
 

 

© 2015, B.S. Sondervan-Frank. All rights reserved. 

AGB-code: 84-022528 BIG-no: 79020992.601 

www.polikliniek-pijn-weg-amstelven.nl 

B.S. Sondervan-Frank, arts 
voor pijnbestrijding en aandoeningen  

van het bewegingsapparaat 

neuraaltherapie 

Lid A.V.I.G./N.V.N.R./C.A.M. 

Eline Verestraat 33 

1183 KX  AMSTELVEEN 

Tel. 020-6454440 
 

 

 

 

DE NEURAALTHERAPIE   

 

 

WAT IS NEURAALTHERAPIE? 

 

De neuraaltherapie is een therapie die ernaar streeft het lichaam in zijn geheel te genezen. Zij wordt 

toegepast door middel van inspuitingen met stoffen die in de traditionele geneeswijze als plaatselijk 

verdovingsmiddel gebruikt worden. 

 

Door het geven van injecties in de huid boven het aangetaste gebied met heel dunne naaldjes, kan met 

het hele segment (sector) ook in de diepte regulerend beïnvloeden. Zonodig wordt een diep liggende 

zenuwknoop, die een orgaan beïnvloedt, met de injectie bereikt. 

 

De zogenaamde segmenttherapie moet meestal vaker worden toegepast om het lichaam in staat te stellen 

de processen weer zelfstandig te reguleren. 

 

Een van de peilers van de neuraaltherapie is het seconde fenomeen. Wat dit is wordt duidelijk aan de 

hand van het volgende voorbeeld: 

Een vrouw kwam met hevige pijnklachten in de rechterschouder. De neuraaltherapeut 

behandelde het schoudergewricht ter plaatse, zonder enig resultaat en de vrouw ging ongenezen 

weg. Een paar weken later kwam zij nog een keer terug, omdat zij na de injectie in haar schouder 

last had gekregen van een litteken aan haar been. Zij had 35 jaar daarvoor een 

beenmergontsteking aan dat been gehad, waardoor dat litteken was ontstaan. Toen de 

neuraaltherapeut echter onder het litteken had ingespoten, was meteen, in "dezelfde seconde" de 

schouderpijn aan de andere zijde van het lichaam verdwenen. Zij kon haar arm weer volledig 

bewegen! Dit werd het seconde fenomeen genoemd. 
 

Met deze ontdekking was aangetoond, dat een in- en uitwendig litteken als stoorveld op een ver 

verwijderde plaats in het lichaam via het zenuwstelsel een ziekte kan veroorzaken. 
 

HOE WERKT DE NEURAALTHERAPIE? 

 

De geïnjecteerde stoffen herstellen het elektrische evenwicht van de lichaamscellen. Bij chronische 

ziekten en soms bij littekens hebben deze cellen een tegenovergestelde elektrische lading gekregen. 
 

WAT IS TE GENEZEN MET NEURAALTHERAPIE? 

 

Het zal duidelijk zijn dat de therapeutische mogelijkheden van de neuraaltherapie zo veelvuldig zijn, dat 

zij hier niet alle genoemd kunnen worden. 

Enkele voorbeelden zijn: gewrichtsklachten,ook whiplashklachten,nek- en rugklachten,artrose van de 

heup en de knie,ischias en andere zenuwpijnen,tenniselleboogklachten, reuma, migraine, hoofdpijn, 

schildklieraandoeningen, nerveuze hartklachten, ziekten van buikorganen, chronische irritaties in de 

onderbuik bij de vrouw, nier- en blaasaandoeningen, prostaatvergroting, functionele doorbloedings-

stoornissen van armen en benen, zoals  wintertenen ,overbelastingklachten zoals RSI, littekenpijn, 

enzovoort. Helaas is kanker niet te genezen met neuraaltherapie. 
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WAT MOET DE NEURAALTHERAPEUT WETEN VOOR DE BEHANDELING? 

 

Voor het stellen van de diagnose kunt U zelf actief meedenken, omdat vaak alleen in samenwerking 

tussen patiënt en arts de verborgen samenhang kan worden gevonden. 

Het beste is als U al Uw littekens, ziektes, operaties, ongelukken en bevallingen in de volgorde van 

optreden opschrijft. 

Ook een veertig jaar oud litteken of ontsteking kan nog een stoorveld zijn. 

Heeft U ooit een aandoening gehad aan amandelen, tanden, huid, oren, ogen, neusbijholtes, 

borstorganen, buikorganen, geslachtsorganen, botten of aderen?  

Belangrijk is ook of U momenteel een antistollingsmiddel gebruikt, of U het laatste jaar cortison, 

zenuw- of slaaptabletten heeft ingenomen. 
 

WAT MOET U WETEN NA DE BEHANDELING? 

 

1. Als een stoorveld door een secondefenomeen is uitgeschakeld, moeten de klachten voor minstens 16 

uur verdwijnen. Als de klachten later terug komen, moeten ze na een tweede injectie nog langer weg 

blijven. Soms zijn er meerdere stoorvelden actief. Zolang niet alle stoorvelden opgespoord en 

uitgeschakeld zijn, kan geen blijvend resultaat bereikt worden. In sommige gevallen is 1 injectie 

voldoende om vaak al jarenlang bestaande pijnen te laten verdwijnen. Vaak zijn echter meerdere 

behandelingen nodig om het eigen helend vermogen van het lichaam zodanig te stimuleren, 

dat stoorvelden voorgoed verdwijnen. 

2. Het is mogelijk dat U zich na de behandeling licht duizelig voelt. Dat zal meestal na 20 minuten 

over zijn, zodat U zelf naar huis kunt rijden. 

3. U kunt zich na een behandeling een paar dagen erg moe voelen. Dat komt omdat het lichaam lange 

tijd "overspannen" was, terwijl door de behandeling de spanning wegvalt. Het beste is dan hieraan 

toe te geven en te gaan slapen zolang dat nodig is.  

4. In het geval dat U door gewrichtspijnen een verkeerde houding heeft aangenomen en U deze nu 

automatisch gaat veranderen doordat de pijn wegvalt, gaat U andere spieren gebruiken als voorheen, 

en dat kan tot spierpijn leiden. 
 

SAMENGEVAT: 

 

1. Iedere chronische ziekte kan een gevolg zijn van een stoorveld; 

2. Elke plaats in het lichaam kan een stoorveld worden; 

3. Door het stoorveld uit te schakelen met behulp van een neuraaltherapeuticum, kan met de ziekte 

genezen. 

 

De neuraaltherapie mag alleen worden uitgeoefend door daarvoor speciaal opgeleide artsen. 

 

Afspraken kunnen telefonisch worden gemaakt via nummer (020)-6454440. 


