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Body & Mind

 “Bij acupunctuur kunnen we 
met weinig middelen zoveel 
bereiken,” zegt Annemarie 

Visser, acupuncturiste van Tao Dao uit 
IJmuiden. “Het zijn simpele naalden, 
maar de uitwerking is heel effectief.  
Ik sta er iedere keer weer verbaasd over 
hoe snel en doeltreffend acupunctuur 
kan werken. Na 5 tot 7 behandelin-
gen ziet de wereld er in veel gevallen 
alweer heel anders uit. Ik help mensen 
van verkoudheid of hooikoorts af, 
maar acupunctuur is ook effectief bij 
hoofdpijnklachten, RSI of een frozen 
shoulder. Oudere mensen die in de 
koude periode last hebben van slechte 
bloeddoorstroming en koude handen 
en voeten kan ik met acupunctuur 
vaak erg goed helpen. Evenals mensen 
die met de winter op komst hun weer-
stand willen verhogen. Maar ook heb 
ik successen geboekt bij vrouwen met 
overgangsklachten. Het is zo’n mooie 
eeuwenoude Chinese kennis, waar we 
tegenwoordig in het westen ons voor-
deel mee kunnen doen.”
Zelf is Annemarie een aantal jaar 
geleden met acupunctuur in aanraking 
gekomen toen ze last had van hooi-
koorts en daarna nogmaals toen ze 
een burn-out kreeg. “In beide geval-
len had ik er enorm veel baat bij. Mijn 
weerstand werd sterker, ik kreeg weer 
energie en kwam gaandeweg van mijn 
slapeloosheid af. Toen dacht ik op een 
gegeven moment: als er iets is wat ik 
in mijn leven wil doen, dan is dat wel 
verder gaan met acupunctuur. Ik wil 
mensen helpen zoals ik ben geholpen.”

VERLICHTING 
“Mensen met zwaardere klachten zoals 
reuma of de Ziekte van Parkinson 
kunnen we echt niet zomaar via acu-
punctuur genezen, maar we kunnen de 
klachten zeker verlichten. Ook kunnen 
wij hulp bieden op gebieden waar de 
reguliere medicijnen bij die mensen 
niet of niet afdoende helpen. 
Zo heb ik een vrouw met multiple 
sclerose onder behandeling die klaagde 
over een slechte motoriek en dat ze 
onzeker op haar benen stond. Na een 
serie behandelingen met acupunctuur 

De één zweert erbij, de ander doet het af als hokus pokus, maar er gaan steeds 
meer stemmen op dat acupunctuur u wel degelijk van bepaalde klachten zoals 
verkoudheid, stramme spieren, moeheid, gewrichtspijn, hoofdpijn en van een 

verslaving als roken af zou kunnen helpen. Het zou zelfs helpen tegen 
rimpeltjes en kraaienpootjes. Hoe werkt het? Primero ondervroeg een ervaren  

acupuncturiste over het heilzame effect van de eeuwenoude acupunctuur.

staat ze weer zekerder op haar benen 
en durft ze zelfs weer op hoge hakken 
te lopen. Daar is ze zo ontzettend blij 
mee. En ik ook.”
Hoe werkt acupunctuur? 
“Over de schedel heen, van oor tot 
oor, lopen bepaalde energiebanen die 
corresponderen met de motoriek. Op 
bepaalde punten zet ik naaldjes. Die 
zorgen ervoor dat de energiestroom 
weer op gang komt. Zo zijn er over het 
hele lichaam bepaalde zones die cor-
responderen met organen of lichaams-
functies. Oogklachten kunnen net zo 
goed worden behandeld. Dan zouden 
we bepaalde punten in de hand kunnen 
prikken omdat die corresponderen met 
de ogen.”

DEPRESSIE
Acupunctuur zou niet alleen bij  
lichamelijke klachten, maar ook bij 
geestelijke problemen werken?
“Ja dat klopt,” zegt Annemarie. “Zo 
heb ik hele goede resultaten bereikt bij 
mensen die last hadden van een depres-
sie. Al is daar geen vaste methode voor, 
want we kijken daarbij ook naar de 
oorzaak van de depressie. Is dat verlies 
van een partner, financiële problemen 

de wonderBaarlijke werking van naaldjes

Acupunctuur: 
middel tegen 

veel kwAAltjes

‘Ik help mensen van verkoudheId of hooI-
koorts af, maar het Is ook effectIef bIj 
hoofdpIjnklachten, rsI of een frozen 
shoulder. ook overgangsklachten of 

slechte doorBloeding kan ik verlichten’

bIj welke kwalen kan 
acupunctuur helpen? 
acupunctuur zou goed kunnen 
helpen bij de volgende kwalen (wel 
zijn in de meeste gevallen meer-
dere behandelingen nodig)
●  acute verkoudheid / griep
●  gebrek aan energie en vermoeid-

heid
●  stress en burn-out
●  hyperventilatie
●  depressie en bezorgdheid of 

angst
●  ouderdomsverschijnselen
●  slaapproblemen
●  rugpijn
●  ischias
●  gewrichtspijnen
●  huidaandoeningen
●  astma
●  hoofdpijn/migraine
●  nek- en/of schouderklachten
●  allergieën/hooikoorts
●  darm- en/of spijsverterings-

problemen
●  Problemen met de urinewegen of 

geslachtsorganen
●  Menstruatieklachten
●  vruchtbaarheidsproblematiek
●  Menopauzeklachten

