Proloog
China is een groot land, niet alleen vanuit economisch oogpunt, maar ook zeer rijk op het gebied van beschaving, geschiedenis, geografie, wijsbegeerte,
cultuur, sportprestaties, gezondheidszorg, kunst en wetenschap. Mij is gevraagd om vanavond tijdens deze China-avond, georganiseerd door STOLA, een
lezing te houden. Voor de eerste, tweede, derde en vierde jaarstudenten Geneeskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam wiens toekomst nog breed
openstaat, ook om de mogelijkheden in jullie loopbaan deze fascinerend oude Geneeskunst te herontdekken.
Jullie zullen straks ongetwijfeld vreemde klanken horen, niet alleen van de persoons- of plaatsnamen maar ook in de kreten die bij de Chinese Geneeskunst
horen. Ik zal proberen dit binnen beperkte tijdsbestek duidelijk en helder te maken. Begrijpelijkerwijs, is het slechts een poging deze duizenden jaren oude
methode binnen 1 uur te vertellen. Ongetwijfeld zullen er straks vragen ontstaan. Ik stel voor om dit allemaal aan het eind te stellen.
Ik begin met de geschiedenis over de TCM. TCM is een Engelse afkorting van “Traditional Chinese Medicine”. In het Nederlands wordt het liever genoemd
Traditionele Chinese Geneeskunst i.p.v. Geneeskunde, om aan te duiden dat de bij deze methode horende geneeswijze is voor ieder persoon heel anders en
zonder vaste protocol op de persoon afgestemd en uitgepluist dient te worden. Het is een kunst op zich om iemand te helpen genezen. Uiteraard wordt er
gebruik gemaakt van duidelijk gemeenschappelijke regels, maar de achtergrond situatie en wat die persoon in kwestie meegemaakt heeft is verschillend.
Een goede TCM-arts moet heel vaak tegelijkertijd als arts en psycholoog/ psychotherapeut of leraar zijn. Dat maakt deze vorm van Geneeskunde zo boeiend
en interessant.

Geschiedenis van TCM ( Dia 2 + 3 )
De meest belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van Acupunctuur werd gelegd tijdens de periode van de legendarische Keizer Huang Di - De Gele Keizer
(2697-2597 v. Chr.)

In een beroemde dialoog tussen Huang Di en zijn hofarts Qi Bo, bespreken zij het hele spectrum van de Chinese Geneeskunsten. Deze gesprekken zou later
de antieke tekst worden: de “Huang Di Nei Jing” (De Gele Keizer Classics of Internal Medicine). De Nei Jing is het vroegste boek geschreven over de Chinese
Geneeskunst. Het was later samengesteld rond 305-204 v. Chr. en bestaat uit 2 delen:
1. Su Wen (Pleinaire Vragen) bestond uit 9 volumes - 81 hoofdstukken. De Su Wen introduceert de anatomie en fysiologie, etiologie van de ziekte,
pathologie, diagnose, differentiatie van ziektebeelden, preventie, yin-yang, vijf elementen, de behandeling, en de mens in relatie met de natuur en
de kosmos.
2. Ling Shu (Wonderbaarlijke Pivot, Spirituele Axis) - 81 hoofdstukken. De Ling Shu richt zich voornamelijk op de Acupunctuur, beschrijving van de
meridianen, functies van de Zang-Fu organen, negen soorten naalden, functies van de acupunctuurpunten, naaldtechnieken, soorten Qi en de
locatie van 160 acupunctuurpunten.
Ongeveer 1600 – 1050 v. Chr., tijdens de Shang (en daarna Zhou) dynastie, werd het bewijs van Acupunctuur en Moxibustion in de hiërogliefen gevonden.
Bronzen voorwerpen werden toen uit de ruines opgegraven. De puntige Bian stenen waren in die tijd de belangrijkste vorm van de naalden.
Tijdens de Warring States Periode (421 tot 221 vC) vervangen metalen naalden de Bian stenen. Vier gouden naalden en vijf zilveren naalden werden
gevonden in een oude tombe dateert uit 113 v.Chr. De Wonderbaarlijke Pivot beschreef over 9 typen van acupunctuurnaalden. De Historische Records
merkt op dat veel artsen beoefenden Acupunctuur in die periode.
Een andere mijlpaal in de daaropvolgende periode was de opstelling van de Nan Jing (het Boek van moeilijke vragen). De Nan Jing bespreekt vijf elementen
theorie, Dantian diagnose, acht extra meridianen, en andere belangrijke onderwerpen.
Van 260-265 AD, de beroemde arts Huang Fumi heeft alle antieke literatuur in zijn klassieke tekst gerangschikt: “Systematische Classics van Acupunctuur en
Moxibustion”. De tekst bestaat uit 5 delen en beschrijft 349 acupunctuurpunten, georganiseerd volgens de theorie van: Zang Fu, Qi en bloed, kanalen en
colllateralen, acupunctuurpunten en de klinische toepassingen daarvan. Dit boek wordt opgemerkt als een van de meest invloedrijke tekst in de
geschiedenis van de Chinese Geneeskunst.
Acupunctuur was erg populair tijdens de Jin-, Noord- en Zuid-Dynastieën (265-581). Generaties van de familie Xu Xi stonden bekend als deskundigen in de
kunst van Acupunctuur die belangrijke teksten en tekeningen de kennis over en toepassing van Acupunctuur hebben verbeterd.
Acupunctuur ervaart grote ontwikkeling tijdens de Sui (581-618) en Tang (618-907) dynastieën. Op verzoek van de Tang-regering (627-649), heeft de
beroemde arts Zhen Quan belangrijke Acupunctuur teksten en tekeningen herzien. Een andere beroemde arts van die tijd, Sun Simio, schreef de “Duizend

