
kan je algehele gezondheid verbeteren en je stressbestendiger maken. Een toename van activiteit in
je nervus vagus activeert het parasympatische zenuwstelsel. Zo’n toename betekent dat het lichaam
zich dus sneller kan ontspannen na een stressvolle periode.
Vagus zenuw stimulatie wordt al vele jaren gebruikt als behandeling bij het voorkomen van epilepsie
door middel van een implantaat. Het principe is hetzelfde; continue stimulatie van de zenuw.

Wanneer de nervus vagus dus niet goed functioneert is ons lichaam meer in actie dan in rust.
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Dit heeft vele gevolgen voor onze fysieke en mentale gezondheid. Veel ziektebeelden,
lichamelijke-en geestelijke aandoeningen zijn het gevolg hiervan.
De stimulatie werkt dus niet alleen voor migrainepatiënten heel goed, maar zeker ook voor de
andere klachten zoals:

● Constipatie

● Depressie

● Diabetes

● Angststoornissen

● Auto-immuunziekten

● Bipolaire stoornis

● Moeite met slikken

● Stikgevaar tijdens eten

● Spijsverteringsstoornissen, waaronder gastroparese (vertraagde maaglediging)

● Heesheid

● Migraine, hoofdpijn, clusterhoofdpijn

● Obesitas

● Reumatoïde artritis

● Plotselinge bloeddrukdalingen

● Hartziekten, waaronder bradycardie (vertraagde hartslag)

● De ziekte van Alzheimer

● Chronische vermoeidheid

De behandeling
Na een intake wordt met een specialistische apparatuur en een acupunctuurnaald de zenuw in de
oor uitgemeten en de juiste punt vastgesteld waarop vervolgens de piercing wordt aangebracht.
Tijdens het testen merk je direct al wat de piercing voor jou kan betekenen.
De  nervus vagus krijgt door deze behandeling de kans om het zenuwstelsel te kalmeren en alle
klachten die in het verleden zijn opgebouwd, weer te remmen en in balans te brengen.
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Het uitmeten en testen is om er zeker van te zijn waar de zenuw in jouw oor zich bevindt en
welke kant jij het beste reageert.

Resultaat
Mensen ervaren door de daith piercing 70 tot 88 procent verbetering van hun klachten!

● Als je reageert op een Medical-piercing, maar de verbetering van jouw klacht is niet effectief

genoeg, dan kan een tweede piercing zeker helpen.

● Als je pech hebt ervaar je geen positief resultaat; ongeveer 20% van de mensen reageert

niet op een Medical Piercing. Vermoedelijk zijn andere onderliggende ziektebeelden hiervan

de oorzaak.

Afgezien van een leuk sier aan je oor is het vooral het proberen waard om jezelf de kans te geven

om van je klachten af te komen en je leven stuk aangenamer te maken!


