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Voorwoord 
 
In de Chinese geneeskunde, maar ook de reguliere geneeskunde, wordt veel aandacht geschonken 
aan de gynaecologie. Ofwel aan de vrouw in al haar facetten en de daarbij behorende problematiek. 
In mijn praktijk en in de professionele contacten die ik heb merk ik dat meer vrouwen dan mannen 
werkzaam zijn in de zorg en dat meer vrouwen gebruik maken van de zorg. Vanzelfsprekend gaat 
ook mijn interesse uit naar de vrouwelijke problematiek, maar ik wil me ook graag richten op de 
problemen bij de man. Zo heb ik in mijn vorige opleiding (Nederlands College voor Natuurgenees-
kunde) een scriptie geschreven over Natuurgeneeskundige mogelijkheden bij prostaatproblemen. In 
de scriptie die nu voorligt wil ik verslag doen van mijn onderzoek naar de mogelijkheden van Chine-
se kruiden bij de mannelijke vruchtbaarheid. 
 
In onze praktijk voor acupunctuur en Chinese kruiden, die ik samen met mijn vrouw Yuhsin Chung 
run, heb ik me de afgelopen jaren gespecialiseerd in problemen met betrekking tot de vruchtbaar-
heid. Voor het grootste deel zijn het de vrouwen die komen voor een afspraak; dit terwijl de oorza-
ken voor de problemen ongeveer even vaak bij de vrouw als bij de man liggen. Het zwanger worden 
speelt zich in het lichaam (en de geest) van de vrouw af en de man zoekt sowieso minder snel hulp. 
Die wil het graag zelf doen (om een generaliserend voorbeeld te noemen: de weg vragen bijvoor-
beeld, is vaak niet aan de man besteed). Mannen melden zich echter geregeld, en steeds vaker, zélf 
voor het maken van een afspraak om de zaadkwaliteit te verbeteren en zo de kansen op een zwan-
gerschap te doen toenemen.  
 
Wat later dan gepland lever ik deze scriptie nu eindelijk in. Zo heb ik eerst een paar jaar ervaring op 
kunnen doen met de Chinese kruiden in het algemeen en bij mannelijke vruchtbaarheid in het bij-
zonder.  
 
Graag wil ik Marlies, Martijn en Martine bedanken voor hun input, Joep en Geert voor de tekstuele 
correcties, Ineke voor het beoordelen van mijn scriptie en mijn vrouw Yuhsin voor haar nimmer 
aflatende support. 
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Inleiding 
 
De belangrijkste reden om het onderwerp voor deze scriptie te kiezen is mijn betrokkenheid bij alle 
aspecten die met de vruchtbaarheid te maken hebben, zowel voor de vrouw als bij de man. De laat-
ste decennia is de mannelijke onvruchtbaarheid drastisch toegenomen. Er zijn cijfers bekend dat de 
laatste 50 jaar het aantal miljoen zaadcellen per ml. is gehalveerd. Ik deel deze zorg.  
 
We hebben in de praktijk gezien dat er steeds meer vraag is naar behandeling van problemen rond-
om de vruchtbaarheid en dat het voor mannen steeds minder taboe is om zich te melden. De be-
handelbereidheid onder mannen neemt dus toe. Veel stellen vinden in de reguliere zorg niet het 
antwoord dat ze zoeken en we zien hierin een toenemende vraag.  
 
Daarmee is er niet alleen een toenemende vraag naar mogelijkheden uit de westerse geneeskunde 
gekomen, maar juist ook een toenemende vraag naar mogelijkheden uit het complementaire veld, 
waarin de Chinese geneeskunde veruit de belangrijkste rol speelt. Wanneer je nu kijkt naar de be-
handelaars die, vanuit de Chinese kruiden, werkzaam zijn op het terrein van de mannelijke on-
vruchtbaarheid, dan is het mijn ervaring dat er in Nederland relatief weinig specialisme op dit ge-
bied is, maar wel veel vraag naar relevante overzichtelijke informatie, die onvoldoende voorhanden 
is.  
 
Een belangrijke doelstelling van deze scriptie is om de informatie met betrekking tot de mannelijke 
onvruchtbaarheid op het terrein van de TCM benaderbaarder te maken teneinde een specifiekere 
diagnostiek en meer gerichte behandeling op dit gebied mogelijk te maken.  
 
De centrale probleemstelling van de scriptie luidt dan ook: 
Welke patronen en aandoeningen worden in de TCM gezien als de belangrijkste oorzaken voor man-
nelijke onvruchtbaarheid, wat zijn hiervoor de aangewezen behandelmethoden en welke formules 
worden hiervoor aanbevolen?  
 
Daarbij richt ik mij vanuit mijn expertise specifiek op de herbalist die gebruik maakt van de Chinese 
geneeskunde. 
 
Het onderzoek dat ik heb gedaan betreft voornamelijk literatuurstudie, waarbij uiteraard ook mijn 
ervaringen in de praktijk zijn verwerkt in de selectie en waardering van het voorhanden materiaal. 
 
Het resultaat van het onderzoek heb ik aan een aantal collega’s voorgelegd, die vervolgens geduren-
de enkele tijd hebben gewerkt met de door mij voorgestelde diagnostiek en behandelmethoden. Een 
korte reflectie op hun feedback treft u aan in het concluderende hoofdstuk. 
 
Het lezen van deze scriptie geeft een verdieping en verbreding van kennis en inzicht, met betrekking 
tot de mannelijke vruchtbaarheid, in:  
 

• de traditionele Chinese geneeskundige achtergrond en de betrokken organen en substanties 
uit de Chinese geneeskunde  

• Chinese patronen met bijbehorende kruidenformules 
• westerse ziektebeelden en patronen met algemene- en specifieke kruidenformules 
• gerelateerde enkelvoudige kruiden 
• westers medische achtergrond, begrippen en cijfers in de bijlage 
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1 TCM en de mannelijke vruchtbaarheid 
 

1.1 Inleiding 
 
In de Chinese andrologie (nan xing bu yu zheng) is er sprake van mannelijke onvruchtbaarheid als er 
bij een koppel na 2 jaar onbeschermde gemeenschap1 nog geen zwangerschap heeft plaats gevonden. 
Interessant is dat in de westerse geneeskunde al na 1 jaar van onvruchtbaarheid wordt gesproken. 
 
In de klassieke Chinese literatuur komen we onvruchtbaarheid voor het eerst2 tegen in de Yi Jing 
(Book of Changes) rond 1.000 v.Chr., maar hier werd vooral gesproken over vrouwelijke onvrucht-
baarheid. Mannelijke onvruchtbaarheid komen we pas tegen in de Huangdi Nei Jing (Yellow Emper-
or's Inner Canon) 1e eeuw n.Chr. In hoofdstuk 1 van de Su Wen (1e sectie Nei Jing) staat bijvoorbeeld: 
‘Bij zeven keer acht [56 jaar], is de man zijn Jing gering. Bij acht keer acht [64 jaar] is de heavenly 
tenth (tian gui3) verlopen en is hij niet in staat kinderen te krijgen’. 

1.2 Sperma 
 

Er zijn meerdere oorzaken voor mannelijke onvruchtbaarheid. Denk aan impotentie, problemen met 
aanleg geslachtsorganen, letsel, psychische problemen, prostaatproblemen, seksuele problemen en 
andere klachten. In deze scriptie houd ik me echter voornamelijk bezig met de kwaliteit van het 
sperma.  
Het sperma (ook wel semen) bevat slechts een heel klein deel zaadcellen, de rest is vocht uit pros-
taat en zaadblaasjes. Het sperma bestaat uit een Yin-aspect en een Yang-aspect. Het dynamische en 
bewegelijke van het sperma vertegenwoordigt het Yange- en het vochtige en voedende het Yinne-
aspect4. Het sperma is een vloeibare vorm van Jing. In het Chinees heet sperma dan ook Jingzi (Jīngzǐ 
精子). Letterlijk: ‘Jing kind’.  

1.3 Betrokken substanties 

1.3.1 Jing 
 
Jing, ook wel Essentie, wordt opgeslagen in de Nieren en stroomt, onder andere via de Qi Jing Bai 
Mai, door het hele lichaam. Nier Jing5 bepaalt groei, voortplanting, ontwikkeling, conceptie en seksu-
ele rijping in de puberteit. Na de puberteit controleert het Jing de voortplantingsfunctie en de fertili-
teit. Het Jing neemt in de loop van ons leven af aan kracht, wat leidt tot een verminderde seksuele 
energie en vruchtbaarheid. Door slechte voedings- en leefomstandigheden kan dit proces worden 
versneld. Het Jing is onderverdeeld in het Voorhemelse- en het Nahemelse Jing.  

• Het Voorhemelse, ook wel prenatale Jing krijgen we mee van onze ouders tijdens de concep-
tie. Het bepaalt de constitutie en de vitaliteit. Deze Jing kunnen we niet meer aanvullen tij-
dens ons leven.  

• Het Jing, ook wel postnatale Jing wordt tijdens ons leven gevormd uit de Qi die met behulp 
van de Maag en de Milt uit de voeding wordt verkregen. Gezonde voeding vormt dus een es-
sentiële rol bij de kwaliteit van het Jing. Dit geeft ook aan hoe belangrijk het is dat een stel 
zich zo gezond mogelijk voorbereid op de conceptie door middel van bijvoorbeeld gezonde 
voeding en levensstijl aangevuld met acupunctuur en Chinese kruiden. 
 

                                                             
1 Lin, 1992, p. 169 
2 Damone, 2008, p. 315 
3 Wiseman & Ye, 1998. p. 286 
4 Lyttleton, 2004, p. 262 

2 Damone, 2008, p. 315 
3 Wiseman & Ye, 1998. p. 286 
4 Lyttleton, 2004, p. 262 
5 Maciocia, The Foundations of Chinese Medicine, 1989, p. 39 
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• Het Yin-aspect van het Nier Jing is het wateraspect van het Jing, ook wel tian gui of sperma. 
Volgens het eerste hoofdstuk van de Su Wen, circuleert het Jing van de mannen in cycli van 
8 jaar;  ‘Bij een man is de Nier energie overvloedig op de leeftijd van 8, en zijn haar en tan-
den groeien. Op de leeftijd van 16 is zijn Nier energie nog overvloediger, komt de dauw van 
de Hemel (tian gui, sperma), is het Jing weelderig en overvloedig, zijn het yin en yang in 
harmonie en kan hij een kind verwekken6’.  Als het Jing zwak is door constitutionele zwakte, 
een uitputtende levensstijl of ziekte, is de Nier zwak en daarmee zal er een gebrek zijn aan 
vitaliteit en zal er onvruchtbaarheid of seksuele zwakte zijn. De kwaliteit en kwantiteit van 
het Jing staat zo in directe relatie tot de kwaliteit en kwantiteit van het sperma. Boven-
staande kan een oorzaak zijn van verminderde volume, hoeveelheid, of abnormale vorm van 
het sperma en de zaadcellen en verhoogde viscositeit en liquefactie (vloeibaar maken, ver-
vloeiing) tijd.  

1.3.2 Ming Men, de Poort van het Leven 
 
Ming Men is de belichaming van het Vuur in de Nieren7. Ze is de bron van het Vuur voor alle interne 
organen en verwarmt de Onderste Warmer, waar de voortplantingsorganen zich bevinden. Ze har-
moniseert de seksuele functie en verwarmt het Jing. Wanneer Ming Men voldoende warmte levert, 
transformeert het Nier Jing in Nier Qi en deze motiveert de productie van sperma en zaadcellen. De 
warmte van Ming Men zorgt ervoor dat het zaad goed gevormd wordt en voldoende bewegelijk is 
en het sperma niet te ‘Koud’ (dwz: te dun en waterig). Nier Jing en Ming Men worden zwakker bij 
overmatige seksuele activiteit waarbij ejaculatie plaats vindt. Wanneer dit op te jonge leeftijd of 
gedurende een langere periode veelvuldig plaatsvindt, tast het Nier Qi en Nier Yang aan en raakt de 
‘Kamer van Jing’ (Bao) beschadigd. 

1.4 Betrokken organen 

1.4.1 De Nieren 
 
De Nieren8 vormen de basis van het Yin en het Yang voor alle andere organen. De Nier wordt vaak 
omschreven als ‘de bron van het leven’. Dit komt omdat zij Jing opslaat dat verkregen is van de ou-
ders bij de bevruchting. Nier Yin is de belangrijkste substantie voor geboorte, groei en voortplanting. 
Nier Yang is de bewegende kracht van alle fysiologische processen.  
Nieren slaan Voor- en Nahemelse Jing op en controleren de geboorte, groei, voortplanting en ont-
wikkeling. Een tekort aan Nier Jing kan leiden tot onvruchtbaarheid. 
Wanneer het Jing sterk en vitaal is, dan is de Nier sterk en zal er seksuele kracht en vruchtbaarheid 
zijn.  

