Hooikoorts!
Binnen het Medical Taping Concept bestaat een tapetoepassing die hooikoortsklachten sterk kan
verminderen of er zelfs voor kan zorgen dat iemand klachtenvrij het seizoen doorkomt. De resultaten
uit de praktijk zijn spectaculair en het is een gemiste kans om deze tapemethode niet toe te passen
bij iemand met hooikoorts.
Hoe werkt het?
Het is bekend dat met bindweefselmassage invloed kan worden uitgeoefend op segmentale relaties
binnen het lichaam. Zo heeft een behandeling met de speciale tape ook effect op de segmentale
structuren met als voordeel dat tapen een 24- uurs behandelmethode is.De behandelmethode voor
tapen bij C.O.P.D.- en bij hooikoorts-patiënten zijn identiek omdat de uitwerking van de tape in beide
gevallen, via de segmentale relatie van de huid waarover de tape wordt aangelegd, met de pleurae,
bronchiën en longen verloopt.Na één keer tapen is er sprake van een nawerking gedurende een
kortere of langere periode (meerdere weken). Bij chronische klachten kan de tape opnieuw gezet
worden. Patiënten geven aan dat ze over meer longinhoud beschikken en dat ze minder medicijnen
nodig hebben.

Medical Taping Concept (kinesiotaping) in het algemeen
De tape bestaat uit een antiallergische, ventilerende en huidvriendelijke stof en is vrij van latex en tot
140% rekbaar, wat vergelijkbaar is met de rekbaarheid van de huid. De tape is lucht en water
bestendig zodat je er ook mee kan douchen en zwemmen en kan 4-7 dagen (of nog langer) op uw
huid blijven zitten, zonder de huid te irriteren. de eigenschappen van de tape maken het mogelijk dat
weefsels worden ondersteund in hun functie, terwijl de bewegingsvrijheid behouden blijft. Daarbij
werkt de tape 24 uur per dag (ook wanneer u slaapt) waardoor het herstelproces versneld wordt.
Hoe werkt het?
Door de elasticiteit heeft de tape een soort ‘liftende werking’ op de opperhuid. Er ontstaat zo meer
ruimte in de tweede huidlaag waar allerlei receptoren, bloed- en lymfevaatjes liggen. Door deze
ruimtevergroting ontstaat een verbeterde doorbloeding, pijn verminderd onmiddellijk, vocht wordt
afgevoerd en een voorspoedig herstel wordt bevorderd.
Waarvoor wordt het gebruikt?
- nabehandeling van blessures;
- reduceren van ontstekingen;
- reduceren van pijn na overbelasting;
- reduceren van vochtophopingen (oedeem);
- blauwe plekken;
- houdingscorrecties;
- behandeling van klachten door overbelasting zoals RSI, tennis- of golfelleboog;
- bij hooikoorts;
- bij menstruatieklachten;
- zwangerschapsmisselijkheid;
- bestrijding van hoofdpijn;
- preventief tapen.

