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Dokter Korthout is arts. Al zijn diensten aan patiënten vloeien daaruit voort.
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Openingstijden en
bereikbaarheid

U kunt een consult bij dokter Korthout afspreken indien ...

u een klacht heeft waaraan u geholpen wenst te worden

u een klacht heeft waarover u de visie van dokter Korthout wenst te
vernemen

u zich door een arts moet of wilt laten keuren
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Of het nu onderzoek of behandeling betreft, het zal—met in acht neming
van de eerder genoemde uitgangspunten—steeds gechieden op
‘dokterswijze’. Dokter Korthout legt bij de behandeling evenwel vaak
accenten op gebieden die bij andere dokters vaar niet meer
vanzelfsprekend aan bod komen, zoals aandacht voor (gezonde) voeding,
leefstijl en gewoonten, de sociale context, medische voorgeschiedenis
enzovoort. In samenspraak met de patiënt wordt gezocht naar het meest
geschikte alternatief uit de reeks van alle mogelijke voorliggende
behandelmethoden.
Ooracupunctuur en acupunctuur gerelateerde therapieën zijn de
belangsrijkste behandelwijzen die door dokter Korthout vanuit zijn
acupunctuur-specialisatie kan toepassen. Dit zijn moderne richtingen in de
wereld van de acupunctuur en zijn volop in ontwikkeling.

Ooracupunctuur - Op de oorschelp zijn punten te vinden die in relatie staan met andere delen van het
lichaam. Door onderzoek aan het oor kunnen klachten vaak in een breder verband worden begrepen. Via de
oorschelp kunnen klachten (en hun breder verband) worden beïnvloed door geëigende punten te stimuleren met
(acupunctuurnaald-)prikjes, laser of ander licht, massage, injecties, enzovoort. (De bekendste
ooracupunctuurbehandeling is wel de hulp bij stoppen met roken.)
Acupunctuur gerelateerde therapieën - Ook elders op het lichaam zijn afspiegelingen van ‘de inwendige
mens’ te vinden, te onderzoeken en te behandelen. Er kan worden behandeld met acupunctuurnaalden, laser of
ander licht, injecties, massages, elektrische stimulatie, enzovoort. Ook kunnen er passende oefeningen worden
voorgeschreven.
Medicamenteuze en overige ondersteuning - Naast voornoemde methoden horen ook adviezen op het
gebied van voeding (al dan niet in de vorm van kruiden– of andere voedingspreparaten), eetgewoonten, lifestyle,
lichaamsbeweging en uiteraard ook het adviseren of voorschrijven van geneesmiddelen tot de
behandelmogelijkheden. Bij het voorschrijven van medicamenten zoekt dokter Korthout bij voorkeur naar de
vriendelijkste, minst schadelijke mogelijkheden (waaronder ook homeopatische geneesmiddelen). Toepassing
van preparaten maakt veelal wezenlijk deel uit van de behandeling met ooracupunctuur of acupunctuur
gerelateerde therapieën.
{lees verder op de volgende pagina }
Vermeld moet worden dat de hierboven beschreven en door dokter Korthout toegepaste behandelwijzen — net als vormen
van complementaire en/of alternatieve geneeswijzen - nog niet algemeen wetenschappelijk aanvaard zijn. Waar dat allengs
wèl meer het geval is wordt daaraan in landen om ons heen praktisch gevolg gegeven door acupunctuur een plaats te geven
binnen de zorg en zorgvergoeding-systemen. Nederland loopt hierin helaas erg achter bij internationale ontwikkelingen. Ook
mag hier worden vermeld dat veel regulier-medische behandelingen dan wel algemeen zijn aanvaard, terwijl daarvoor de
’evidence’ ontbreekt die wel van CAM wordt verlangd (en daarom vanuit reguliere richting worden afgewezen of bestreden).
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