Meer over acupuncturiste Annemarie Visser 
op www.acupunctuur-annemarie.nl.
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of misschien het gevoel van een doelloos bestaan? Iedere menta-
le klacht vraagt weer om een andere combinatie van prikpunten. 
Volgens de traditionele Chinese geneeskunde is iedere klacht te 
herleiden tot een energieblokkade. En die is met acupunctuur 
aan te pakken of anders in veel gevallen wel te verlichten. ”
Doet het pijn, zo’n naaldje in je huid?
“De één voelt niets, de ander ervaart een zachte sensatie. Maar 
ik heb nog niemand gehad die het uitgilde van de pijn hoor. Dat 
is ook weer zo mooi. Die prikjes doen helemaal geen pijn.”
Annemarie vindt dat haar vakgroep veel meer zou kunnen 
samenwerken met de Westerse geneeskunst. “Dat is ook één van 
mijn doelstellingen, dat ik een brug wil slaan tussen de Westerse 
geneeswijze en de traditionele Chinese geneeswijze. Als we 
samenwerken krijg je zo’n enorme bundeling van kennis, dat we 
de patiënt beter helpen. En daar gaat het uiteindelijk toch om.”
Werkt acupunctuur bij iedereen of moet je er echt in geloven?
“In principe werkt het bij iedereen. Al zal het natuurlijk wel 
helpen als iemand zich ervoor openstelt, maar dat geldt voor 
iedere behandelmethode. Verder zeg ik altijd als het gaat om de 
werking van acupunctuur: mensen hoeven toch ook niet in de 
werking van een aspirientje te geloven om het effect ervan te 
ervaren? Nou dan...” 

●  Acupunctuur vindt zijn oorsprong in China en 
wordt al meer dan 3500 jaar toegepast.

●  In de jonge steentijd (3000-800 v. Chr.) werden naal-
den van steen en botsplinters gebruikt voor acupunctuur. 

●  In één van de oudste leerboeken over geneeskun-
de, ook wel de Nei-Tjing of het Boek van de Gele 
Keizer genoemd, werd acupunctuur al uitvoerig 
besproken. Het boek dateert uit 200 à 300 v. Chr..

●  De steriele naalden die bij acupunctuur worden gebruikt 
zijn heel dun en variëren in lengte afhankelijk van de 
insteekplek. De naaldjes moeten meestal 10 tot 15 
minuten blijven zitten.

●  Tegenwoordig gebruiken behandelaars volgens 
strenge hygiënische voorschriften steriele weg-
werpnaalden of naalden die ze zelf steriliseren.

●  Het zetten van de acupunctuurnaaldjes is vrijwel 
pijnloos. 

●  25% van de vrouwen die acupunctuur ondergin-
gen, toonden meer interesse in seks. Velen voelen 
zich daarna ook energieker. 

●  Er bestaat ook oor-acupunctuur, ook wel auriculotherapie 
genoemd. In het oor bevinden zich volgens acupunc-
turisten ook punten die overeenkomen met de diverse 
organen in het menselijk lichaam en die door middel van 
acupunctuur gestimuleerd kunnen worden.

●  Ook de World Health Organization (WHO) 
erkent de positieve werking van acupunctuur en 
stelde al in 1979 een lijst samen van aandoeningen 
waarbij mogelijk het gebruik van acupunctuur 
zinvol zou kunnen zijn (zie lijst in kader)

●  In China worden sommige tandartsbehandelingen 
(inclusief trekken van kiezen/tanden), maar zelfs ook 
andere operaties uitgevoerd waarbij de patiënt door  
middel van acupunctuur is verdoofd.

●  Al in 1949 beval de toenmalige Chinese 
partijleider Mao acupunctuur aan in plaats van 
de gebruikelijke chemische anesthetica, wellicht 
ook aangespoord door destijds een tekort aan de 
gebruikelijke verdovingsmiddelen.

●  Veel zorgverzekeraars vergoeden acupunctuur-
behandelingen in een aanvullende verzekering.

●  Acupunctuur wordt in Nederland gerekend tot 
complementaire en alternatieve geneeskunde.

●  In Amerika wordt acupunctuur onderwezen aan meer 
dan 80 universiteiten, waaronder de Harvard School en 
Stanford University.

●  Acupunctuur wordt zowel door artsen als door 
niet-artsen uitgeoefend. Meer informatie vindt  
u op www.acupunctuur.nl

weetjes

mooIer met 
acupunctuur?
Botox? facelift? waarom 
geen cosmetische acu-
punctuur? dat is in ieder 
geval volkomen veilig. 
hierbij worden kleine 
naaldjes in het gezicht ge-
zet voor een verjongend 
effect. de belofte is dat u 
er door cosmetische acu-
punctuur 5 à 10 jaar jon-
ger uit kan gaan zien. het 
bestrijdt rimpels, groeven, 
kraaienpootjes, maar ook 
oogwallen en ouderdomsvlekken. in het oude china werd 
door keizerinnen en hun hofdames daarom al cosmetische 
acupunctuur gebruikt. tegenwoordig maken veel modellen 
en celebrity’s ook gebruik van cosmetische acupunctuur 
voor een jeugdige uitstraling. een cosmetisch acupuncturist 
stimuleert de meridianen (energiebanen) die in het gezicht 
beginnen of eindigen, waardoor de lichaamsenergie weer in 
balans wordt gebracht, wat het effect zou hebben van een 
natuurlijke facelift. cosmetische acupunctuur zou onder meer 
de collageenproductie verhogen, het gezicht ontspannen en 
het verouderingsproces remmen. 
Meer informatie op: www.cosmetische-acupunctuur.eu

‘In prIncIpe werkt het bIj Iedereen, of je erIn gelooft of nIet. 
Mensen hoeven toch ook niet in de werking van een asPirientje 

te geloven oM het heilzaMe effect ervan te ervaren?’