1.4.2 De Milt 
 
De Milt9 transformeert en transporteert voedsel en drank om er het Qi uit te halen; het Gu Qi. Dit 
proces is ook van belang om later met behulp van het Hart Xue te creëren. De Milt vormt dus het 
Gu Qi uit het voedsel en dit wordt in het Hart omgevormd tot Xue met behulp van het Yuan Qi van 
de Nieren. 
Zo voedt de Milt het Postnatale Jing (en wordt hij ook wel de bron van de Postnatale Qi genoemd),  
is de Gu Qi uit de Milt de oorsprong van het Postnatale Jing en is de Yuan Qi uit de Nieren de oor-
sprong van het Prenatale Jing.  
Zo kan er door een slecht functionerende Milt een Leegte in het Nahemelse Jing ontstaan. Daarnaast 
kan een slecht functionerende Milt niet optimaal meer transformeren en transporteren, waardoor 
Damp en Slijm kunnen ontstaan. Deze kunnen uiteindelijk zakken naar de Onderste-Warmer waar 
hij Damp-Hitte of Phlegm kan veroorzaken. Phlegm kan voor obstructie van de Jing doorgangen 
(zaadleiders) zorgen en kan zo de normale productie en distributie van sperma en zaadcellen ver-

                                                             
6 Damone, 2008, P. 317 
7 Maciocia, The Foundations of Chinese Medicine, 1989, p. 99 
8 Maciocia, The Foundations of Chinese Medicine, 1989, p. 95 
9 Maciocia, The Foundations of Chinese Medicine, 1989, p. 89 
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hinderen. Ook kan Phlegm de viscositeit van het sperma verslechteren. Het ejaculaat is zo minder 
vloeibaar, waardoor zijn functie als als transportmiddel voor de zaadcellen wordt beperkt. 

1.4.3 De Lever 
 
De belangrijkste functie van de Lever10 is het vloeiend spreiden van Qi door  het hele lichaam, door 
alle organen en in alle richtingen. De Lever heeft een belangrijke functie op de emoties. Als deze 
functie verstoord is en de Qi stagneert, kan er frustratie, depressie en onderdrukte woede ontstaan,  
en vice versa. Lever Qi stagnatie kan leiden tot een Lever Xue-stase wat kan leiden tot een slechte 
bloedcirculatie in het lichaam en de geslachtsorganen. Denk aan lokale spataderen of een varicocele.  
De Lever-meridiaan omcirkelt de geslachtsorganen en zorgt hier voor de vrije circulatie van Qi in de 
meridiaan en weefsels. Deze meridiaan is dus noodzakelijk voor een normaal functioneren van de 
penis en de doorgangen van het Jing (zaadleiders). Om in staat te zijn om het zaad aan te bieden aan 
de vrouw door middel van een ejaculatie gedurende gemeenschap is een normale erectie nodig. Deze 
erectie en ejaculatie zijn afhankelijk van de vrije stroom van Lever-Qi. 

1.5 Samenvatting 
 
Om gezond en vruchtbaar11 sperma te produceren moet de man, volgens de Chinese geneeskunde 
voldoende Nier Jing bezitten en moet zijn Ming Men voldoende warmte produceren om Nier Jing te 
transformeren in sperma. Voor deze transformatie, en voor een goede ejaculatie, is ook een vrije 
stroom van Lever Qi noodzakelijk. Om de zaadleiders doorgankelijk te houden, moet de man vrij zijn 
van obstructies zoals Phlegm en Xue-stase. Tevens mag er geen toxische Hitte of Damp Hitte in de 
Kamer van Jing (Bao) zijn. Om de Nahemelse Jing te voeden, moet er voldoende Xue en Qi aanwezig 
zijn.  
 

                                                             
10 Maciocia, The Foundations of Chinese Medicine, 1989, p. 77 
11 Damone, 2008, p. 316 
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2 TCM patronen van mannelijke onvruchtbaarheid 
 

2.1 Inleiding 
 
In de literatuur ben ik verschillende diagnostische patronen tegen gekomen gerelateerd aan manne-
lijke onvruchtbaarheid, waarvan ik vier het meeste tegenkom. Dit zijn Nier Yin xu, Nier Yang xu, 
Damp – Hitte in OW en Xue en Qi stagnatie. Vrijwel bij alle patronen ligt daarbij een onderliggende 
Nier Jing xu aan de basis. Dit tenzij er een mechanische obstructie is.  
De overige patronen zal ik wel noemen, maar zie je in de literatuur niet overal terug en kom je in de 
praktijk dan ook minder vaak tegen. Uiteraard kan de diagnose vaak ook een combinatie van ge-
noemde patronen zijn.  
Ik heb gekozen alleen de kruidenformules uit te werken die niet in Bensky12 of Chen13 staan. Bij de 
bekendere kruidenformules volsta ik dus bij het benoemen van de Chinese naam.  

2.2 Behandeling 
 
Een behandeling bij een man is veel eenvoudiger dan bij een vrouw, de man heeft immers geen cy-
clus. Als de juiste diagnose is gesteld, kan de kruidenformule voor langere tijd worden ingezet. Ge-
zien het feit dat de sperma-aanmaak tussen de 2 en 3 maanden duurt, wordt aangeraden om mini-
maal 3 maanden te behandelen. Echter 6 maanden14 zou optimaal zijn. De patiënt kan 1 x in de 3 
weken komen om te controleren of er geen wijzigingen opgetreden zijn in de diagnose. Als dit wel 
het geval is, kun de formule, gekozen uit hoofdstuk 2 of 3, aangepast worden met bijvoorbeeld krui-
den uit hoofdstuk 4 om de behandeling zo gericht mogelijk te houden. 

2.3 Patronen 

2.3.1 Nier Jing xu 
 
Als het Jing zwak is door aangeboren constitutionele zwakte, een uitputtende levensstijl, langdurig 
slechte voeding of langdurige ziekte, is de Nier dus ook zwak. Daarmee zal zijn vitaliteit zwak zijn en 
zal er verminderde vruchtbaarheid en seksuele zwakte kunnen zijn. De kwaliteit en kwantiteit van 
het Jing staat zo in directe relatie tot de kwaliteit en kwantiteit van het sperma.  

 
Hoofdsymptomen: infertiliteit, algemene zwakke constitutie, problemen aan zicht en gehoor, ver-
geetachtigheid, vroegtijdig grijs en oud worden, zwakke mentale gesteldheid, lage rugproblemen, 
zwakke knieën, alopecia, losse tanden, zwakke botten en vermoeidheid, verminderd volume of hoe-
veelheid, abnormale vorm van het sperma en verhoogde viscositeit en liquefactie tijd (vloeibaar ma-
ken) 
 
Tong:  rood en gepeld bij Yin xu of bleek bij Yang xu 
Pols:  diep (chen mai) en zwak (fu mai) 
 
Behandelprincipe: voed de Nieren en versterk het Jing 
 
 
 
 

                                                             
12 Bensky, Scheid, Ellis, & Barolet, 2009 
13 Chen & Chen, Chinese Herbal Formulas & Applications, 2009 
14 Lyttleton, Treatment of Infertility with Chinese Medicine, 2004 
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Formules:  
Wu Zi Yan Zong Wan15 (Five Seeds Developing the Ancestors Pill) 

Tu Si Zi   34,8 %  
Wu Wei Zi  4,3 % 
Gou Qi Zi  34,8 % 
Fu Pen Zi  17,4 % 
Che Qian Zi  8,7 % 

2.3.2 Nier Yin xu 
Naast een sterkte Nier Jing is een goede balans tussen Nier Yin en Yang noodzakelijk. Volgens de 
literatuur16 worden de meeste gevallen van mannelijke onvruchtbaarheid gediagnostiseerd als een 
Nier Yang of Yin xu. In mijn praktijk is de Nier yin xu veruit in de meerderheid. Dit wellicht vanwege 
oorzaken die bij ons in het Westen veel voorkomen zoals: langdurig overmatig werken, langdurig 
blootstaan aan stress, te weinig slapen, slecht dieet, overmatige seksuele activiteit en/of langdurig 
chronische ziektes.  
Een Nier Yin xu veroorzaakt een Interne Hitte. Dit is de hoofdoorzaak van een verminderd aantal 
zaadcellen. De licht verhoogde lichaamstemperatuur leidt tot uitdroging van de vloeistoffen, waar-
door de cellen die het sperma produceren niet goed functioneren.  
 
Hoofdsymptomen: Hitte tekens, nachtzweten, zwakke rug en knieën, hete voeten en handen, blosjes, 
dorst, duizeligheid, tinnitus, palpitaties, nachtelijke zaadlozingen, ejaculatio praecox, laag zaadvolu-
me, trage liquefactie, slechte morfologie en motiliteit 
 
Tong:  rood en gedeeltelijk gepeld, meestal geen beslag 
Pols:  diep (chen mai) en snel (shuo mai) 
 
Behandelprincipe: voed de Nieren, voed Yin en versterk het Jing 
 
Formules: 
Zuo Gui Wan 
Liu Wei Di Huang Wan 
Da Bu Yin Wan 
Zhi Bai Di Huang Wan 
Wu Zi Yan Zong Wan plus Zuo Gui Wan17 

2.3.3 Nier Yang xu 
 
Bij een Nier Yang xu kan het Vuur van Ming Men kan het lichaam niet meer voldoende verwarmen 
en activeren. Zo kan het ook niet goed meer de seksuele, reproductieve en urinaire functies van de 
Nieren verwarmen. Zoals hierboven beschreven zorgt de warmte van Ming Men ervoor dat het zaad 
goed gevormd wordt, voldoende beweeglijk is en dat het sperma niet te ‘koud’ en te waterig is. Als 
de Nier Yang niet sterk genoeg is, geeft dit niet alleen problemen bij de zaadproductie maar ook 
verstoringen in het seksueel functioneren.  
 
Hoofdsymptomen: koude gevoel en aversie tegen kou, koude en pijnlijke rug, zwakke knieën, koude 
en zwakke ledematen, bleek gezicht, vermoeidheid, apathie, koude gevoel aan de geslachtsorganen, 
laag libido, impotentie, verminderd zaadvolume, verminderde motiliteit, trage liquefactie tijd, geen 
ejaculatie en zwakke zaadlozing 
 
Tong:  bleek met dun wit beslag 
Pols:  traag (chi mai) en zwak (ruo mai) 
 
Behandelprincipe: voed de Nieren, voed Yang en versterk het Jing 

                                                             
15 Maciocia, Obstetrics & Gynecology in Chinese Medicine, 1998, p. 893 
16 Lyttleton, Treatment of Infertility with Chinese Medicine, 2004, p. 262 
17 Damone, 2008, p. 320 



 

                                                               Gilles Stoop | Acupuncturist.nl 

	  
Chinese	  kruiden	  bij	  mannelijke	  vruchtbaarheidsproblemen	  

	  
	   	  

12  

 
Formules: 
You Gui Wan 
Jing Gui Shen Qi Wan 
Wu Zi Yan Zong Wan plus You Gui Wan 
Da Tu Si Zi Wan18 (naam en dosering onbekend) 
 Tu Si Zi      Shan Zhu Yu 
 Nu Zhen Zi     Han Lian Cao 
 Gou Qi Zi     Sang Shen 
 He Shou Wu     Bu Gu Zhi 
 Shu Di Huang     Rou Cong Rong 

2.3.4 Damp – Hitte in de OW 
 
Er zijn twee belangrijke hoofdoorzaken van Damp – Hitte in de Onderste Warmer. De eerste is een 
verwaarloosde infectie in de geslachtsorganen of een seksueel overdraagbare aandoening. Als een 
van deze niet goed of te laat (met bijvoorbeeld antibiotica) is behandeld, kan dit beeld aanhouden en 
op langere termijn fertiliteitsproblemen met zich mee brengen.  
Dit zou ook versterkt kunnen worden door de tweede oorzaak, een slecht functioneren van Maag – 
Milt. Bijvoorbeeld bij verkeerde eetgewoonten waarbij de consumptie voor langere tijd grotendeels 
bestaat uit alcohol, vet of gefrituurd voedsel, suikers en melkproducten wordt de transformatie en 
transportfunctie van de Milt verslechterd. Hierdoor kan voedselstagnatie en stagnatie van Water - 
Damp over langere tijd transformeren in Hitte. Damp en Hitte gecombineerd dalen neerwaarts uit 
de Middelste Warmer naar de Onderste Warmer en zorgen daar voor obstructie van de mannelijke 
seksuele- en voortplantingsfuncties. 
Vaak gaat Damp – Hitte in OW gepaard met een Nier Yin of Yang xu. De Damp – Hitte moet dan 
eerst behandeld worden.  
 