Gouden Voorschriften” voor acute gevallen (650-692). Deze tekst bevat gegevens over Acupunctuur uit verschillende geleerden. Gedurende deze periode
werd Acupunctuur een speciale tak van de Geneeskunde en artsen werden toen Acupuncturisten genoemd. Acupunctuurscholen verschenen, en
Acupunctuur onderwijs werd een deel van de Koninklijk Medisch Bureau.
Tijdens de Song-dynastie (960-1279), de beroemde arts Wang Weiyi schreef de Geïllustreerde Handleiding voor Acupunctuur en Moxibustion. Dit boek
omvatte een beschrijving van 657 acupunctuurpunten. Hij heeft tevens de beroemde 2 bronzen beelden gegoten, welke meridianen en punten werden
ingegraveerd voor pedagogische doeleinden. Wanneer een student het goede punt wist te vinden dan liep er water uit dat punt.
De Ming-dynastie (1568-1644) was de verhelderende periode voor de vooruitgang van de Acupunctuur. Veel nieuwe ontwikkelingen werden toen
opgenomen:
1. Herziening van de klassieke teksten
2. Verfijning van acupunctuur en manipulatie technieken
3. Ontwikkeling van Moxa stokjes voor indirecte behandeling
4. Ontwikkeling van extra punten buiten de hoofdmeridianen
5. De 120 volumes bevattende encyclopedie van beginsel en de praktijk Geneeskunde werd toen door de beroemde arts Wang Gendung geschreven.
6. In 1601 schreef Yang Jizhou “Zhenjin Dacheng” (Beginselen van Acupunctuur en Moxibustion). Deze geweldige verhandeling over Acupunctuur verheldert
de beginselen van de Nei Jing en Nan Jing. Dit werk was ook het fundament van de leer van G. Soulie de Morant, die Acupunctuur in Europa heeft
geïntroduceerd.
Tijdens de Qing-dynastie tot de Opiumoorlog (1644-1840) werd Kruidengeneeskunde het belangrijkste instrument van artsen. Acupunctuur werd toen
onderdrukt.
Na de Chinese Revolutie in 1911, werd de Westerse Geneeskunde ingevoerd. Acupunctuur en Chinese Kruidenkunde werden toen onderdrukt. Vanwege de
grote Chinese populatie en de immense noodzaak van medische zorg, zijn Acupunctuur en Kruiden populair gebleven onder het Chinese volk. De zgn.
"Barefoot Doctors" ontstonden toen.
Acupunctuur werd uitsluitend gebruikt tijdens de Lange Mars periode (1934-1935). Ondanks zware omstandigheden hielp het de gezondheid van het leger
te handhaven. Dit leidde Mao Zedong, de leider van de Communistische Partij ertoe om te zien dat Acupunctuur een zeer belangrijk element in Chinese
medisch systeem bleef. In 1950 heeft Mao de Traditionele Chinese Geneeskunde met de westerse geneeskunde officieel verenigd. Acupunctuurafdelingen
werden daarna opgericht in heel veel ziekenhuizen. In hetzelfde jaar heeft Kameraad Zhu de Traditionele Chinese Geneeskunst met zijn boek "Nieuwe
Acupunctuur" verstrekt.

