Neuraaltherapie en gynaecologische klachten
De Duitse gynaecoloog dr. Weinschenk geeft een uitgebreid overzicht hiervan in
een Duits leerboek over gynaecologie*. De vertaling van dit overzicht vindt u
hieronder. Hij geeft daarbij aan wat het te verwachten effect is van de
behandeling met neuraaltherapie. De score "kans op succes":
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geen indicatie voor neuraaltherapie
weinig ervaring, kan in bijzondere gevallen ingezet worden
kan in bepaalde gevallen goed werken
op grond van de ervaring van de artsen voor neuraaltherapie is deze
behandeling werkzaam
Score 4: op grond van de ervaring van de artsen voor neuraaltherapie is de
neuraaltherapeutische behandeling goed werkzaam
Score 5: op grond van de ervaring van artsen voor neuraaltherapie is deze
behandeling optimaal werkzaam en goed gedocumenteerd.

Ziekte of diagnose

"kans op
succes"- score

Ziekten van de uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen
-

Vulvitis (vulva-ontsteking)
Bartholinitis (ontsteking vd klier van Bartholini)
Condylomen (wratachtige vormsels)
Herpes genitalis (chronisch, recidiverende vorm)
Colpitis (ontsteking van de vaginawand)
Geslachtsziekten (Lues, Gonorroe Ulcus Molle)
Lichen sclerosis et atrophicus
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2
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4

Goedaardige aandoeningen van de baarmoeder
- Ectropion cervicis (een rode plek van slijmvormend
endocervixepitheel rondom de opening van de baarmoederhals)
- Cervicitis (ontsteking vande baarmoederhals)
- Poliepen
- Myomen (vleesboom)
- Endometritis (ontsteking vh baarmoederslijmvlies)
- Endometrium hyperplasie (verdikking van het
baarmoederslijmvlies)

4
2
0
1
2
0

Goedaardige aandoeningen van de eierstokken en eileiders
-

Buitenbaarmoederlijke zwangerschap
Adnexitis (ontsteking vd adnexia: eierstok, eileider)
Abces van de eileider en/of eierstok
Ovariumcyste (goedaardig)
Endometriose (vroeg stadium)

0
3
0
4
3

Goedaardige aandoeningen van de borsten
-

Mastopathie (goedaardige gezwellen in de borst)
Mastodynie (pijnlijke borsten, vaak cyclisch)
Mastitis (borstontsteking)
Cysten van de borst
Goedaardige tumoren

3
4
3
0
0

Hormonale (endocriene) stoornissen
- Stoornissen van de menstruele cyclus
- (Post)menopauzale stoornissen (overgangsproblematiek en de
gevolgen hiervan)
- Hirsutisme (mannelijke vorm van haargroei bij de vrouw)

4
3
3

Gynaecologische urologie
-

Stress incontinentie (urineverlies bij lachen, hoesten, persen)
Urge-incontinentie (urineverlies door sterke aandrang)
Chronische recidiverende blaasontstekingen
Verzakking van de baarmoeder

0
4
4
2

Vruchtbaarheidsproblematiek
- Habituele abortus
- Contraceptie
- infertiliteit

3
0
2

Bijzondere gynaecologische problemen
- Premenstrueel syndroom (PMS)
- Dysmenorrhoea (pijnlijke menstruatie)

4
5

* Bron: "Gynäkologie integrativ" onder redactie van Prof. Dr. Med. Ingrid
Gerhard en Prof. Dr. Med. Marion Kiechle. ISBN 3-437-56260-6