Hoofdsymptomen19: zwaarlijvigheid, zwaar gevoel in de benen, zwaar gevoel in hoofd, gebrek aan 
energie, dikker geel sperma, trage liquefactie tijd, witte bloedcellen of pus in sperma, trage motili-
teit, laag sperma aantal, prostatitis, roodheid en jeuk in geslachtsorganen, gezwollen geslachtsorga-
nen, vochtige rode huiduitslag rond geslachtsorganen, branderig en lichtrood urineren 
 
Tong:  rood met geel plakkerig beslag. 
Pols:  snel (shou mai), glijdend (slippery, hua mai) 
 
Behandelprincipe: klaar Hitte en elimineer Damp 
 
Formules: 
Long Dan Xie Gan Tang 
Bi Xie Shen Shi Tang20 (Fish Poison Yam Dampness-Percolating Decoction) 

Long Dan Cao  10gr.   Fu Ling   10 gr. 
Huang Bai   10 gr.   Dang Gui  10 gr. 
Tong Cao  10 gr.   Bi Xie   15 gr. 
Huang Qin  10 gr.   Che Qian Zi  12 gr. 
Shan Zhi Zi  10 gr.   Yi Yi Ren  20 gr. 
Ze Xie   10 gr. 

Bi Xie Feng Qing Yin21 (Dioscorea Separating the Clear Decoction) 
Bi Xie   12 gr. 
Yi Zhi Ren   10 gr. 
Wu Yao   10 gr. 
Shi Chang Pu  10 gr. 

                                                             
18 Lin, 1992, p. 172 
19 Damone, 2008, p. 323 
20 Damone, 2008, p. 323  
21 Lyttleton, 2004, p. 271 
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San Miao San22 
San Ren Tang23   

2.3.5 Lever Qi en Xue-stagnatie 
 
De Lever zorgt voor het vrij stromen van Qi, Xue en Yin Ye in het lichaam; de levermeridiaan omcir-
kelt de genitaliën. De vrije stroom van Lever Qi is dus noodzakelijk voor het goed functioneren van 
de penis en de doorgang van de zaadleiders, ofwel: voor de voor de kwaliteit van de erectie en de 
ejaculatie. Qi en Xue-stagnatie gaan vaak samen en kunnen de belangrijke doorgangen blokkeren en 
zo varicocele en een slechte zaadkwaliteit veroorzaken. Ook kan het zo de ejaculatie blokkeren. 
Langdurige stress, woede, frustratie, wrok of onvervulde verlangens kunnen de Lever Qi stagneren. 
Langdurige Qi stagnatie kan leiden tot Xue-stagnatie. 
Behandel eerst de Qi en Xue-stagnatie, vervolgens de Nieren versterken.  
 
Hoofdsymptomen: stress, frustratie, geïrriteerdheid, brok in keel, boeren, misselijk, koude extremitei-
ten, kortademigheid, obstructie zaadleiders, varicocele, matige motiliteit, laag volume en kort sper-
ma-leven 
 
Tong:  paarsig. 
Pols:  snaarvormig (wiry, xian mai), geknoopt (jie mai) 
 
Behandelprincipe: beweeg Lever Qi en Xue, voed de Nieren 
 
Formules: 
Xiao Yao San  
Si Ni San24 
Xue Fu Zhu Yu Tang  
Tao Hong Si Wu Tang 
Shi Xiao San (combineer met andere formule als er ook pijn aanwezig is) 

2.3.6 Xue-stase25 
 
Een Xue-stase is een ernstigere vorm van een Xue-stagnatie. Een Xue-stase kan veroorzaakt worden 
door een langdurige vorm van stagnatie van Phlegm, wat de vloeistoffen van het lichaam blokkeert 
en zo de vrije stroom van het Xue hindert. 
Xue-stase kan echter ook ontstaan door andere oorzaken zoals Hitte in het Xue xu, interne Koude, Qi 
stagnatie, Qi xu of trauma. Xue-stase blokkeert de penis en Kamer van Jing en doorgangen, en kan zo 
de normale productie en distributie van sperma en zaadcellen verhinderen. Wat we van dit beeld het 
vaakst zien in de praktijk is de varicocele.  
 
Hoofdsymptomen: varicocele, een scrotum dat voelt als een tas met wormen (kenmerkend voor een 
varicocele), gevoel van gezwollen, zwaar en pijnlijk scrotum en perineum, pijn over het traject van 
het Jing (zaadleiders) tijdens ejaculatie, een abnormale vorm, verminderd volume, verminderde 
dichtheid van het zaad, lage motiliteit, verhoogde liquefactie tijd, hoog niveau van rode bloedli-
chaampjes in sperma en zinkende pijn in de testikels.  
 
Tong:  paars met paarse spots 
Pols:  diep (chen mai), ruw (se mai) en fijn (xi mai) 
 
Behandelprincipe: verwijder stase van het Xue en bevrijd het Jing, indien aanwezig, eerst Phlegm 
elimineren 
 

                                                             
22 Lin, 1992, p. 176 
23 Lin, 1992, p. 176 
24 Lin, 1992, p. 174 
25 Damone, 2008, p. 325 
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Formules: 
Xue Fu Zhu Yu Tang (mod.) 
Wu Wei Xiao Du Yin26 

2.3.7 Qi en Xue xu27 
 
Een overschot aan Lever Xue kan opgeslagen worden als Nier Jing en het Nier Jing voedt het Lever 
Xue. Zo is er een wisselwerking tussen Voor- en Nahemelse Jing. 
Omdat het Jing die in de Nieren is opgeslagen het ruwe materiaal is om sperma te activeren, aan te 
maken en te voeden, moeten de Qi en het Xue in het lichaam voldoende zijn om het Jing aan te vul-
len om zo de fertiliteit te verbeteren. Bij de mannelijke infertiliteit komen Xue en Qi xu vaak voor 
samen met een Jing xu hetgeen afwijkingen aan het sperma geeft. Leverbloed en Nier Yin xu kunnen 
ervoor zorgen dat onvoldoende Jing de Chong Mai voedt, wat kan resulteren in kleine testikels, wei-
nig zaadcellen, laag volume of trage liquefactie. 
 
Mogelijke oorzaken voor Qi en Xue xu kunnen zijn: zwakke constitutie of ongezonde levensstijl. 
Denk aan langere periode onregelmatig leven, slecht dieet, te zware fysieke inspanning en te hard 
(over-) werken. Maar denk ook aan overmatige seksuele activiteit.  
 
De selectie van kruidenformules is afhankelijk van wat sterker is de Qi xu of de Xue xu. 
 
Hoofdsymptomen: infertiliteit, bleek gezicht, vermoeidheid, kortademigheid, duizeligheid, tinnitus, 
zwakte in de ledematen, impotentie, laag sperma aantal en trage motiliteit 
 
Tong:  bleek met dun wit beslag. 
Pols:  zwakke (ruo mai) en draadvormig (minute, wei mai)  
 
Behandelprincipe: voed Qi en Xue en versterk het Jing 
 
Formules: 
Liu Jun Zi Tang plus Wu Zi Yan Zong Wan (als Qi xu samen met Jing xu) 
Bu Zhong Yi Qi Tang 
Li Zhong Wan  
Gui Pi Tang (als Xue en Jing beiden insufficiënt zijn) 
Si Wu Tang 
Wu Zi Yan Zong Wan 
Ba Zhen Tang 
Shi Quan Da Bu Wan  

2.3.8 Phlegm Damp blokkeert het Paleis van Jing28 
 
Constitutionele Milt Qi xu en excessieve consumptie van zoet, vet of gefrituurd voedsel geven een 
verminderd transport en transformatie van de essentie van het genuttigde voedsel. De hierdoor ont-
stane accumulatie van gestagneerd voedsel en Water-Damp kan op den duur veranderen in Phlegm. 
Op zich wordt dit Phlegm dan een pathogene factor welke voor verdere problemen zorgt zoals het 
blokkeren van de doorgang van het Jing (zaadleiders) waardoor het normaal seksueel functioneren 
en de reproductieve functie van de man worden verhinderd. Obesitas in combinatie met infertiliteit 
is wat we dan het meeste zien.  
 
Hoofdsymptomen: infertiliteit in combinatie met obesitas, excessieve slijm productie, volte in borst 
en epigastrium, zwaar gevoel in lichaam en hoofd, gezwollen scrotum, duizeligheid, zachte ontlas-
ting, zwaar gevoel ledematen en misselijkheid 
 

                                                             
26 Damone, 2008, p. 326 
27 Lin, 1992, p. 176 
28 Lin, 1992, p. 175 
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Tong:  gezwollen met tandafdrukken. Slijmerig en dik wit tong beslag 
Pols:  diep (chen mai), glijdend (slippery, hua mai) 
 
Behandelprincipe: transformeer Phlegm en elimineer Damp om het Paleis van Jing te klaren 
 
Formules: 
Ping Wei San29 plus Er Chen Tang 
Cang Fu Dao Tan Wan30 (Atractylodes and Cyperus Phlegm-Abducting Pill) 
 Cang Zhu  12 gr.   Bai Zhu   12 gr. 
 Xiang Fu  12 gr.   Ze Xie   12 gr. 
 Chen Pi   10 gr.   Che Qian Zi  15 gr. 
 Ban Xia   10 gr.   Lu Lu Tong  6 gr. 
 Zhi Shi   10 gr.   Zhe Bei Mu  12 gr. 
 Fu Ling   12 gr.   Zhi Gan Cao  3 gr. 

2.3.9 Koude stagnatie in de Lever meridiaan31 
 
Zowel Interne als Externe Koude, en Lever Qi stagnatie kunnen leiden tot Koude stagnatie in de Le-
ver meridiaan. Hoewel dit patroon niet zo vaak voorkomt, zien we in de praktijk meestal de oorzaak 
liggen bij een invasie van Externe Koude op de Lever Meridiaan. Omdat deze de genitaliën omcirkelt, 
kunnen onderstaande complicaties ontstaan.  
 
Hoofdsymptomen: volheids- en distensiegevoel op de onderbuik dat kan uitstralen naar het scrotum, 
pijn en spanning in de testikels en onderbuik (t.h.v. blaas), samentrekken van scrotum, pijn verergert 
bij koude en neemt af door warmte, helder en koud sperma, pijn in onderbuik die verergert na sek-
suele activiteit, wit gelaat, koude handen en voeten 
 
Tong:  bleek en vochtig met dun wit beslag 
Pols:  snaarvormig (wiry, xian mai), diep (chen mai), langzaam (chi mai) 
 
Behandelprincipe: kalmeer en warm de Lever en elimineer Koude, warm de Levermeridiaan en be-
weeg Qi 
 
Formule: Nuan Gan Jian (mod.)  

                                                             
29 Lin, 1992, p. 175 
30 Damone, 2008, p. 324 
31 Damone, 2008, p. 327 
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3 Aandoeningen bij mannelijke onvruchtbaarheid en TCM 
 
Veel van onderstaande TCM patronen en formules zijn afkomstig uit een door Steven Clavey in het 
Engels vertaald artikel Notes on the Treatment of Male Infertility (2003) uit Journal of Chinese Medicine 
(73), 45-52. Deze vertaling komt uit het boek Shiyong Zhongguo Nanxing Xue: (Practical Chinese Andro-
logy), Xueyuan Chubanshe, Beijing, 1993. Verder zijn de aandoeningen aangevuld met patronen en 
formules uit het  door Hans-Joachim Stelting geschreven hoofdstuk in het boek van Anna Lin, Lifang 
Liang en Andreas Noll. Hier en daar heb ik zelf keuzes gemaakt voor wat betreft de relevantie. Bij de 
aandoeningen ben ik uitgegaan van waardes van de WHO 1999. Dit omdat deze in de meeste litera-
tuur nog steeds het meest gebruikt worden De waardes zijn in 2009 door de WHO echter naar be-
neden bijgesteld en ook vernoemd in deze scriptie. 

3.1 Oligospermie, verminderde hoeveelheid zaadcellen. 
 
Ook wel oligozoöspermie genoemd. Betekent letterlijk: te weinig (oligo) dieren (zoo) in het sperma. 
Volgens de criteria vastgesteld door de WHO in 1999 is er sprake van afwijking wanneer er minder 
dan 20 miljoen zaadcellen per ml ejaculaat zijn, of wanneer er minder dan 40 miljoen zaadcellen in 
totaal zijn32. De WHO heeft deze waardes in 2009 bijgesteld op 15 miljoen per ml en minimaal 39 
miljoen totaal. Een te laag aantal betekent niet meteen dat een man onvruchtbaar is. Dit hangt af 
van hoe laag het aantal is en hoe de verdere kwaliteit is. Het totale volume dient volgens de in 1999 
door de WHO vastgestelde criteria 2 ml te bedragen (in 2009 bijgesteld op 1,5 ml). Als dit beneden de 
1,5 ml geraakt kunnen er problemen met de vruchtbaarheid optreden. Het grootste deel van het 
ejaculaat bestaat uit zaadvocht dat een soort vervoermiddel is voor de zaadcellen en een bescher-
ming van de zuurgraad van de vagina. (sperma pH 7,2 en vagina pH 3,8 – 4,533) 

3.2 Oorzaken: 
 
Als er geen aantoonbare medische oorzaak is, wordt oligospermie meestal ondergebracht bij een 
Nier Yin xu of een Nier Yang xu met als mogelijk gevolg een Koude in het Jing. Bij een Nier Yin xu is 
er niet voldoende Yin om bij de spermatogenese het sperma van een materiele basis te voorzien. Een 
Nier Yang xu kan het Jing niet goed meer transformeren en de Koude kan de vrije stroom van Jing 
nadelig beïnvloeden. We vinden een Nier Yin xu bij aangeboren Leegtes, ouderdom, chronische ziek-
tes, chronische (fysieke, emotionele, seksuele) overbelasting of drugsverleden. De oorzaken van een 
Nier Yang xu zijn vergelijkbaar met die van de Nier Yin xu. Of een conditie meer neigt naar een Yin 
xu of een Yang xu, heeft echter vooral te maken met de constitutie.  
Naast een Nier xu kan een verminderd zaadvolume ook zijn oorzaak hebben in Damp-Hitte. Deze 
heeft een nadelige invloed op de vrije stroom van Jing. Damp-Hitte kan ontstaan door langdurig 
slechte voeding. Ook kan een Lever Qi stagnatie in combinatie met een Xue-stase van slechte invloed 
zijn op de vrije stroom van Jing.  
 
