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De SEIYO therapie is met name geschikt
voor mensen met langdurige tinnitus
klachten.
Het SEIYO Anti Tinnitus Programma is één
van de, door Soundperience, ontwikkelde
therapieën, die op basis van audio impuls
stimulatie ons lymbische systeem weer in
balans brengt. De Hoor Training en Audio
Ontspan Therapie behoren eveneens tot
deze soort van therapie.

Anti Tinnitus
Therapie

Vraag uw tinnitus specialist naar meer
informatie.

12 WEKEN

durende therapie tegen oorsuizen

UW ADRES VOOR TINNITUS THERAPIE:

www.seiyo.nl

TINNITUS:

“Je moet er maar mee leren leven, er is niets aan te doen.”
Dit krijgen mensen met tinnitus dikwijls te
horen. Oorsuizen (oftewel tinnitus) is een
lastig fenomeen, dat uw (sociale) leven
serieus kan ontwrichten.
Naar schatting hebben een miljoen Nederlanders in meer of mindere mate last van
tinnitus of hyperacusis. Bij hyperacusis
moet u denken aan overgevoeligheid voor
veelal dagelijkse geluiden. Bij tinnitus gaat
het om fantoomgeluiden. Dit zijn geluiden
die u wél hoort, maar uw omgeving niet.
Er is een breed scala aan fantoomgeluiden
bekend. Van zoemende elektriciteitsdraden en pompende geluiden tot het
ruisen van een beekje of van de wind door
de bomen. Maar ook een constante lage
of hoge pieptoon is een veel voorkomend
fantoomgeluid.
Doordat mensen met tinnitusklachten
vaak op onbegrip stuiten in hun
omgeving, ontstaan er conflicten in de
privé- en werksfeer met als gevolg een
verlies aan sociale contacten.

Het zenuwstelsel raakt uit balans en
de voortdurende wisselwerking tussen
lichaam en geest leidt tot allerlei klachten.
Van lichamelijke klachten in de nek- en
halsstreek tot emotionele reacties en
prikkelbaarheid. Maar ook concentratieen slaapproblemen doen zich veelvuldig
voor bij tinnitus patiënten.

Bent u uitbehandeld
bij uw specialist, maar
is uw tinnitus nog niet
verdwenen?
Dan kan het SEIYO Anti Tinnitus
Programma u misschien verder helpen.
De therapie van SEIYO is zo ontwikkeld,
dat deze optimaal in uw dagelijkse leven
kan worden geïntegreerd.
Het SEIYO Anti Tinnitus Programma is
een 12-weken-durende therapie met een
dagelijkse training van 2 uur. Tijdens deze
therapie maakt u gebruik van twee TWINS

therapie toestellen. Deze toestellen zijn
geprogrammeerd met zowel uw persoonlijke geluidsbeleving programma
als een therapie ontspan programma.
Voor een evenwichtige stimulatie en
optimalisatie van het auditieve centrum
in de hersenen, moet het geïrriteerde
Lymbische systeem namelijk niet alleen
worden geactiveerd om anders te luisteren, maar moet het ook weer worden
teruggebracht in een ontspanningsfase.

Therapie Klankkubus
Het SEIYO Anti Tinnitus Programma
bevat inspannings- en stimulatietherapie
in lawaai-momenten, gecombineerd met
klank- of ruistherapie voor de ontspanmomenten. Zo leren de hersenen het
meest effectief zich weer te richten op
het essentiële gehoor. Deze therapie
kan ondersteund worden met extra
ontspanmomenten door middel van de
klankkubus.

