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Mon ique

Eindelijk een
boek over
alles wat

acupunctuur
niet is



  FABEL 1: 
 

ACUPUNCTUUR IS PIJNLIJK

Dit grootste misverstand kan ik meteen de wereld 

uit helpen. Nee, acupunctuur doet niet zeer! 

Uiteraard voel je de flinterdunne naald door de 

huid gaan, maar pijn? Nee! Het is zelfs zo, dat op 

het moment dat als het naaldje eenmaal op zijn 

plek staat, je deze niet meer mag voelen. Je bent je 

er misschien nog wel bewust van dat de naald er 

staat en zijn werk doet. Maar pijn mag nooit 

aanhouden! 

 

Heb je wel pijn ervaren tijdens een acupunctuur 

sessie? Dan moet ik je helaas vertellen dat dat in 

99,9% van de gevallen niets van doen heeft met de 

naaldjes maar alles met de kundigheid van de 

acupuncturist. 



  FABEL 2: 
 

ACUPUNCTUUR IS ZWEVERIG

Absoluut niet! Er zijn bij het gerenommeerde 

instituut Cochrane Register of Controlled Trials 

meer dan 10.000 onderzoeken naar acupunctuur 

geregistreerd (stand van februari 2018). De 

resultaten met acupunctuur in hoeveelheid en 

kwaliteit is indrukwekkend te noemen. 

Acupunctuur is hard op weg om een van de meest 

evidence-based behandelingen te worden. 

 

De Nederlandse afdeling van het Cochrane 

instituut is gevestigd in het UMC Utrecht. Het is 

een internationale, onafhankelijke, non-profit 

organisatie met als missie zorgverleners, 

beleidsmakers en patiënten te helpen bij het 

nemen van beslissingen over gezondheidszorg. Ze 

maken zich sterk voor Evidence-Based Medicine, 

dus beslist geen zweverigheid.  



FABEL 3: 
 

ACUPUNCTUUR WERKT NIET

“Wat werkt er niet?” vraag ik dan aan mensen als 

ik dit hoor. Meestal is het antwoord dan iets in de 

trant van: “Nou, ja, kijk. Het zit zo. Ik ben al wel 3x 

bij die-en-die geweest en toen ben ik daar maar 

mee gestopt want ik heb nog steeds klacht x”. 

 

Erg vervelend natuurlijk. Bij doorvragen blijkt dat 

klachten soms wel meer dan 30 jaar aanwezig zijn. 

Dat het hele reguliere circuit al doorlopen is. Dat 

alle andere therapieën ook al ‘geprobeerd' zijn en 

dat niks helpt.  

 



  FABEL 3 - VERVOLG -  
 

Wat acupunctuur doet, is het beetje bij beetje het 

lichaam terug in balans brengen. En iets dat al 

lang uit balans is, heeft nou eenmaal langer nodig 

om terug in balans te komen. Daarom lijkt het 

soms of het niets doet. Maar acupunctuur werkt. 

Altijd. 

Een van mijn 
docenten vertelt 

altijd de 
anekdote: “als het 

niet zou werken dan 
zouden er niet 

zoveel Chinezen op 
deze aardbol 
rondlopen” 



 FABEL 4: 
 

HOE MEER NAALDJES, HOE BETER

Het lijkt voor de hand liggend natuurlijk. 

Meer = beter. Toch gaat dat niet op. Teveel 

naalden kunnen voor een overprikkeling zorgen 

waardoor bijvoorbeeld de pijn verergert. Dat is 

natuurlijk niet de bedoeling. Soms kan het 

volstaan om de balans met slechts 4 naaldjes te 

herstellen. 

 

Hoeveel naaldjes er nodig zijn, is niet op 

voorhand te zeggen. Met 1 naaldje kan al veel 

bereikt worden, maar meestal gebruik ik er tussen 

de 4 en de 15 per sessie. 



 FABEL 5: 
 

ACUPUNCTUUR IS SIMPEL, TOCH?

Ik moet toegeven, het ziet er simpel uit. Ik plaats 

wat naaldjes, laat ze een tijdje zitten en dan haal ik 

ze er weer uit. Klaar! 