Volgens Stelting:34 voed Yin, Xue en support Jing, met bijvoorbeeld: 
Nü Zhen Zi, Han Lian Cao, He Shou Wu, Huang Jing 
 
Volgens Lifang Liang35 voed Nier Yin en Jing met: 
Nü Zhen Zi, Han Lian Cao, He Shou Wu, Huang Jing plus Zi He Che36 
 

                                                             
32 Cooper, et al., WHO, 2010 
33 (Obgyn.net, 2012)n.net 
34 Noll & Wilms, 2010, p 257 
35 Liang, 2003, P. 54 
36 Placenta Hominis is moeilijk verkrijgbaar of heel duur 
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3.3 TCM bij oligospermie  

3.3.1 Jing xu  
 

Hoofdsymptomen: zie hoofdstuk patronen 
 

Behandelprincipe: voed de Nieren en versterk het Jing 
 
Formules:  
Wu Zi Yan Zong Wan 
Qiang Jing Jian37 (Strengthen Essence Decoction) 

Yin Yang Huo  15 gr.   Shu Di Huang  15 gr. 
Rou Cong Rong  12 gr.   Lu Jiao Shuang  15 gr. 
He Shou Wu   15 gr.   Tu Si Zi   12 gr. 
Huang Jing  15 gr.   Fu Ling   12 gr. 
Chuan Duan  12 gr.   Ze Xie   12 gr. 
Gou Qi Zi  15 gr.   Lu Jiao Shuang  15 gr. 

3.3.2 Nier Yang xu 
 
Hoofdsymptomen: zie hoofdstuk patronen 
 
Behandelprincipe: voed de Nieren, voed Yang en versterk het Jing 
 
Formules: 
You Gui Wan 
Jing Gui Shen Qi Wan 
Da Tu Si Zi Wan38 
Wu Zi Yan Zong Wan plus You Gui Wan39 

3.3.3 Nier Yin xu 
 
Hoofdsymptomen: zie hoofdstuk patronen 
 
Behandelprincipe: voed de Nieren, voed Yin en versterk het Jing 
 
Formules: 
Zuo Gui Wan 
Liu Wei Di Huang Wan 
Da Bu Yin Wan 
Zhi Bai Di Huang Wan 
Wu Zi Yan Zong Wan plus Zuo Gui Wan40 

3.3.4 Qi en Xue xu 
 
Hoofdsymptomen: zie hoofdstuk patronen 
 
Behandelprincipe: voed Qi en Xue en versterk het Jing 
 
Formules: 
Shi Quan Da Bu Wan41 
                                                             
37 Clavey, Notes on the Treatment of Male Infertility, 2003 
38 Lin, 1992, p. 172 
39 Damone, 2008, p. 320 
40 Damone, 2008, p. 320 
41 Clavey, Notes on the Treatment of Male Infertility, 2003 
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Bu Zhong Yi Qi Tang (als Qi xu prominent is) 
Gui Pi Tang (als Xue en Jing beiden insufficiënt zijn)  
Liu Jun Zi Tang plus Wu Zi Yan Zong Wan42 (bij Qi xu samen met een Jing xu) 
Ba Zhen Tang 

3.3.5 Damp-Hitte in de OW  
 
Hoofdsymptomen: zie hoofdstuk patronen 
 
Behandelprincipe: klaar Hitte en elimineer Damp 
 
Formule:       
Long Dan Xie Gan Tang plus Liu Wei Di Huang Wan 

3.3.6 Xue-stase in OW (Varicocele) 
 
Hoofdsymptomen: zie hoofdstuk patronen. Dit beeld geeft niet alleen een verminderd zaadvolume, 
maar resulteert ook in een verminderde motiliteit en afwijkingen in de morfologie. De grootte van 
de varicocele is niet gerelateerd aan de ernst van de sperma-afwijkingen.  
 
Behandelprincipe: verwijder stase van het Xue en bevrijd het Jing  
 
Formules:  
Fu Zhu Yu Tang (mod.) 
Tong Jing Jian43 (Free Jing Decoction, Channel-Freeing Brew44) 

Dan Shen  15 gr.   Chuan Xiong  10 gr. 
E Zhu   15 gr.   Chai Hu  30 gr. 
Chuan Niu Xi  15 gr.   Huang Qi  30 gr. 
Dang Gui  10 gr.    Mu Li   30 gr. 

3.4 Azoöspermie 
 
Azoöspermie45 is het volledig afwezig zijn van zaadcellen in het sperma. In de Westerse geneeskunde 
zijn er twee vormen van azoöspermie.  
• Obstructieve azoöspermie: hierbij worden wel spermacellen aangemaakt, maar komen deze niet 

in het ejaculaat terecht vanwege een fysieke obstructie. Bijvoorbeeld door een afgesloten zaad-
leider of als gevolg van een sterilisatie. Bij deze vorm is het mogelijk om de zaadcellen direct uit 
de bijbal te verkrijgen met behulp van een PESA of uit het testikelweefsel, een TESE. Meestal ge-
schiedt deze behandeling in combinatie met een ICSI.   

• De tweede vorm is een niet-obstructieve azoöspermie. Bij deze vorm is er een probleem in de 
spermatogenese, de aanmaak van de zaadcellen. In de westerse geneeskunde is in de meeste ge-
vallen deze vorm van totale azoöspermie niet te behandelen. 

 
Volgens de TCM ligt de oorzaak meestal in een Nier Yang of Nier Yin xu. Deze is in veel gevallen 
aangeboren dan wel veroorzaakt door ouderdom, chronische ziekte of langdurige overbelasting. In 
sommige gevallen gaat de Nier Yang of Yin xu gepaard met een Qi stagnatie en Xue-stase.  
Dit beeld is zeer lastig te behandelen. Houd hier ook rekening mee bij de communicatie naar de 
patiënt. Het is echter wel het proberen waard. Ik heb in de praktijk gevallen meegemaakt waarin na 
een aantal maanden behandelen toch wat spermacellen te vinden waren die bruikbaar bleken voor 
ICSI. 

                                                             
42 Lin, 1992, p. 177 
43 Clavey, Notes on the Treatment of Male Infertility, 2003 
44 Noll & Wilms, 2010, p. 257 
45 Cooper, et al., WHO, 2010 
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3.5 TCM patronen bij Azoöspermie 

3.5.1 Nier Yang xu 
 
Hoofdsymptomen: zie hoofdstuk patronen 
 
Behandelprincipe: voed de Nieren, voed Yang en versterk het Jing 
 
Algemene Nier Yang xu formules: 
You Gui Wan 
Jing Gui Shen Qi Wan 
Da Tu Si Zi Wan46 
Wu Zi Yan Zong Wan plus You Gui Wan47 
 
Specifiek 
Huang Qi Zeng Jing Wan48 (Astragalus Supplement Jing Pill) 

Fu Zi   90 gr.   Cong Bai  60 gr. 
Jiu Cai Zi  60 gr.   Shi Hu   15 gr.  
Ying Yang Huo  100 gr.   Fu Pen Zi  60 gr. 
Tu Si Zi   60 gr.   Huai Niu Xi  30 gr. 
Lu Rong  60 gr. 

3.5.2 Nier Yin xu 
 
Hoofdsymptomen: zie hoofdstuk patronen 

 
Behandelprincipe: voed de Nieren, voed Yin en versterk het Jing 
 
Algemene Nier Yin formules: 
Zuo Gui Wan 
Liu Wei Di Huang Wan 
Da Bu Yin Wan 
Zhi Bai Di Huang Wan 
Wu Zi Yan Zong Wan plus Zuo Gui Wan49 
 
Specifiek: 
Zi Yin Sheng Jing Fu Yu Tang (Nourish Yin Produce Jing and Double Fertility Decoction) 

Shu Di Huang  15 gr.   Huang Bai  9 gr. 
Shan Zhu Yu  12 gr.   Tu Si Zi   12 gr. 
Shan Yao  12 gr.   Ru Cong Bai  12 gr.   
Mu Dan Pi  10 gr.   Gou Qi Zi  12 gr. 
Ze Xie   10 gr.   Nu Zhen Zi  12 gr.   
Fu Ling   10 gr.   He Shou Wu  12 gr. 

3.5.3 Qi blokkade en Xue-stagnatie 
 
Hoofdsymptomen: zie hoofdstuk patronen het beeld van Lever Qi en Xue-stagnatie 
Dit patroon met azoöspermie gaat vaak gepaard met een varicocele.  
 
Behandelprincipe: beweeg Lever Qi en Xue en voed de Nieren 
 

                                                             
46 Lin, 1992, p. 172 
47 Damone, 2008, p. 320 
48 Clavey, Notes on the Treatment of Male Infertility, 2003 
49 Damone, 2008, p. 320 
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Algemene formules: 
Xiao Yao San  
Si Ni San50 
Xue Fu Zhu Yu Tang  
Tao Hong Si Wu Tang 
Shi Xiao San (bij pijn deze in combinatie met andere kruiden) 
 
Specifiek:  
Fu Jing Zi Tang51 (Double Sperm Decoction) 

Chai Hu  9 gr.   Hong Hua  12 gr. 
Ju He   (doses onbekend) Chi Shao   6 gr. 
Li Zhe He  10 gr.   Sheng Huang Qi 15 gr. 
Zao Jiao Ci  10 gr.   Ju Pi   6 gr.  
Lu Lu Tong  12 gr.   Tu Si Zi   15 gr. 
Tao Ren  12 gr.   Niu Xi   9 gr. 
  

Modificaties: 
bij pijn in testis: + Yan Hu Suo 12 gr. en Qing Pi 12 gr. 
bij ernstige vorm van varicocele of bij dikke gedraaide venen:  
+ Dan Shen 15 gr., E Zhu 10 gr. en Mu Li 30 gr. 
als symptomen zijn gereduceerd: + Yin Yang Huo 15 gr. 

3.5.4 Phlegm Damp afsluiting 
 
Hoofdsymptomen: zie hoofdstuk patronen het beeld van Phlegm Damp blokkeert het Paleis van Jing 
Dit patroon met azoöspermie kan gepaard gaan met testiculaire verhardingen.  
 
Behandelprincipe: transformeer Phlegm en elimineer Damp om het Paleis van Jing te klaren. 
 
Formules: 
Ping Wei San52 plus Er Chen Tang 
 
Specifiek: 
Chu Shi Hua Tan Huo Zi Tang53 (Remove Damp Transform Phlegm and Obtain Progeny Decocton) 

Chao Cang Zhu  15 gr.   Gua Lou  9 gr.  
Yi Yi Ren   15 gr.   Huang Bai  9 gr. 
Ze Xie   15 gr.   Long Dan Cao  10 gr. 
Che Qian Zi  10 gr.   Kun Bu   6 gr. 
Ban Xia   10 gr.    Hai Zao   6 gr.  
Chen Pi   7 gr.   Gan Cao  6 gr. 

3.5.5 Qi en Xue xu 
 
Hoofdsymptomen: zie hoofdstuk patronen bij het gelijknamig beeld 
 
Behandelprincipe: voed Qi en Xue en versterk het Jing 
 
Algemene formules: 
Liu Jun Zi Tang plus Wu Zi Yan Zong Wan54 (als Qi xu samen met Jing xu) 
Bu Zhong Yi Qi Tang 
Li Zhong Wan  

                                                             
50 Lin, 1992, p. 174 
51 Clavey, Notes on the Treatment of Male Infertility, 2003 
52 Lin, 1992, p. 175 
53 Clavey, Notes on the Treatment of Male Infertility, 2003 
54 Lin, 1992, p. 177 
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Gui Pi Tang (als Xue en Jing beiden insufficiënt zijn) 
Si Wu Tang 
Wu Zi Yan Zong Wan 
Shi Quan Da Bu Wan  
Ba Zhen Tang 
 
Specifiek: 
Ba Zhen Tang (Eight Treasure Decoction) met wijzigingen55: 

Dang Shen  25 gr.   Tu Si Zi   18 gr. 
Bai Zhu   15 gr.   Huang Jing  10 gr. 
Fu Ling   15 gr.   Zi He Che56  10 gr. 
Shu Di Huang  18 gr.   Huang Qi  15 gr. 
Dang Gui  15 gr.   Gou Qi Zi  10 gr. 
Bai Shao  15 gr.   Nu Zhen Zi  10 gr. 
Chuan Xiong  9 gr.   Ma Que Nao Fen57 10 gr. 
Gan Cao  6 gr.   Lu Jiao Jiao  10 gr. 
Lu Rong  6 gr. 

