
Na een succesvolle bevruchting kan Chinese geneeskunde 
verder worden aangewend om miskramen en zwanger- 
schapsproblemen te voorkomen of te verhelpen.
Studies hebben aangetoond dat de behandeling met Chinese 
kruiden en acupunctuur de kans op een susccesvolle  
bevruchting doen toenemen met 40 tot 60%.

Modern onderzoek
In een Duitse studie gepubliceerd in een toonaangevend 
vakblad vond men dat acupuncuur de kans op succesvolle 
IVF deed toenemen van 26.3% tot 42.5%4. Men speculeert dat 
acupunctuur het autonome zenuwstelsel beïnvloedt, en zo de 
baarmoederwand ontspant in anticipatie van een eicel.
In de behandeling van PMS vond men dat acupunctuurbe-
handeling voor 77.8% effectief (p< 0.001) was, terwijl de con-
trolegroep niet veranderde (5.9%, p> 0.05)5. Deze cijfers zijn 
zeer aanmoedigend (geen neveneffecten), en het is daarom 
jammer dat er in het Westen geen geld wordt vrijgemaakt 
voor meer en grotere studies.
Er zijn letterlijk duizenden artikels in de Chinese vakliteratuur 
te vinden over gynaecologische behandelingen. Het is heel 
jammer dat niet meer van deze artikels vertaald worden. 
Gelukkig begint daar nu wat verandering in te komen (ik 
probeer ook mijn steentje bij te dragen door zelf artikels te 
vertalen.)
Enkele voorbeelden: in een Chinese studie6 werden vrouwen 
met menopauzale klachten met acupunctuur en ooracu-
punctuur behandeld. Meer dan 95% van de vrouwen had 

een significante verbetering in hun klachten. 
In een andere studie7 werden menopauzale 
palpitaties (hartkloppingen) behandeld met 
een succesratio van 97.5%. 
Deze behandelmethodes zijn gebaseerd op 
traditionele inzichten, maar worden nu ook 

getest in labo’s. Zo vindt men significante 
veranderingen in hormoonconcentraties 

na behandeling- hormonen spelen een 
belangrijke rol in het regelen van het 
vrouwelijk lichaam.
Uit vele studies blijkt dat acupunc-
tuur en Chinese geneeskunde in 
staat zijn gynaecologische klachten 
op een natuurlijke, veilige en  
efficiënte manier te behandelen.
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& schrijf je in op onze online 
nieuwsbrief. 
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In deze brochure zal ik slechts drie vaak voorkomende  
gynaecologische klachten behandelen: Premenstrueel Syn- 
droom (PMS), Menopauzaal Syndroom, en Onvruchtbaarheid 
(infertiliteit). Chinese geneeskunde kan echter gebruikt wor-
den bij vele andere gynaecologische klachten: endometriose, 
te veel bloedverlies, pijn, vaginale pijn en dermatologische 
klachten, zwangerschapsbegeleiding... Wist u dat acupunc-
tuur een bevalling kan inleiden? In het Oosten, en ook steeds 
meer in het Westen, worden acupunctuur en acupressuur 
gebruikt om het geboorteproces zo vlot mogelijk te laten 
verlopen. Dit alles op een natuurlijke wijze, zonder nevenef-
fecten.

Premenstrueel syndroom
Iedereen zal de symptomen wel kennen: angsten en span-
ningen, depressie, vermoeidheid, verlangen naar zoetigheid 
en ander voedsel, zich opgeblazen en zwaar voelen, acné, 
buikpijn, hoofdpijn en algemene pijn en malaise. 

In de Chinese geneeskunde zijn er heel veel patronen die 
kunnen leiden tot bovenvermelde symptomen. Bijna altijd 

zal de Lever erin betrokken zijn. Zo is de kenmerkende stuwing 
in de borsten een teken van stagnatie in de Lever- en Maag-
meridiaan. Erge buikpijn kan een teken zijn van statisch Bloed in 
de baarmoeder. Acné kan te wijten zijn aan Damp-Hitte in het 
lichaam en aan Hitte in de Longen, enz.