In de late jaren 1950 tot 1960 werd acupunctuuronderzoek voortgezet met nadere studie van de oude teksten, klinisch effectiviteitonderzoek op de
verschillende ziekten, acupunctuur anesthesie en het effect van Acupunctuur op de interne organen.
Vanaf de jaren 1970 tot heden, speelt Acupunctuur een belangrijke rol in het medisch systeem in China. China heeft het voortouw genomen in het
onderzoek naar alle aspecten van de toepassingen van Acupunctuur en de klinische effecten.
Hoewel acupunctuur reeds is gemoderniseerd, zal het de verbinding met duizenden jaren geleden gevestigd filosofie nooit verliezen!

Dia 4
Chinese geneeskunst benadert ziekte op een andere manier dan westerse geneeskunde; zij gaat uit van de mens in zijn geheel, in duidelijke relatie met zijn
omgeving en niet vanuit een ziekte op zich. Hier wordt duidelijk benadrukt dat de mens een onlosmakelijk onderdeel is van het heelal, de kosmos. Er zijn
heel duidelijke wisselwerking voor het ontstaan van de ziekte veroorzaakt wordt of in relatie met de natuur en de omgeving. Een duidelijk voorbeeld is in
geval van Rheumatoïde Arthritis, waarbij de omgevingsfactoren als wind, koude en vochtig weer de ziekte kunnen veroorzaken en verergeren. Westerse en
Chinese geneeskunde horen elkaar niet uit te sluiten, maar aan te vullen. Zij kunnen juist een goede combinatie met elkaar vormen.

Dia 5
Binnen de Chinese cultuur en “way of life” kennen wij deze termen als een concept dat aanduiding geeft over 2 tegengestelde situatie, krachten of
entiteiten, steeds in dynamische beweging. Het begrip over Yin en Yang is niet absoluut. De een kan niet zonder de ander. Zij zijn afhankelijk van elkaar en

vullen elkaar ook aan. Wij kunnen bijvoorbeeld niet zeggen dat iets Yin is of dat iets Yang is. Alles wordt in betrekkelijke relatie gebracht met elkaar. Dit
vormt de basis van de Chinese Geneeswijze. Dus zo kunnen wij bijvoorbeeld zeggen dat iemand die boos en geëxciteerd is “Yang” ten opzichte van de
zelfde persoon of iemand anders die in rust is (Yin). In de westerse geneeskunde kennen wij bijvoorbeeld de begrippen over Sympatisch en Parasympatische
functie van de autonome zenewstelsel, Zuur – Base evenwicht, hypo- of hyperthermie, hypo- of hyperglycamie, hypo- of hyperfunctie ten opzichte van
“normale” situatie etc. etc.

Dia 6
In het Chinese denkpatroon wordt alles in de natuur en in het leven onderverdeeld in 5-groepen of elementen. Op die manier kunnen wij diverse
wisselwerkingen van alle dingen beter begrijpen. De 5-elementen in natuurlijke cyclus zijn: Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water met Aarde in de centrale
positie. Zo kennen wij in het lichaam de inwendige organen als Lever (als Hout element), Hart (als Vuur element), Milt-Pancreas (als Aarde element), Longen
(als Metaal element) en Nieren (als Water element). Dat zijn de YIN massieve organen. Hun YANG tegenhangers zijn de holle organen: Galblaas, Dunne
Darm, Maag, Dikke Darm en Blaas. Ieder orgaansysteem heeft zijn/ haar eigen emotie of “ziel”, plaats van manifestatie, uitingslokalisatie en zij zijn
verbonden met bepaalde “smaak”. De naar rechts draaiende richting geven de normale richting aan zoals zij horen te zijn. Zo Hout voedt Vuur, Vuur
produceert as of Aarde, uit de Aarde wordt Metaal ontgonnen, Metaal produceert Water en Water op z’n beurt voedt Hout. De relatie nomen wij
“controlerend” als 1 element wordt overgeslagen, bijv. Vuur controleert of domineert Metaal. Als dat overdreven gebeurt noemen wij dat “overheersen”.
Deze komt voor in geval van (lichte) disbalans. Indien dit in tegengestelde richting plaatsvindt dan gebeurt ernstigere situatie die wij als ziekte noemen. Een
duidelijk voorbeeld is een verhoogd weerstand in de longcirculatie (element Metaal) bij COPD geeft op den duur hartfalen (element Vuur) of decompensatio
cordis. In zo’n situatie zeggen wij dat ziekte van de longen insufficiëntie van het hart veroorzaakt (de zgn. cor-pulmonale) of in TCM-term: Metaal veracht
Vuur.