3.6 Lage Motiliteit 
 
De motiliteit (beweeglijkheid) van het sperma wordt bepaald door te meten welk deel van de zaad-
cellen zich goed vooruit kunnen verplaatsen. Het wordt in een percentage gemeten en in verschil-
lende gradaties variërend van graad58 ‘a’ (zeer bewegelijk in rechte lijn) tot graad ‘d’ (onbeweeglijk) 
weergegeven. In teksten wordt ook wel van type A, B, C en D gesproken. Op zijn minst wil je graag 
50% beweeglijke zaadcellen zien. Als echter het totaal aantal zaadcellen groot is, is het percentage 
beweeglijke minder belangrijk. 
 
Yang staat voor beweging en activiteit, dat is bekend. Daarom zien we bij een verminderde motiliteit 
ook vaker een Nier Yang xu. Geregeld zien we ook een combinatie van Nier Yang xu en Yin xu. Een 
Nier Yin xu kan op zijn beurt op langere termijn voor Vuur zorgen wat de vloeistoffen opbrandt. Dit 
kan leiden tot beperkte bewegingsmogelijkheid voor de spermatozoa. Bij patiënten met een tekort 
aan Qi en Xue kan een laag zaad volume worden waargenomen wat samen kan gaan met een ver-
laagde motiliteit.  
 
Volgens Stelting59 moeten we vooral de Yang en Qi voeden, bijvoorbeeld met:  
Tu Si Zi, Yin Yang Huo, Ba Ji Tian, Xian Mao, Du Zhong, Xu Duan, Lu Rong 
 
Volgens Lifang Liang60 moeten er kruiden gebruikt worden die zowel de Nier Yang als de Qi voeden, 
zoals: Ba Ji Tian, Xian Mao, Tu Si Zi, Shan Yuan Zi, Yin Yang Huo, Lu Rong 

3.7 TCM patronen bij lage Motiliteit 

3.7.1 Nier Yang xu 
 
Hoofdsymptomen: zie hoofdstuk patronen bij het gelijknamig beeld 
 
Behandelprincipe: voed en warm de Nieren, voed Yang en versterk het Jing 
 
Algemene Nier Yang xu formules: 
You Gui Wan 

                                                             
55 Clavey, Notes on the Treatment of Male Infertility, 2003 
56 Placenta Hominis is moeilijk verkrijgbaar of heel duur 
57 Powdered Sparrow Brain. Versterkt Nier Yang. Nauwelijks te krijgen en zal moeten worden vervangen 
58 Richtlijnen NVOG 
59 Noll & Wilms, 2010, p. 257 
60 Liang, 2003, p. 55 
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Jing Gui Shen Qi Wan 
Da Tu Si Zi Wan61 
Wu Zi Yan Zong Wan plus You Gui Wan62 
 
Specifiek: 
Fu Ming Sheng Huo Dan63 (Support Life and Produce Fire Pill) 

Fu Zi   6 gr.   Huang Qi  15 gr. 
Rou Gui  6 gr.   Bai Zhu   15 gr. 
Lu Rong  6 gr.   Rou Cong Rong  15 gr. 
Ren Shen  9 gr.    Du Zhong  15 gr. 
Ba Ji Tian  9 gr.   Long Gu  15 gr. 
Shan Zhu Yu  9 gr.   Suan Zao Ren   15 gr. 
Wu Wei Zi  9 gr.   Yin Yang Huo  15 gr. 
Shu Di Huang  18 gr. 

3.7.2 Nier Yin xu met Vuur 
 
Hoofdymptomen: zie beeld bij patronen met: excessief libido, ejaculatio preacox, zeer heet vooral ’s 
nachts, hete handen en voeten 
 
Behandelprincipe: voed de Nieren, voed Yin, verminder Vuur en versterk het Jing 
 
Formules: 
Zuo Gui Wan 
Liu Wei Di Huang Wan 
Da Bu Yin Wan 
Zhi Bai Di Huang Wan 
Wu Zi Yan Zong Wan plus Zuo Gui Wan64 
 
Specifiek: 
Er Xian Tang65 (Two Immortal Decoction) 
Bij Nier Yang en Nier Yin xu gepaard met opstijgend leegte Vuur 

Xian Mao  6 gr.   Dang Gui  6 gr. 
Xian Ling Pi  6 gr.   Zhi Mu   10 gr. 
Ba Ji Tian  6 gr.   Huang Bai  10 gr. 

 
Zhi Yin Zhong Zi Wan66 (Nourish Yin to Enhance Fertility Pill) 

Zhi Mu   9 gr.   Shu Di Huang  12 gr. 
Huang Bai  9 gr.   Huang Jing  12 gr. 
Tian Men Dong  9 gr.   He Shou Wu  12 gr. 
Mai Men Dong  9 gr.   Fu Ling   12 gr. 
Sang Shen Zi  9 gr.   Bai Zi Ren   12 gr. 
Gou Qi Zi  9 gr.   Shan Yao  12 gr. 
Tu Si Zi   9 gr.   Chuan Niu Xi  12 gr. 
Wu Wei Zi  9 gr. 

3.7.3 Qi en Xue xu 
 
Hoofdsymptomen: zie hoofdstuk patronen 
 
Behandelprincipe: voed Qi en Xue en versterk het Jing 
                                                             
61 Lin, 1992, p. 172 
62 Damone, 2008, p. 320 
63 Uit Bian Zheng Lu 
64 Damone, 2008, p. 320 
65 Lin, 1992, p. 101 
66 Clavey, Notes on the Treatment of Male Infertility, 2003 
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Algemene formules: 
Shi Quan Da Bu Wan67 
Bu Zhong Yi Qi Tang (als Qi xu is prominent) 
Gui Pi Tang (als Xue en Jing beiden insufficient zijn)  
Liu Jun Zi Tang plus Wu Zi Yan Zong Wan68 (als Qi xu samen met Jing xu) 
Ba Zhen Tang 
 
Specifiek: 
Yu Lin Zhu69 (Fertility Pearls) plus70 
Yu Lin Zhu is volgens Zhang Jingyue (1563 – 1640) de beste formule voor vruchtbaarheidsproblemen 
voor beide geslachten.  
Basis is Ba Zhen Tang plus: Tu Si Zi, Du Zhong en Lu Jiao Shuang (elk 10 gram) 
Echter voor mannen, volgens Zhang, kunnen het beste de volgende kruiden toegevoegd worden: Gou 
Qi Zi, Lu Jiao Jiao, Shan Yao, Shan Zhu Yu, Ba Ji Tian (doses onbekend). 

3.8 Morfologie, teratozoospermie 
 
Bij de morfologie wordt aan de hand van een aantal criteria vastgesteld of de spermacellen een 
normale vorm hebben. Volgens de WHO (1999) is de morfologie normaal als het semen meer dan 15% 
(WHO 2009 > 4%) normaal gevormde zaadcellen bevat. Steeds vaker wordt de morfologie echter aan 
de hand van strikte criteria vastgesteld71. Deze zijn betrouwbaarder en zijn ontwikkeld door Dr. Roe-
lof Menkveld en Thinus Kruger van het Tygerberg Hospitaal, Zuid-Afrika. 
 
De strikte morfologie score is een resultaat dat de vruchtbaarheid indiceert en voorspelt:  

• Strikte morfologie score meer dan 14 % normaal: (normaal; vruchtbare capaciteit uitstekend) 
• Strikte morfologie score 4-14 % normaal: (abnormaal; mogelijk verminderde of verzwakte 

vruchtbare capaciteit) 
• Strikte morfologie score 0-3% normaal: (abnormaal; ernstig verzwakte vruchtbaarheid of 

mogelijk onvermogen tot bevruchten) 
 
Volgens Clavey worden vormafwijkingen in de TCM vooral veroorzaakt door een zwakte in de Milt 
en Nieren met Damp accumulatie en vertraagde Xue-circulatie. Daarnaast komt een beeld van Hitte 
vaak voor bij dit type. Zowel Clavey als Stelting gebruiken dus allebei Xue bewegende kruiden in hun 
formules.  
 
Volgens Stelting72 duiden vormafwijkingen dan ook voornamelijk op een Xue-stase en hij adviseert 
deze te behandelen met bijvoorbeeld: Dan Shen, Ji Xue Teng, Huai Niu Xi, Tao Ren.  

3.9 TCM patronen bij afwijkende Morfologie, teratozoospermie 

3.9.1 Milt xu met Damp 
 
Hoofdsymptomen: zie patronen 
Specifiek: misvormingen in lichaam en staart van het sperma 
 
Behandelprincipe: voed Milt, elimineer Damp en versterk Jing 
 
 
 

                                                             
67 Clavey, Notes on the Treatment of Male Infertility, 2003 
68 Lin, 1992, p. 177 
69 Lyttleton, 2004, p. 141-142 
70 Clavey, Notes on the Treatment of Male Infertility, 2003 
71 Cooper, et al., WHO, 2010, NVOG 
72 Noll & Wilms, 2010, p. 257 
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Specifieke formule: 
Jian Pi Li Shi Zhi Ji Tang (Strengthen Spleen Clear Damp Treat Abnormality Decoction) 

Cang Zhu  15 gr.   Shen Qu  20 gr. 
Ban Xia   15 gr.   Chuan Xiong  5 gr. 
Xiang Fu  15 gr.   Huang Qi  15 gr. 
Fu Ling   30 gr.   Yuan Zhi  10 gr. 
Chen Pi   10 gr.  

3.9.2 Nier Yin xu met Hitte73 
 
Hoofdsymptomen: zie patronen 
Specifiek: misvormingen voornamelijk in de kop, vooral smalle puntige spermakoppen 
 
Behandelprincipe: voed Nier Yin, elimineer Hitte en versterk Jing 
 
Algemene formules: 
Zuo Gui Wan 
Liu Wei Di Huang Wan 
Da Bu Yin Wan 
Zhi Bai Di Huang Wan 
Wu Zi Yan Zong Wan plus Zuo Gui Wan74 
 
Specifieke formule: 
Zi Yin Qing Re Zhi Ji San75 (Nourish Yin Cool Heat Treat Abnormality Powder) 

Sheng Di Huang 15 gr.   Fu Ling   10 gr. 
Shan Zhu Yu  15 gr.   Huang Bai  9 gr.  
Shan Yao  15 gr.   Shan Zhi Zi  5 gr. 
Tu Si Zi   15 gr.   Huang Qin  5 gr. 
Shui Niu Jiao76  50 gr.   Xiang Fu  5 gr. 
Gou Qi Zi  12 gr.   Ze Xie   5 gr. 
Mu Dan Pi  10 gr. 

3.9.3 Nier Yang xu en Xue-stagnatie 
 
Hoofdsymptomen: zie patronen 
Specifiek: misvormingen voornamelijk in de kop, vooral smalle puntige spermakoppen en ook veel 
sperma waarbij het middelste deel ontbreekt 
 
Behandelprincipe: voed Nier Yang en beweeg stagnatie 
 
Specifieke formule:  
Wen Shen Hua Yu Zhi Ji Tang (Warm Kidneys Transform Stagnation Treat Abnormality Decoction) 

Chao Bai Zhu  15 gr.   Rou Gui  5 gr. 
Ba Ji Tian  15 gr.   Lu Jiao Shuang  10 gr. 
Ren Shen  10 gr.   Suo Yang  10 gr. 
Chao Du Zhong  15 gr.   Hong Huo  5 gr. 
Tu Si Zi   20 gr.   Yan Hu Suo  10 gr. 
Qian Shi  15 gr. 
 
 

                                                             
73 Clavey heeft het hier over een Nier en Milt xu. Echter de kruidenformule geeft een heel ander beeld. Vandaar dat ik de 
naam heb aangepast.  
74 Damone, 2008, p. 320 
75 Clavey, Notes on the Treatment of Male Infertility, 2003 
76 Zeer moeilijk verkrijgbaar. 
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3.9.4 Nier Yin en Nier Yang xu 
 
Hoofdsymptomen: zie patronen 
Specifiek: dit type kenmerkt zich door een verminderde hoeveelheid zaadcellen en misvormingen 
 
Behandelprincipe: voed Nier Yin, Yang en Jing 
 
Specifieke formule:  
Shi Zi Er Xian Tang (Ten Seeds Two Immortals Decoction) 

Tu Si Zi   10 gr.   Nu Zhen Zi  15 gr. 
Fu Pen Zi  10 gr.   Sha Yuan Ji Li  10 gr. 
Wu Wei Zi  5 gr.   She Chuang Zi  9 gr. 
Che Qian Zi  10 gr.   Sang Shen Zi  10 gr. 
Gou Qi Zi  10 gr.   Xian Mao  15 gr. 
Nu Zhen Zi  10 gr.   Yin Hang Huo  15 gr. 