Na een goed onderzoek en een correcte diagnose wordt een 
behandelplan op maat samengesteld. De behandeling zal niet 
alleen de symptomen verlichten en zelfs wegnemen, maar het 
gehele lichaam meer in balans brengen. Zo vinden mensen dat 
ze beter slapen, meer energie hebben, kalmer zijn ... Mooie extra’s 
van de behandeling én een teken dat u werkelijk aan het genezen 
bent, en dus gezonder wordt. 
Een mooi doel, toch?

Menopauzaal syndroom 
De menopauze is een natuurlijke overgangsperiode 
waarbij het lichaam probeert veroudering 
door bloedverlies tegen te gaan. Menstrua-
tie is niet meer nodig aangezien men niet 
meer vruchtbaar is. De menopauze op zich 
is dus een goed gegeven. 
Hoe komt het dan dat zoveel vrouwen er 
moeite mee hebben?

Vele vrouwen ervaren warmteopwelling-
en (vapeurs), zweetaanvallen, 
vermoeidheid, bloedingen, 
voelen zich depressief en 
angstig, hebben vaginale 
klachten, hartklopping-
en...
De symptomen van het 
menopauzaal syn-
droom zijn eigen-
lijk een uiting van een 
dieper gelegen ener-
getisch onevenwicht. 
Dit onevenwicht kan 
al tientallen jaren 
bestaan.

Het is de taak van de 
acupuncturist de pre-
cieze oorzaken (mees-
tal zijn er meerdere 
patronen werkzaam) 
te achterhalen en de 
juiste behandelingsmo-
daliteiten te kiezen. >

Veelal is er een yin-leegte, waardoor de yang niet meer ge-
ankerd wordt en naar boven vliegt: een vapeur. In de therapie 
worden Lever en Nier-yin versterkt. Indien er een leegte Bloed 
is zal het Bloed versterkt worden. Indien Nier-yang is aange-
tast (kouwelijk, koude handen en voeten, gewichtstoename) 
moet ook Nier-yang versterkt worden. Bijna altijd moet men 
ook aandacht hebben voor de Milt en de Qi een boost geven. 
Men zal het Hart voeden en de Geest kalmeren. Indien nodig 
moet men ook Hitte klaren en yang naar beneden brengen: 
door yin te versterken worden yang en Hitte ook geankerd, 
maar soms is dit niet voldoende. Vaak bemoeilijken Damp en 
Slijm een goede behandeling. Een goed en verantwoord dieet 
zal essentieel zijn. 

Chinese geneeskunde maakt zich sterk menopauzale 
klachten goed te kunnen behandelen. Met acupunctuur, 
Chinese kruiden, dieet- en bewegingsadvies is men in staat 
de soms erge overgangsklachten op een veilige en natuurlijke 
manier te behandelen. 

Onvruchtbaarheid
Wanneer men wenst kinderen te krijgen maar dit niet lukt 
op natuurlijke wijze, kan dit zwaar doorwegen op een kop-
pel. Het is bewezen dat acupunctuur de kans op bevrucht-
ing vergroot, zowel op natuurlijk wijze als in vitro. 

Een woordje over de werking van Chinese geneeskunde bij 
onvruchtbaarheid:

Eerst moet de menstruele cyclus van de vrouw geregeld 
worden. Dit kan 3 tot 6 cycli duren. Behandeling zal 

specifiek gericht zijn op de klachten die er 
zijn (let wel: diagnostische criteria voor 

klachten verschillen bij de Westerse en 
Chinese geneeskunde.) Het kan ook zijn 

dat de man mede behandeld wordt, 
bv. bij te weinig spermacellen, te 
weinig motiliteit ...1-3

Daarna richt de behandeling zich 
op de bevruchting zelf. Wanneer 

getracht wordt de bevruchting op 
natuurlijke wijze te laten plaats-

vinden zal de acupuncturist er voor 
zorgen dat beide partners in optimale 

conditie verkeren: sterke Nier Qi, goede 
circulatie van Qi,... Dit kan met behulp van 

acupunctuur, Chinese kruiden, dieet- en bewe-
gingsadvies.

Bij in vitro fertilisatie (IVF) zijn er specifieke behan-
delingsprotocols uitgewerkt voor de verschillende 
stadia van de IVF.
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