.

Dia 7

Wij kennen in TCM 5 basis of primaire of vitale substanties in het lichaam. Dat zijn:
1.

2.
3.
4.
5.

Qi of Vitale Energie dat bijvoorbeeld in het gehele lichaam samen in het Bloed stroomt. Wij kennen diverse soorten Qi, bijvoorbeeld Wai Qi (het
afweersysteem in de huid en slijmvliezen), Gu Qi (energie van voedsel), Nier Qi (energie van de nier) etc. Een goede Qigong beoefenaar kan
transmissie van zijn eigen Qi bewerkstelligen en zo kan hij dat gebruiken om bijv. een Qi-blokkade van iemand te deblokkeren en hem helpen
genezen.
Bloed
Jin Ye zijn alle lichaamsvloeistoffen behalve het Bloed.
Jing is de materiële substantie die in de Nieren zijn opgeslagen en die verantwoordelijk is voor de groei, rijping, veroudering, maar ook voor de
regulatie van sexuele activiteit, de wervelkolom, beenmerg, de hersenen, het gehoor, de tanden en bottenstelsel.
Shen is de geest van een individu.

Dia 11


Diagnosticeren in de acupunctuur door middel van:
1. het verhaal van de patiënt
2. tongdiagnose
3. polsdiagnose

4.

alarmpunten op de meridianen

(Dia 12)



Anamnese:
Zowel westerse als oosterse diagnose.
Tongdiagnose:
Er wordt gekeken naar de kleur, het beslag, bepaalde verkleuringen en eventuele littekens.
De tong is onderverdeeld in verschillende zones.
Polsdiagnose:
Zowel aan de linker- als aan de rechterpols kan de acupuncturist verschillende slagen en daarmee
de energie van verschillende meridianen (energiebanen) voelen.

Dia 13
Wat is acupunctuur?
Het woord acupunctuur komt van het Latijnse "acus punctura", dat letterlijk "naalden steek” betekent. Het is een onderdeel van Chinese geneeskunst. In de
acupunctuur wordt gewerkt via meridianen. Meridianen zijn ingewikkelde netwerken van banen waardoor onze energie (Qi), bloed en lichaamsvloeistoffen in
het lichaam wordt verspreid. De Qi, Bloed en Lichaamsvloeistoffen dienen altijd gelijkmatig te stromen en voldoende aanwezig te zijn. De meridianen maken
contact met organen, voeden en bevochtigen elk deel van ons lichaam. Door verschillende oorzaken kunnen blokkades, overschotten of tekorten ontstaan
met pijn, ongemak en ziektes als gevolg.
Onder normale omstandigheden kan het lichaam een disbalans terug in evenwicht brengen. In een situatie van ziekte, stress, extreme vermoeidheid is het
lichaam echter niet in staat het evenwicht te herstellen. Acupunctuur kan daarbij helpen. Door het zetten van naalden, het gebruik van moxa en cups kan een
acupuncturist verstoringen beïnvloeden en harmoniseren.

Dia 33
De werking van acupunctuur zijn o.a.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Weerstand verhogend
Pijndrempel verhogend
Humorale reactie op weefselbeschadiging modulerend
Natuurlijk herstelvermogen verhogend
“Reset” mechanisme bewerkstelligend
Preventie op heel veel ziektes bevorderend

Dia 34
Ten slotte wil ik jullie bij deze aansporen om dit eenvoudige maar tegelijkertijd fascinerende vak van de Geneeskust met weinig risico cq. bijwerkingen goed
onder de aandacht te brengen en om verdere begrip, erkenning en betere integratie van TCM in de westerse samenleving te bevorderen o.a. d.m.v. goed
gefundeerde wetenschappelijk onderzoek. Daarmee kunnen de steeds oplopende uitgave voor de ziektekosten, toenemende ziekte verzuim en de leed van
veel mensen sterk gereduceerd worden. TCM investeert in de (zieke) mens, niet in de ziekte!