3.10 Trage liquefactie 
 
Liquefactie, vervloeiing, is de tijd die nodig is om de aanvankelijk wat dikke substantie (gel) van het 
sperma door afbraak van eiwitten langzaam vloeibaarder te laten worden. Dit proces duurt normaal 
gesproken 20 tot 30 minuten na de ejaculatie. De westerse diagnose in geval van trage liquefactie is 
infectie (bijvoorbeeld prostaat) of idiopathisch (onbekend). De juiste liquefactie tijd is belangrijk 
omdat het sperma goed moet kunnen bewegen. De liquefactietijd is ook belangrijk in verband  met 
andere veranderingen die het sperma teweeg brengt in de vagina. Het dunner worden van het cervi-
cale slijm en verlagen van de pH waarde in de vagina zijn belangrijk voor de doorgang van het 
sperma en het overleven van de spermacellen. Een slechte uitkomst van een Post Coïtum Test (PCT, 
ook wel samenlevingstest) kan een oorzaak hebben in een te trage vervloeiing.  

3.11 TCM patronen bij een trage liquefactie tijd 

3.11.1 Nier Yin xu 
 
Hoofdsymptomen: zie patronen 
 
Behandelprincipe: voed Nier Yin en Jing 
 
Specifieke formule: 
Ye Hua Tang77 (Liquefaction Decoction) 

Zhi Mu   9 gr.   Gou Qi Zi  15 gr. 
Huang Bo  9 gr.   Yin Yang Huo  15 gr. 
Bai Shao  9 gr.   Sheng Di Huang 12 gr. 
Chi Shao  9 gr.   Xuan Shen  9 gr. 
Mai Men Dong  9 gr.   Zhu Ye   9 gr. 
Tian Hua Fen  9 gr.   Che Qian Cao Gen78 15 gr. 
Dan Shen   30 gr. 

3.11.2 Nier Yang xu 
 
Hoofdsymptomen: zie patronen 
 
Behandelprincipe: voed Nier Yang en Jing 
 
 

                                                             
77 Clavey: Uit onderzoek: Cf. Jing Yue Quan Shu, Chapter 50 – 51. 
78 Kruid is verboden in Nederland. Zal vervangen moeten worden. 
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Specifieke formule: 
Sheng Jing Tang79 (Produce Jing Decoction) 

Yin Yang Huo  15 gr.   Gou Qi Zi  15 gr. 
Chuan Duan  15 gr.   Tu Si Zi   9 gr. 
Shu Di Huang   15 gr.   Chen Pi   6 gr. 
He Shou Wu  15 gr.   Che Qian Zi  9 gr. 
Sang Shen Zi  15 gr.   Ba Ji Tian  9 gr. 
Dang Shen   15 gr.   Zhi Fu Zi  3 gr. 
Huang Qi  18 gr.   Wu Yao   6 gr. 
Dang Gui  9 gr.   Xiao Hui Xiang  6 gr. 
Fu Pen Zi  9 gr.   Wu Zhu Yu  9 gr. 
Wu Wei Zi  9 gr. 

3.11.3 Damp – Hitte in OW 
 
Hoofdsymptomen: zie patronen 
 
Behandelprincipe: voed Nier Yang en Jing 
 
Behandelprincipe: klaar Hitte en elimineer Damp 
 
Formules: 
Long Dan Xie Gan Tang plus Zhi Bai Di Huang Tang 

3.12 Antisperma antilichamen (antisperm antibodies) 
 
Antilichamen tegen eigen spermacellen bij een man kunnen plaatsvinden als zijn sperma in contact 
komt met zijn immuunsysteem80. Dit kan plaatsvinden als de testikels verwond zijn, na een prostati-
tis of na een operatie. Vooral na een hersteloperatie is de kans rond de 50 % dat er antistoffen tegen 
het eigen sperma wordt aangemaakt. Het is niet altijd zo dat de vruchtbaarheid hierdoor afneemt.  

De zaadcellen binden zich aan immunoglobulines, wat ze samen doet klonten (agglutinatie) en min-
der beweeglijk maakt. Bij vrouwen verhinderen antistoffen van de vrouw de beweging van het 
sperma terwijl het probeert om via het baarmoederhalsslijm een eicel te bereiken. Bij mannen kun-
nen antilichamen op de staart van de zaadcel eveneens de doortocht van de zaadcel door het slijm 
van de vrouw verhinderen.  
 
Een antisperma antilichaam test zoekt speciale eiwitten (antilichamen) die strijden tegen zaadcellen 
van een man in het bloed, vaginaal vocht of sperma. Dit gebeurt met behulp van een MAR-test (een 
spermatest) of een TAT-test (een bloedtest). Als na een slechte uitkomst van een Post Coïtum Test 
geen oorzaak gevonden kan worden, wordt ook in de richting gedacht van antisperma-antilichamen. 
En kan het dus zijn dat, na onderzoek, blijkt dat de vrouw antilichamen aanmaakt tegen de zaadcel-
len.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
79 Clavey: Uit onderzoek: Jin Zhi-Gang, Shiyong Zhongguo Nanxing Xue. 
80 Cooper, et al., WHO, 2010, NVOG 
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3.13 TCM patronen antisperma-antilichamen 

3.13.1 Nier Yang xu  
 
Hoofdsymptomen: zie patronen 
In TCM is dit ‘Koude stolt het sperma’. 
 
Behandelprincipe: voed de Nieren, voed Yang en verwarm het Jing 
 
Algemene formules: 
You Gui Wan 
Jing Gui Shen Qi Wan 
Da Tu Si Zi Wan81 
Wu Zi Yan Zong Wan plus You Gui Wan82 
 
Specifiek:  
Huang Shi Zeng Jing Wan83 (Mr. Huang’s Augment Jing Pill) 

Zhi Fu Zi  90 gr.   Tu Si Zi   180 gr. 
Rou Gui  60 gr.   Lu Rong  90 gr. 
Jiu Cai Zi  90 gr.   Lu Jiao Jiao  270 gr. 
Yin Yang Huo  90 gr.   Ren Shen   30 gr. 

3.13.2 Nier Yin xu 
   
Hoofdsymptomen: zie patronen 
In TCM termen is dit een tekort aan Yin vloeistoffen met Hitte dat het Jing stolt. 
 
Behandelprincipe: voed de Nieren, voed Yin en versterk het Jing 
 
Algemene formules: 
Zuo Gui Wan 
Liu Wei Di Huang Wan 
Da Bu Yin Wan 
Zhi Bai Di Huang Wan 
Wu Zi Yan Zong Wan plus Zuo Gui Wan84 
 
Specifiek:  
Yi Sheng Bu Jing San85 (Benefit Kidney and Tonify Jing Powder) 

Lu Rong  30 gr.   Wu Wei Zi  90 gr.  
Yin Yang Huo  120 gr.   Nu Zhen Zi  90 gr. 
Tu Si Zi   150 gr.   Ren Shen  60 gr. 
Lu Jiao Jiao  180 gr.   Zi He Che86  180 gr. 
Huang Jing  180 gr.  

3.13.3 Damp-Hitte in de Lever meridiaan 
 
Hoofdsymptomen: zie patronen 
 
Behandelprincipe: elimineer Damp, koel Hitte en laat Qi vrij stromen in Lever meridiaan 
 
                                                             
81 Lin, 1992, p. 172   
82 Damone, 2008, p. 320 
83 Clavey (Huang Hai-Bo), Notes on the Treatment of Male Infertility, 2003 
84 Damone, 2008, p. 320 
85 Clavey (Huang Hai-Bo), Notes on the Treatment of Male Infertility, 2003 
86 Placenta Hominis is moeilijk verkrijgbaar of heel duur. 



 

                                                               Gilles Stoop | Acupuncturist.nl 

	  
Chinese	  kruiden	  bij	  mannelijke	  vruchtbaarheidsproblemen	  

	  
	   	  

28  

Algemene formule: 
Long Dan Xie Gan Tang 
 
Specifieke formule:  
Qing Re Chu Shi Xiao Ning Tang (Cool Heat Eliminate Damp) 

Long Dan Cao  12 gr.   Mu Dan Pi  6 gr. 
Ku Shen   9 gr.   Han Fang Ji87  9 gr. 
Huang Bai  6 gr.   Cang Zhu  9 gr. 
Dan Zhu Ye  9 gr.   Chi Fu Ling  9 gr. 
Ze Xie   9 gr. 

3.13.4 Lever Qi stagnatie 
 
Hoofdsymptomen: zie patronen 
 
Behandelprincipe: beweeg Lever Qi en voed de Nieren 
 
Algemene formule: 
Xiao Yao San  
 
Specifieke: 
Si Ni San aangepast (Frigid Extremities Powder) 

Chai Hu  90 gr.   Mu Xiang Fu  90 gr. 
Bai Shao  100 gr.   Chen Pi   60 gr. 
Zhi Xiang Fu   90 gr.    Gan Cao  60 gr. 

 
 

 
 
 
 
 
  

                                                             
87 Let op dat je de juiste Fang Ji gebruikt. Niet gebruiken dus de Guang Fan Ji. Deze bevat aristolochiazuren en die zijn bijzon-
der schadelijk voor de nieren. 
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4 Hoofdstuk: Enkelvoudige kruiden 
 
In dit hoofdstuk worden de enkelvoudige kruiden besproken die een relatie hebben met de manne-
lijke vruchtbaarheid en het sperma. Deze kruiden kunnen gebruikt worden voor het modificeren van 
een formule. Ik heb hier voornamelijk gebruik gemaakt van J. en T. Chen, aangevuld met informatie 
uit T. Bensky, onderverdeeld in een hoofdstuk uit de Materia Medica. Ik heb alleen de mijns inziens 
relevante informatie met betrekking tot de mannelijke infertiliteit toegevoegd, waar mogelijk aange-
vuld met onderzoeken.  

4.1 Water regulerend en Damp oplossend  (H. 6) 
 
Ze Xie    
Farmaceutisch  Rhizoma Alismatis 
Meridiaan  Nieren, Blaas 
Temperatuur  koud 
Smaak   zoet, neutraal 
Informatie  Ze Xie klaart Vuur van de Nieren, met name opstijgend Leegte Vuur van de 

Nieren als gevolg van Nier Yin xu 

4.2 Intern verwarmend (H. 7) 
 
Fu Zi 
Farmaceutisch  Radix Aconiti Lateralis Praeparata 
Meridiaan  Hart, Nieren, Milt 
Temperatuur  heet, toxisch 
Smaak   scherp 
Informatie bij sterk uitgeput Nier Yang 

4.3 Qi tonifiërend (H. 17-1) 
 
Ren Shen 
Farmaceutisch  Radix Ginseng 
Meridiaan  Longen, Milt 
Temperatuur  licht warm 
Smaak   zoet, licht bitter 
Informatie  Ren Shen versterkt Qi en Yang en wordt vaak gecombineerd met Nier Yang 

tonica bij mannelijke vruchtbaarheid.  
Onderzoek Ren Shen heeft een stimulerend effect op de hypofyse om zo de secretie van 

het gonadotropine hormoon te versterken. Bij jongere muizen versterkt het 
de ontwikkeling van de geslachtsorganen88. Bij oudere muizen stimuleert het 
de productie van het sperma.  

 
Shan Yao 
Farmaceutisch  Rhizoma Dioscoreae 
Meridiaan  Nieren, Longen, Milt 
Temperatuur  neutraal 
Smaak   zoet 
Informatie tonifieert Qi en voedt Milt en Maag Yin 
  belangrijke keuze bij Nier Yin xu 
 

                                                             
88 Chen & Chen, 2001, Zhong Cheng Yao (Study of Chinese Patent Medicine), 1989; 11 (9):30 
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4.4 Yang tonifiërend (H. 17-2) 
 
Ba Ji Tian 
Farmaceutisch  Radix Morindae Officinalis 
Meridiaan  Nieren, Lever 
Temperatuur  warm 
Smaak   scherp, zoet 
Informatie tonifieert Nieren en steunt Yang 

belangrijk kruid bij mannelijke infertiliteit om het Yang van de Nieren te 
voeden 

 
Bu Gu Zhi 
Farmaceutisch  Fructus Psoraleae 
Meridiaan  Nieren, Lever 
Temperatuur  heet 
Smaak   scherp, bitter 
Informatie tonifieert Nieren, versterkt Yang en consolideert Jing 
 

 
Dong Chong Xia Cao 
Farmaceutisch  Cordyceps 
Meridiaan  Longen, Nieren 
Temperatuur  warm 
Smaak   zoet 
Informatie tonifieert Nier Yang en voedt Nier Jing 
Onderzoek Een onderzoek bij muizen heeft aangetoond dat een decoctie van Dong 

Chong Xia Cao de hoeveelheid zaadcellen vermeerdert en de motiliteit be-
vordert89.  