 

Zo eenvoudig is het echter niet. Er gaat een heel 

traject aan vooraf om tot een juiste diagnose en 

behandelplan te komen. Door middel van vragen, 

luisteren, kijken en voelen kom ik erachter wie ik 

voor me heb en wat zijn of haar specifieke 

behoefte op dat moment is. Daarop gebaseerd 

maak ik een keuze uit de ruim 400 

acupunctuurpunten die beschreven zijn. 

 

Het kan dus zomaar zijn dat er 3 patiënten met 

hooikoorts komen en dat die alle 3 een andere 

behandeling krijgen. Het uitgangspunt is altijd een 

behandeling op maat.  



  FABELE 6: 
 

ACUPUNCTUUR KUN JE ALLEEN IN 
CHINA LEREN

Dat China een groot land is met vele universitaire 

voltijd studies valt niet te ontkennen.  Maar 

doordat vanaf de jaren 60 en 70 Chinezen naar 

alle delen van de wereld emigreerden is ook de 

kennis steeds verder over de wereld verspreid. 

 

Ook werd China zelf steeds toegankelijker. 

Hierdoor zijn er in Nederland en heel veel andere 

landen steeds meer goede, erkende opleidingen 

ontstaan. Deze opleidingen op HBO-niveau 

waarborgen een zeer hoog kwaliteitsgehalte.  



  FABEL 7: 
 

ACUPUNCTUUR IS NIET GESCHIKT 
VOOR DIEREN

Nee hoor! Hond, kat, konijn, paard, uil, olifant, 

schildpad, koala…en mammoet! 

Er bestaan zelfs 
speciale 

opleidingen voor 
acupunctuur bij 

dieren



  FABEL 7 - VERVOLG: 
 



  FABEL 8: 
 

ACUPUNCTUUR WERKT ALLEEN ALS 
JE ERIN GELOOFT.

De meridianen lopen over ieder lichaam, elk 

mens heeft ze. Door deze te manipuleren 

stimuleer je de Qi (energie) in deze banen. Ook al 

geloof je het niet, het doet toch zijn werk. 

 

Ik heb de meest sceptische personen in mijn 

praktijk (gehad), van bouwvakker tot psycholoog. 

Meestal worden ze gestuurd door de partner en 

komen ze de eerste keer dan ook niet vrijwillig of 

doen er wat lacherig over. Want ja, wat zouden die 

naaldjes nou eenmaal kunnen doen? 

 

Als ze dan eenmaal direct ervaren hebben hoe het 

werkt en dat pijn daadwerkelijk direct afneemt, 

dan blijven ze terugkomen.  

 

Ons wonderlijke lichaam weet altijd precies hoe 

het op de helende prikkels van acupunctuur moet 

reageren. Perfect!



  FABEL 9: 
 

ACUPUNCTUUR WORDT NIET 
IN  NEDERLANDSE ZIEKENHUIZEN 

TOEGEPAST

Reeds in de jaren 80 was chirurg Paul The 

werkzaam als acupuncturist in het Majella 

Ziekenhuis in Bussum. Samen met een neuroloog 

en anesthesist runde hij de pijnpoli die 

gespecialiseerd was in knieklachten, rugklachten 

en migraine.  

 

https://npva.nl/content/acupuncturist-beeld-paul 

https://npva.nl/content/acupuncturist-beeld-paul


  FABEL 9 - VERVOLG: 
 

ACUPUNCTUUR WORDT NIET 
IN  NEDERLANDSE ZIEKENHUIZEN 

TOEGEPAST

En het Slingeland ziekenhuis vermeldt 

acupunctuur als aanvulling op reguliere 

pijnbehandelingen zelfs op haar website: 

 

https://www.slingeland.nl/poliklinieken- 

divers/polikliniek-voor-pijnbestrijding/953/865  

https://www.slingeland.nl/poliklinieken-divers/polikliniek-voor-pijnbestrijding/953/865


 FABEL 10:  
 

ACUPUNCTUUR IS GEVAARLIJK 
WANT DAT WERKT MET NAALDEN 

EN ZO KUN JE BLOEDZIEKTES 
OVERBRENGEN

Ik kan je gerust stellen: in mijn praktijk werk ik 

alleen met steriel verpakte naalden voor eenmalig 

gebruik. 

 

Na gebruik worden ze in de voor velen bekende 

gele containertjes van de apotheek gedeponeerd. 

