
 

 

 

Koffieochtend op 31 maart 

met de lezing over Acupunctuur  

door Annemiek Akkerhuis.  

Met een opkomst van 26 dames kregen wij een hele interessante lezing van 

Annemiek Akkerhuis. Zij kreeg ondersteuning van haar dochter Anouk die de 

knoppen bediende. Annemiek begon met het 

vertellen over de geschiedenis van de 

traditionele Chinese geneeskunde, waar de 

filosofie nauw verbonden is met acupunctuur. 

Acupunctuur is al zo’n 5000 jaar geleden in het 

oude China ontwikkeld. In een van de oudste 

leerboeken over geneeskunde, de ‘Nei-Tjing’ 

het 'Boek van de Gele Keizer' uit 200 à 300 v. 

Chr. werd acupunctuur reeds besproken. 

Onderzoekers 

ontdekten botsplinters, houtsplinters en scherpe 

steensplinters die als naalden gebruikt waren uit die tijd. 

De oudste publicatie waarin acupunctuurpunten en 

meridianen in Europa door een westerse arts werden 

bekendgemaakt dateert van 1683.  

In het lichaam lopen velen meridianen, deze vervoeren 

energie door het hele lichaam ‘Qi‘ genaamd. Er bestaan 

verschillende soorten Qi zoals bv Jing Qi deze erf je van 

je ouders, een soort DNA dus. Kong Qi is de energie die 

je inademt. 

Zo spreken zij over Jin en Yang, dit zijn 

tegenovergestelde krachten. Er bestaat 

geen Jin zonder Yang en geen Yang 

zonder Jin, zij gaan uit van de ‘gehele 

mens’. Yin  bepalen de chronische klachten en Yang de direct 

ontstane klachten bv vallen, pijn of koorts. 

 

 

 

 



De gehele mens bestaat uit 5 elementen: Hout, 

hier vallen de lever en galblaas onder, Vuur, hart 

en dunne darm, Metaal, long en dikke darm, 

Water, nieren en blaas, Aarde , milt en maag. 

Deze elementen houden 

elkaar in de gaten en staan 

met elkaar in verbinding.  

 

De acupuncturist(e) start een uitgebreid onderzoek met veel 

vragen, kan de knooppunten voelen van de meridianen en zet 

dan haar naaldjes. Er zijn verschillende acupunten zoals hand, 

pols, oor, enkel en schedel. De verstoring van de organen wordt 

veelal gediagnosticeerd via tong en pols onderzoek. De milt is 

vaak de boosdoener en wordt dan met acupunctuur weer 

geactiveerd. 

 

De moderne techniek (ook heel oud) is het plaatsen van de 

naaldjes in de onderbenen en onderarmen en niet meer dan 8 naaldjes tegelijk.  

Acupunctuur kan veel aandoeningen verhelpen dan wel verlichten.  

Mijn sceptische gedachten hierover zijn verdwenen als sneeuw voor de zon!  

Dank je wel Annemiek!   

Verslag:  Marijke. 

 

 

  