Note Gilles let op: extreem duur kruid 
 
Ge Jie 
Farmaceutisch  Gecko 
Meridiaan  Longen, Nieren 
Temperatuur  neutraal 
Smaak   zout 
Informatie  tonifieert Nier Yang, Jing en versterkt Xue, tonifieert Long Qi 
Onderzoek  Uit onderzoek is gebleken dat bij patiënten met impotentie en infertiliteit, na 

innemen van een kruidenformule met Ge Jie bevredigende verbeteringen 
plaatsvonden. De kruiden werden twee uur voor gemeenschap ingenomen90.  

 
Lu Rong 
Farmaceutisch  Cornu Cervi Pantotrichum 
Meridiaan  Nieren, Lever 
Temperatuur  warm 
Smaak   zoet, zout 
Informatie tonifieert Nier Yang en voedt Nier Jing 

voedt Xue, Ren- en Chong Mai 
 zeer belangrijk kruid om het sperma te verbeteren bij Nier Jing Yang xu 
Note Gilles  Gezien Lu Rong vrij kostbaar is, gebruik ik nog wel eens Lu Jiao Shuang (Cor-

nu Cervi Degelatinatium) in plaats van Lu Rong. Iets minder Yang tonifiërend. 
Bijkomend voordeel is ook, dat het beter verteerbaar is91.  

                                                             
89 Chen & Chen, 2001, Zhong Yao Xue (Chinese Herbology), 1998; 785:788 
90 Chen & Chen, 2001, Xin Zhong Yi (New Chinese Medicine), 1987; 2:3 
91 Chen & Chen, 2001, p. 975 
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Rou Cong Rong92 
Farmaceutisch  Herba Cistanches 
Meridiaan  Nieren, Dikke Darm 
Temperatuur  warm 
Smaak   zoet, zout 
Informatie tonifieert Nier Yang, Jing en Xue 

zeer belangrijk kruid bij mannelijke infertiliteit met Nier Yang, Jing en Xue xu 
 
Tu Si Zhi 
Farmaceutisch  Semen Cuscutae 
Meridiaan  Lever, Nieren 
Temperatuur  neutraal 
Smaak   scherp, zoet 
Informatie  tonifieert Nier Yin en Yang, consolideert Jing 

belangrijk kruid bij mannelijke infertiliteit. Onderdeel van de bekende formu-
le Wu Zi Yan Zong Wan 

 
Xian Mao 
Farmaceutisch  Rhizoma Curculiginis 
Meridiaan  Nieren 
Temperatuur  heet, toxisch 
Smaak   scherp 
Informatie verwarmt de Nieren en versterkt Yang, ook belangrijk bij impotentie 
 
Yin Yang Huo 
Farmaceutisch  Herba Epimedii 
Meridiaan  Nieren, Lever 
Temperatuur  warm 
Smaak   scherp, zoet 
Informatie Belangrijk kruid om de Nier Yang te versterken bij klachten aan de mannelij-

ke geslachtsorganen. Versterkt libido, vermeerdert de hoeveelheid zaadcellen 
en versterkt de zaadproductie.  

Onderzoek Uit studies blijkt dat Yin Yang Huo de secretie van endogene hormonen93 
stimuleert zoals corticosteron, cortisol en testosteron.  

 
Zi He Che  
Farmaceutisch  Placenta Hominis 
Meridiaan  Nieren, Longen, Lever 
Temperatuur  warm 
Smaak   zoet, zout 
Informatie  voed Jing en Xue 
   misschien wel belangrijkste kruid om Jing te versterken 
Note Gilles  let op: moeilijk verkrijgbaar en heel duur 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
92 Rou Cong Rong staat op de CITES-lijst van beschermde dieren en planten. Daarom wordt de gecultiveerde vorm gebruikt.  
93Chen & Chen, 2001, Zhong Xi Yi ]ie He Za Zhi (Journal of Jntegrated Chinese and  Western Medicine), 1989; 9 (12):737-8,710  
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4.5 Xue tonifiërend (H. 17-3) 
 
He Shou Wu 
Farmaceutisch  Radix Polygoni Multiflori 
Meridiaan  Nieren, Lever 
Temperatuur  licht warm 
Smaak   zoet, bitter, astringerend 
Informatie  voedt Jing en Xue van Lever en Nieren 

‘Volgens Dr. Tsai Wen-Qi stimuleert het gebruik van He Shou Wu, bijvoor-
beeld in Qi Bao Mei Ren Wan (Seven-Treasure Special Pil) haargroei en verbe-
tert het de hoeveelheid zaadcellen en mobiliteit94’. 

4.6 Yin tonifiërend (H. 17-4) 
 
Gou Qi Zi  
Farmaceutisch  Fructus Lycii 
Meridiaan  Lever, Nieren, Longen 
Temperatuur  neutraal 
Smaak   zoet 
Informatie  tonifieert Lever en Nier Yin, maakt de ogen helder 

een van de belangrijkste kruiden kruiden bij mannelijke infertiliteit 
onderdeel van de Wu Zi Yan Zong Wan 

Onderzoek  In een onderzoek met mannen met een laag aantal spermacellen en slechte 
motiliteit, zijn deze voor een periode van 1 maand behandelt met 1 maal 
daags elke avond 15 gram verse Gou Qi Zi als voeding. Na 1 maand was er bij 
een groot deel van de 42 mannen een normale spermawaarde te zien95.  

 
Han Lian Cao 
Farmaceutisch  Herba Ecliptae 
Meridiaan  Lever, Nieren 
Temperatuur  koud 
Smaak   zoet, zuur 
Informatie  voedt Yin en tonifieert Nieren, bij Yin xu van Lever en Nieren 
    
Nu Zhen Zi 
Farmaceutisch  Fructus Ligustri Lucidi 
Meridiaan  Lever, Nieren 
Temperatuur  koel 
Smaak   zoet, bitter 
Informatie  tonifieert Lever en Nieren, bij Lever- en Nier Yin xu en Jing xu 
   sterk in combinatie met Han Lian Cao (Er Zhi Wan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
94 Citaat: Commentaar auteur, Chinese Medical Herbology and Pharmacology. Chen & Chen, 2001, p. 929 
95 Chen & Chen, 2001, Xin Zhong Yi (New Chinese Medicine), 1988; 2:20 
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4.7 Astringerend (H. 18) 
 
Wu Wei Zi 
Farmaceutisch  Fructus Schisandrae Chinensis 
Meridiaan  Nieren, Longen, Hart 
Temperatuur  warm 
Smaak   zuur 
Informatie  voedt de Nieren, houdt Nier Jing vast, bedaart Hart en kalmeert Shen  

onderdeel van de bekende formule Wu Zi Yan Zong Wan 
Onderzoek  Bij een studie met muizen wordt Wu Wei Zi geassocieerd met een stimule-

rend effect op het voorplantingssysteem. Bij een dagelijks toediening van 1 
gr./kg. voor 30 dagen, is er bij de mannetjes een toename in gewicht van de 
testikels gemeten96.  

 
Shan Zhu Yu 
Farmaceutisch  Fructus Corni 
Meridiaan  Lever, Nieren 
Temperatuur  licht warm 
Smaak   zuur 
Informatie  tonifieert Lever en Nieren, houdt Jing en Yinye binnen 
Onderzoek  Een enkelvoudige-kruidenstudie laat een verbetering van de motiliteit zien 

van 42,8 %97. 
 
Fu Pen Zi 
Farmaceutisch  Fructus Rubi 
Meridiaan  Nieren, Lever 
Temperatuur  licht warm 
Smaak   zoet, zuur 
Informatie  tonifieert Nieren, consolideert Jing, tonifieert Lever en verbetert zicht 

  Wordt veel ingezet bij mannenklachten met Nier xu met zoals ejaculatie pre-
acox, spermatorrhea en impotentie. Onderdeel van de bekende formule Wu 
Zi Yan Zong Wan. 

 
 
  

                                                             
96 Chen & Chen, 2001, Shang Hai Zhong Yi Yao Za Zhi (Shanghai Journal of Chinese Medicine and Herbology), 1989; 2:43 
97 Prior, 2011, p. 72, Jeng et al., 1997 
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Conclusie en afronding 
 
De laatste decennia is de mannelijke onvruchtbaarheid drastisch toegenomen en we hebben in de 
praktijk gezien dat er steeds meer vraag is naar behandeling van problemen rondom de vruchtbaar-
heid en dat het voor mannen steeds minder taboe is om zich te melden. De behandelbereidheid on-
der mannen neemt dus toe. Veel stellen vinden in de reguliere zorg niet het antwoord wat ze zoe-
ken en we zien hierin een toenemende vraag in de Chinese geneeskunde. Vanwege deze toegenomen 
vraag naar behandeling van onvruchtbaarheid bij mannen vond ik het nodig om in kaart te brengen 
welke patronen en aandoeningen in de TCM worden gezien als de belangrijkste oorzaken voor man-
nelijke onvruchtbaarheid, wat hiervoor de aangewezen behandelmethoden zijn en welke formules 
hiervoor worden aanbevolen. De verslaglegging van het onderzoek dat ik daartoe heb gedaan heeft u 
hiervoor kunnen lezen.  
 
Uit mijn onderzoek is gebleken dat het goed mogelijk is om de meeste oorzaken van onvruchtbaar-
heid bij mannen te verklaren en hiervoor een passende behandeling voor te stellen. Er zijn veel ver-
schillende oorzaken en daardoor ook veel verschillende diagnoses te stellen. Daarom is geen eendui-
dig antwoord te geven op de vraag hoe mannelijke onvruchtbaarheid behandeld moet worden. Voor 
elke patiënt zal zorg op maat moeten plaatsvinden. Daarbij zal mijn onderzoek hopelijk een nuttig 
hulpmiddel zijn. Zelf heb ik nu al gemerkt dat mijn scriptie in onze praktijk een overzichtelijk en 
handig naslagwerk is gebleken wat voor mij de diagnose efficiënter maakt en de behandeling gerich-
ter. Omdat ik uiteraard niet geheel objectief ben, heb ik vijf collega’s die regelmatig patiënten met 
deze klacht behandelen gevraagd om gedurende 6 weken de in deze scriptie beschreven informatie 
bij het diagnosticeren en opstellen van het behandelplan in hun praktijk te gebruiken. Na 6 weken 
heb ik hen mondeling geïnterviewd om hun ervaringen in kaart te brengen. De belangrijkste conclu-
sies staan hieronder weergegeven: 
 

Algemene conclusies:  
• makkelijk snel vindbaar 
• verbetert de communicatie en motivatie naar patiënten 
• maakt kennis transparanter 
• minder tijd nodig om alle informatie te verzamelen  
• snel digitaal voor handen  
• informatie handig over te nemen bij bestellingen 

 
Specifiek:  

• naar hun idee konden ze een specifiekere diagnose stellen 
• efficiënter bij opstellen behandelplan 
• voegt kennis toe 
• specifiek gerichtere kruidenformules toe kunnen passen 
• meer inzicht gekregen in toepassen van kruiden binnen behandelwijzen 
• meer kennis van samenstellen en modificeren van kruidenformules 

 
Aanbevelingen: 

• wat zijn de effecten verwerkt in een onderzoek 
• hoofdstuk of scriptie met wetenschappelijk onderzoek 
• formules in overzichtelijke tabellen 
• informatie in een handig computerprogramma of app 
• een aantal belangrijke formules helemaal uitgewerkt 
• deze scriptie aanvullen met acupunctuurpunten en –formules 
• er een boek van maken 

 
Kortom: het onderzoek dat ik heb gedaan voorziet kennelijk in een behoefte, maar wakkert ook de 
wens naar meer en fundamenteler onderzoek aan. 
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Bijlage 1 
Westers Medisch 

Inleiding 
In deze bijlage wordt er uitleg gegeven over de rol van het sperma bij sub- en infertiliteit. Aan bod 
komt beknopt de spermatogenese, onderzoeken en waardes, mogelijke oorzaken en behandelings-
mogelijkheden in de Westerse geneeskunde. Tenzij anders is vermeld, heb ik bij alle informatie en 
cijfers gebruik gemaakt van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en van patiëntenvereniging Freya.  

Definitie 
Bij ongeveer één op de zes stellen komen vruchtbaarheidsproblemen voor. Dit betekent dat na mi-
nimaal één jaar proberen (bij regelmatig gemeenschap), geen zwangerschap ontstaat. Bij ongeveer 
een op de drie van de stellen ligt het probleem bij de vrouw en bij een op de drie bij de man. In 
overige gevallen ligt de oorzaak bij beiden of is de oorzaak onbekend. Ondanks dat er vaak gespro-
ken wordt van onvruchtbaarheid of infertiliteit, is er meestal sprake van verminderde vruchtbaar-
heid of subfertiliteit. Van mannelijke infertiliteit spreekt men eigenlijk pas als het aannemelijk is dat 
de man de oorzaak is van de onvruchtbaarheid98. Bijvoorbeeld door azoöspermie.  

Spermaproductie  
In de testikels worden de spermatozoa (zaadcel-
len) aangemaakt. De spermatozoa gaan naar de 
epidydimis (bijbal). Naast de spermatozoa bestaat 
het ejaculaat ook nog uit de inhoud van de pros-
taatvloeistof en van de zaadblaasjes (samen onge-
veer 75 %). Deze vloeistof, die o.a. fructose bevat, 
zorgt voor een grotere inhoud, voeding van de 
spermatozoa en voor de juiste zuurgraad. De 
spermaproductie functioneert het beste bij een 
temperatuur van 32-34° C. 
 