Als de container vol is, wordt deze door de 

apotheek omgewisseld. De apotheek zorgt voor 

een veilige manier van verwerking van dit afval. 

 

Door deze manier van werken is er geen gevaar 

voor overdracht van ziektes.  



 FABEL 11: 
 

ACUPUNCTUUR WORDT NIET 
VERGOED DOOR 

ZORGVERZEKERAARS

Al jaren is het zo dat acupunctuur door de meeste 

zorgverzekeraars gewoon in het aanvullende 

pakket zit. 

 

Hoeveel je vergoed krijgt, is afhankelijk van je 

zorgverzekeraar en je pakket. De bedragen voor 

de vergoedingen lopen uiteen, dus het loont de 

moeite om ieder jaar weer goed je polis hierop na 

te lezen.  



FABEL 12: 
 

ACUPUNCTUUR KOST JE JE EIGEN 
RISICO

Gelukkig niet! Acupunctuur staat volledig los van 

het eigen risico. Je hoeft dus niet eerst je eigen 

risico op te maken voordat acupunctuur vergoed 

wordt. 

 

En ook leuk om te weten: je hebt geen verwijzing 

van je huisarts nodig.  



FABEL 13: 
 

ACUPUNCTUUR IS VAST NIET IN 
HOLLYWOOD BEKEND

Mariah Carey raakte na een 

miskraam alsnog zwanger. De 

tip om acupunctuur te gaan 

ervaren kreeg ze van Celine 

Dion. 

Alicia Keys zegt dat ze 

van acupunctuur 

houdt omdat het haar 

helpt haar 

lichaamsenergie te 

balanceren en dat het 

ontspannend werkt. 

Gwyneth Paltrow is al heel 

lang een grote fan van 

Chinese Geneeskunde 

omdat het echt werkt. 



 FABEL 13 - VERVOLG -  
 

Jim Carrey heeft 

acupunctuur- 

behandelingen en 

voedingsadviezen 

gekregen.  

Jennifer Lopez is 15 

pond afgevallen met 

behulp van 

acupunctuur 

Sandra Bullock heeft 3x per 

week acupunctuur en heeft 

in haar contracten 

opgenomen dat de studio’s 

waarvoor ze werkt dat moet 

betalen. 



 FABEL 14: 
 

ACUPUNCTUUR HELPT JE NIET OM 
JE MOOIER TE MAKEN

De Hollywood celebrity Kim Kardashian denkt 

daar anders over. Zij gebruikt de 

cosmetische toepassing van acupunctuur. 

Maar dichter bij huis heb ik een cliënt waarvan haar 

partner vindt dat acupunctuur haar meer goed doet 

dan de schoonheidsspecialist. 

 

En veel cliënten ogen vermoeid als ze de 

behandelruimte binnenkomen en gaan opgewekter 

en energieker naar buiten. Vaak zie ik direct dat 

ogen helderder staan en dat ze weer wat kleur op 

de wangen hebben.  



 FABEL 15: 
 

ACUPUNCTUUR IS NIKS VOOR MIJ

De gedachte hierachter schuilt denk ik in 

onzekerheid en angst voor het onbekende. Het 

blijft een vreemd idee, naaldjes in je lichaam laten 

zetten. En waarvoor zou acupunctuur allemaal 

kunnen werken? Dat heeft de 

Wereldgezondheidsraad WHO in 1979 al 

uitgezocht. 

 

In de 15 jaar dat ik nu als therapeut werkzaam ben, 

heb ik inmiddels meer dan 5.000 behandelingen 

gegeven en heel wat klachten voorbij zien komen. 

Het gaat echter te ver om alle klachten hier op te 

sommen. Maar geloof me: ook voor jouw 

specifieke klachten is er een oplossing mogelijk. 

Altijd. 

 

 



EN HOE NU VERDER?

Voor meer informatie over wat acupunctuur voor 

je kan betekenen en over hoe ik je verder mag 

helpen om geestelijk en pijnvrij van het leven te 

genieten kun je contact met mij opnemen voor 

het maken van een afspraak. 

 

Monique Wilmsen 

Praktijk Yintang 

p/a Den Durpsherd 

Kerkwijk 61 

5258 KA  Berlicum 

 

06 - 1241 1645 

www.praktijk-yintang.nl 

monique@praktijk-yintang.nl 

 

 

http://praktijk-yintang.nl/

