
Een fantastische Acupunctuurtherapie met een klinische 

effectiviteit van meer dan 90%. 
 

ECIWO® geneeskunde, ECIWO® biologie, ECIWO® acupunctuur. 

 

Vele klachten en ziekten kunnen hersteld worden door het toepassen van ECIWO® 

massage en ECIWO® acupunctuur met een effectiviteit van meer dan 90%. 

Verrassende effecten zijn vaak het gevolg. De diagnostiek en therapie van therapeuten 

die er gebruik van kunnen maken wordt belangrijk verbeterd wanneer ze deze 

moderne vorm van ECIWO® diagnostiek en therapie eigen hebben gemaakt. 

 

ECIWO introductie: 

Een volledig nieuwe biomedische techniek – ECIWO® acupunctuur                         

(Embryo Containing the Information of the Whole Organism) of de Bioholografische 

diagnose en therapie, oorspronkelijk ontdekt door Professor Yingqing Zhang van de 

Shandong University in Jinan, China.  

 

De ECIWO® acupunctuur is een belangrijk onderdeel van de ECIWO® geneeskunde. 

Deze vorm van acupunctuur is een biomedische techniek, welke wordt toegepast op 

het ECIWO® acupunctuurpunten systeem van diverse lange botstukken. 

De diagnostiek bestaat hoofdzakelijk uit het betasten van pijngevoelige                

ECIWO® drukpunten op o.a. de tweede metacarpale, maar is tevens mogelijk met  

een electro-eciwograaf.  

 

ECIWO® therapie bestaat voornamelijk uit behandeling middels massagetechnieken, 

acupunctuur of de behandeling met een ECIWO® electrostimulatie apparaat. 

ECIWO® acupunctuur is inmiddels toegepast bij de behandeling van meer dan 

1.000.000 personen en bij meer dan 200 klachten of ziektebeelden.                                          

De gemiddelde effectiviteit na de ECIWO® therapie betrof zo’n 90%.                

Verrassend goede en bijzondere effecten zien we vaak optreden na een eerste 

behandeling. ECIWO® acupunctuur is al door vele artsen en therapeuten in meer dan 

30 landen uitgeprobeerd en toegepast. 

 

Docenten ECIWO Geneeskunde Ron Zoet en Bert Pijnenburg introduceerden deze 

ECIWO diagnostiek en therapie een tiental jaren geleden in Nederland en België.  



Ze laten u kennismaken met de klinische onderzoeken waarin bewezen werd dat de 

effectiviteit van ECIWO® therapie veel groter is dan bij moderne westerse therapieën 

alsmede bij de traditionele Chinese geneeskunde, als behandeling van vele moeilijk te 

behandelen ziektebeelden. 

 

De theorie van de ECIWO® acupunctuur is gedegen wetenschappelijk onderbouwd, 

terwijl de toepassing ervan relatief gemakkelijk is, met een zeer grote 

effectiviteitsrespons. Het zal zeker één van de meest populaire vormen van 

diagnostiek en therapie ter wereld gaan worden! TCM acupuncturisten zullen hun 

therapeutische vaardigheden en effectiviteit enorm zien verbeteren.  

 

Klinisch onderzoek laat zien dat er perfecte curatieve effecten verkregen kunnen 

worden door toepassing van ECIWO® acupunctuur, al of niet in combinatie met 

ECIWO® differentiatie promotoren, bij onder andere de volgende indicaties: 

 

Neurosen, spierspasmen, conjunctivitis, (zenuw) hoofdpijnen, verkoudheden, 

trigeminus neuralgie, kiespijn, insomnia, facialis parese, nekklachten (stijve nek), 

cervicale pijnen, ziekte van Menière, periarthritis humeroscapularis, neurasthenie, 

tonsillitis, pharyngitis, lethargy, chronische stomatitis, neurale doofheid, rhinitis, 

cervicale lymphoïd zwelling en pijn, epilepsie, tracheïtis, hikken, urticaria, 

hypertensie, angina pectoris, mastitis, borstpijn, aritmieën, cholecystitis, intercostale 

neuralgie, pijn in de leverregio, galstenen, gastrospasmen, intestinale paralyse, acute 

en chronische gastroënteritis, diarree, dysenterie, diabetes, acute lumbago, 

reumatische lumbago, spierweefsel aandoeningen, kneuzingen en verstuikingen         

(van o.a. enkel, knie en elleboog), sciatica, acute abdominale pijn, abdominale pijn na 

inspanning, osteoom (botweefselgezwel), nephritis, nephroptose (wandelende nier), 

polyneuritis, verstoringen van het vegetatief zenuwstelsel, hemiplegie, arthritis, 

lumbale spieraandoeningen, enuresis, nachtelijk urineren, dysmenorrhoea, 

amenorrhoea, menoxenia (wegblijvende menstruatie met bloeding uit andere organen 

zoals b.v. de neus), pruritis ani en scrotum, verlichting van kankerpijnen. 
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