Tijdens een ejaculatie trekken de prostaat, de 
zaadblaasjes en de ampulla zich samen en ledigen 
hun vloeistoffen tegelijkertijd in de urethra (een 
sympathische reactie). De vloeistoffen vormen het 
uiteindelijke sperma of ejaculaat. Het heeft een pH 
van tenminste 7,2. Deze waarde is nodig om het 
sperma te beschermen tegen het zuur van de 
schede van de vrouw (pH 3,8 – 4,599). Na deze ledi-
ging in de urethra volgt een clonische, peristalti-
sche beweging (een parasympathische reactie) van 
de zwellichamen in de penis, die ervoor zorgt dat 
het sperma geloosd wordt. Tijdens dit proces sluit 
de urethra zich af voor de urine uit de blaas. 
 
 
 
 

 

                                                             
98 Dop, NVOG, 1999 (Wikipedia) 
99 Obgyn.net 

Afbeelding 1: Anatomie geslachtsorganen 
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Het proces vanaf het aanmaken van de zaadcellen tot de ejaculatie duurt tussen de 72 en de 90 da-
gen (in literatuur ook beschreven 2 – 3 maanden). Als sperma niet in de vagina terecht komt, dan 
heeft het een levensduur van ongeveer 5 minuten. Spermacellen die direct tijdens de geslachtsge-
meenschap worden ingebracht leven meestal 3 dagen in de baarmoeder. Onder gunstige omstandig-
heden kan het sperma tot 5 dagen in de baarmoeder overleven.  

Kwaliteit van het sperma 
Met name de hoeveelheid, de motiliteit (beweeglijkheid) en de morfologie (vorm) van de zaadcellen 
bepalen de kwaliteit van het zaad. Daarnaast zijn er nog andere factoren van belang, zoals de pH-
waarde, liquefactie (vervloeiing) tijd, hoeveelheid leukocyten en of het sperma antistoffen tegen 
zichzelf aanmaakt.  
 
De kwaliteit wil niet altijd wat zeggen over de vraag of de man zijn partner kan bevruchten. Be-
vruchting is ook bij verminderde zaadkwaliteit mogelijk, al is de kans wel aanzienlijk minder groot. 
De zaadkwaliteit heeft ook geen invloed op de kans op afwijkingen bij een uiteindelijke geboren 
baby.  

Waardes 
Onderstaand tabel geeft de normaalwaardes weer die internationaal gebruikt worden en die zijn 
vastgesteld volgende de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In veel literatuur en studies kom je 
nog de standaarden uit 1999 tegen, vandaar dat ik deze ook vermeld heb. In 2009 zijn deze naar be-
neden bijgesteld.  
 

Tabel 1. Normaalwaarden100 volgens WHO 

                                                             
100 Bron: Wikipedia, Semenanalyse. Cijfers: Cooper, et al., WHO, 2010 
101 Immunobead-test: bloed dat bij de vrouw wordt afgenomen wordt met een spermamonster in lab. op kweek gezet 
102 Mixed Agglutination Reaction: test op sperma op aanwezigheid van antistoffen 

Eigenschap Criteria 
WHO 
1999 

bijstelling WHO 
2009 

Eenheid 

Volume tenminste 2,0 1,5 ml. totaal 

Concentratie tenminste 20 mln. 15 mln. zaadcellen/ml. 

Aantal tenminste 40 mln. 39 mln. zaadcellen totaal 

Vitaliteit meer dan 75% 58% 
van de zaadcellen moeten levende zaad-
cellen zijn 

pH Waarde tenminste 7.2 
  

Liquefactie  
(vervloeiing) 

binnen 20-30 
 

minuten 

Motiliteit  
(beweeglijkheid) 

meer dan 25% 
 

progressief beweeglijke (graad 'a') 

meer dan 50% 
 

beweeglijke zaadcellen (graad 'a' + 'b') 

Morfologie 
(vorm) 

meer dan 15% 4% 
van de zaadcellen moet een normale 
vorm hebben 

Witte bloedcellen 
minder 
dan 

1 mln. 
 

per ml. 

Antistoffen - 
IBT101 test 

minder 
dan 

50% 
 

van de motiele zaadcellen bevat aange-
hechte deeltjes 

Antistoffen -  
MAR102 test 

minder 
dan 

50% 
 

van de motiele zaadcellen bevat aange-
hechte deeltjes 
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Oorzaken mannelijke subfertiliteit 
Bij sommige oorzaken is het niet geheel duidelijk of deze leiden tot de verminderde vruchtbaarheid. 
Mogelijke oorzaken volgens de NVOG:  

• niet goed ingedaalde testikels 
• afwezigheid van zaadleiders 
• ontstekingsverleden aan zaad- of bijballen 
• eerdere chemotherapie of bestraling 
• een varicocele (spatader in balzak) 
• antistoffen 
• erfelijkheid 

Leefregels 
Volgens de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) is er een aantal leefre-
gels waarvan niet bewezen is, maar waarvan het toch niet onmogelijk wordt geacht dat de kwaliteit 
van het sperma erdoor verbetert. Gezien het feit dat de sperma-aanmaak 2 tot 3 maanden duurt, 
wordt geadviseerd om deze leefregels minimaal 3 maanden te volgen om mogelijke verbetering waar 
te kunnen nemen.  
 
Er wordt geadviseerd om warme en strakke kleding (ondergoed) te mijden. Ook sauna’s, hete baden 
en elektrische dekens worden afgeraden. Daarnaast wordt er geadviseerd om 2 a 3 keer per week 
een zaadlozing te hebben, te stoppen met roken, gezond te eten en matig te zijn met alcohol. In 
bijlage 2 vind je mijn aanvulling op de leefregels.  

Behandelingsmogelijkheden 
KI (Kunstmatige Inseminatie) 
Met behulp van een spuitje kan het sperma zo dicht mogelijk bij de baarmoedermond in de vagina 
worden ingebracht. Voor KI moeten er tenminste 1 miljoen spermacellen per ml. in het zaad aanwe-
zig zijn. KI wordt ook wel KIE genoemd; met zaad van Eigen partner. KID is het met zaad van beken-
de of onbekende Donor.  
 
IUI (Intra-Uteriene Inseminatie) 
Het sperma wordt bewerkt in een laboratorium om zo veel mogelijk bewegende zaadcellen te ver-
zamelen. Vervolgens brengt de arts het via de vagina met behulp van een spuitje in de baarmoeder. 
Dit vindt plaats vlak voor de te verwachte ovulatie. Ook bij IUI moeten er tenminste 1 miljoen sper-
macellen per ml. in het zaad aanwezig zijn. 
 
IVF (In Vitro Fertilisatie) 
Als er na meestal 6 IUI’s nog geen zwangerschap is ontstaan, als er bij de vrouw belemmeringen zijn 
of als het sperma van slechte kwaliteit is, gaat men over op IVF. Ook bij IVF moeten er tenminste 1 
miljoen zaadcellen per ml. zijn. In het laboratorium worden eicel(len) en zaadcellen in een kweek-
schaaltje bij elkaar gedaan, waarna bevruchting kan optreden. Bij een bevruchting brengt de arts, op 
het juiste moment in de cyclus, de bevruchte eicel (-len) via de vagina in de baarmoeder. 
 
ICSI (Intra Cytoplasmatische Sperma-Injectie) 
ICSI is een vorm van IVF. ICSI wordt toegepast als er bij IVF geen bevruchting plaats vindt, als de 
spermakwaliteit extreem slecht is en/of als de hoeveelheid zaadcellen beneden de 1 miljoen per ml. 
is. Het verschil met IVF is, dat een geselecteerde zaadcel onder een microscoop direct in een eicel 
geïnjecteerd wordt.  
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MESA (Micro Epididymale Sperma Aspiratie) 
Dat wil zeggen een spermapunctie. Hierbij wordt met behulp van microchirurgie het zaad verkregen 
uit een zaadleider. Deze methode is geschikt in gevallen waarbij een man wel zaad produceert, maar 
dit door ontbreken of een obstructie van de zaadleiders het sperma niet naar buiten kan komen 
(azoöspermie). Ook wel gebruikt bij mannen bij wie het niet mogelijk is om zelf een ejaculatie te 
produceren. Het verkregen sperma wordt vervolgens ingebracht met behulp van een ICSI-
behandeling. Er zijn maar enkele centra in Nederland waar deze techniek uitgevoerd wordt. Meestal 
wijken patiënten uit naar België voor deze operatie. 
 
TESE (TEsticulaire Sperma Extractie)  
Zie MESA alleen hierbij wordt het sperma direct uit de testikel gehaald. 
 
PESA (Percutane Epididymale Sperma Aspiratie) 
Zie MESA, alleen worden hierbij de zaadcellen uit de epididymis (bijbal) verkregen. 
 
Hormoontherapie 
Bij een tekort aan LH of FSH, kunnen deze worden toegediend.  
 
Operatieve ingreep 
Bij een varicocele kan besloten worden om over te gaan tot een operatieve ingreep. De spatader, die 
de temperatuur zou kunnen verhogen, wordt dan afgesloten. Echter over het effect van deze ingreep 
verschillen de medici van mening. In sommige gevallen treedt een verbetering van de zaadkwaliteit 
op.
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Bijlage 2 
Leefregels uit de praktijk 

Algemene adviezen van Gilles Stoop bij mannelijke vruchtbaarheid. 
 
Roken: Alle studies tonen aan dat het roken van tabak en ook marihuana een schadelijk effect heeft 
op de spermakwaliteit. Dit zelfde geldt voor het gebruik van drugs. Mocht je willen stoppen met 
roken, uw acupuncturist/herbalist kan hierin adviseren of ondersteunen.  
 
Alcohol: Het is algemeen bekend dat alcohol een nadelig effect heeft op de zaadkwantiteit en kwali-
teit. Een matige of geen consumptie is dus aan te raden.  
 
Gewicht: Een te hoge BMI, overgewicht dus, kan de mannelijke hormoonbalans behoorlijk in de war 
brengen. Het is altijd een goed moment om af te vallen en gezond te gaan eten en leven.  
 
Koffie: Meer dan 3 consumpties per dag kan het DNA van het sperma verstoren.  
 
Stress: Stress heeft een nadelig effect op de kwaliteit van het sperma en vruchtbaarheidsproblemen 
veroorzaken stress. Wij adviseren om de spanningen gedoseerd toe te laten en externe stress, zoals 
een te volle agenda of werkdruk bijvoorbeeld, te mijden. Acupunctuur kan helpen de stress te ver-
minderen. 
 
Voeding: Zorg voor een algehele gezonde afwisselende voeding met verse groente en fruit. Mijd sui-
ker, zoetstoffen, junkfood en vet. Belangrijk is de voeding zo biologisch mogelijk te verkrijgen. Dit in 
verband met de schadelijke chemische stoffen en hormonen die er in voeding kunnen zitten. Deze 
hebben een zeer schadelijk effect op de mannelijke vruchtbaarheid. 
 
Warmte: De sperma aanmaak functioneert optimaal bij een temperatuur die 2 graden lager ligt dan 
de normale lichaamstemperatuur. Dit is dan ook de reden dat de sperma aanmaak zich buiten het 
lichaam afspeelt. Dragen van strak ondergoed, veel warme baden of sauna’s wordt in deze periode 
dan ook afgeraden. 
 
Supplementen: Een aantal voedingssupplementen die het sperma kunnen verbeteren, komt in meer-
dere onderzoeken terug. Deze zijn niet voldoende uit een gezonde voeding te halen. Het gaat hier 
met name om: foliumzuur, zink, vitamine E, selenium, Vitamine C, bèta-caroteen (ook wel pro- vita-
mine A) en L–carnitine. Een formule waar dit allemaal inzit, is de Multi 4 Man van het merk Orthica. 
 
Seks: Geadviseerd wordt om één keer in de twee dagen een ejaculatie te hebben om een zo goed 
mogelijke kwaliteit te produceren. Als libido en andere problemen van seksuele aard zich voordoen, 
overleg dit dan met de acupuncturist. Acupunctuur en Chinese kruiden kunnen hierbij helpen.  
 
Levensstijl: Zorg voor voldoende lichaamsbeweging en ontspanning. Maar voorkom overmatige 
duursporten met te hoge temperaturen in de genitaalstreek. 
 
Overige factoren: Bepaalde industriële chemicaliën bijvoorbeeld lood en bestrijdingsmiddelen kunnen 
een slechte invloed hebben op de aanmaak van de zaadcellen. Probeer blootstelling aan deze stoffen 
zo veel mogelijk te vermijden. Daarnaast kunnen ook sommige geneesmiddelen slecht zijn voor de 
spermaproductie. Bijvoorbeeld Beta-blokkers. 
 
 
 
 
Bronnen: Jane Lyttleton, Bob Damone, Gilles Stoop 


