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 LIJF EN LEDEN

In balans aan boord

Ik vlieg nog steeds vaak, maar er is veel veran-
derd. Ik reis nu rechtstreeks van Amsterdam 
naar Chengdu in tien uur. Heel praktisch, want 
veel tijd om te reizen heb ik niet. Ik heb  
namelijk een drukke praktijk als acupuncturist.
De column Lijf en leden door een acupunc-
turist? Dat is misschien even wennen. Want 
wat doet een acupuncturist eigenlijk ? En nog 
belangrijker, wat kan een acupuncturist doen 
voor vliegend personeel?  

Holistische geneeswijze
Al jarenlang behandel ik in mijn praktijk 
geregeld bemanningsleden met diverse 
gezondheidsklachten. Jammer dat ik hier 
niet eerder van wist, hoor ik dan steeds. En 
zo ontstond het idee om daarover in het 
Magazine iets te vertellen. 
Ik ben al heel lang bezig met gezondheid, 
maar dan vanuit de visie van de al eeuwen-
oude Traditionele Chinese Geneeskunde. 
Niets vreemds voor een aantal lezers denk ik, 
want misschien hebben jullie tijdens een stop 
in Azië er al veel van gezien of zelfs gebruik 
van gemaakt. Toch nog even een stukje uitleg.
Acupunctuur is een veel toegepaste 

geneeswijze waarbij dunne naaldjes op 
bepaalde punten op het lichaam worden 
aangebracht. Het is een holistische 
geneeswijze: lichaam en geest zien 
acupuncturisten als één geheel. Bij een 
patiënt met hoofdpijn kijk ik dus verder. Ik 
wil meer weten dan alleen alles over die 
specifieke hoofdpijnklacht, want waarom 
heeft iemand hoofdpijn? 
Acupuncturisten zien hoofdpijn als een ver-
storing van de energiebalans. Die balans 
probeer ik te herstellen. Dat is elke keer een 
ontzettend boeiende puzzel, waarvan de 
oplossing natuurlijk het leukst is: als ik van 
patiënten hoor dat ze zich beter voelen en dat 
klachten zijn verminderd of zelfs verdwenen. 

Breed inzetbaar
Met welke klachten kan een acupuncturist je 
helpen? Dat zijn er teveel om op te noemen. 
De indicatielijst van de World Health Organi-
sation (WHO) geeft een goed overzicht van 
de brede inzetbaarheid van acupunctuur. 
De gezondheidsklachten van cabinepersoneel 
zijn ook heel divers. Maar veel voorkomend 
zijn slapeloosheid, obstipatie, menstrua-

tieproblemen, vruchtbaarheidsproblemen, 
oorsuizen, rug- en nekklachten, hoofdpijn 
en vermoeidheid. Voor veel lezers misschien 
herkenbaar, maar ook verrassend. 
Als passagier had ik al een beeld gekregen 
van de zwaarte van jullie beroep. Door het 
behandelen van cabinepersoneel weet ik er 
inmiddels nog meer van. Niet alleen van de 
zware kanten overigens, maar ook van de 
leuke. Gesprekken over gezondheidsklachten 
gaan soms ineens over in een boeiend reisver-
haal. Maar dat is natuurlijk niet de enige reden 
waarom ik graag cabinepersoneel behandel. 
De specifieke klachten die ik veel bij jullie 
beroepsgroep zie, zijn namelijk heel goed te 
behandelen met behulp van acupunctuur.

Slapeloosheid
Het zal niemand verbazen dat deze klacht op 
het lijstje staat. De onregelmatigheid van het 
werk, lange werkdagen in verschillende tijd-
zones waardoor het dag/nachtritme verstoort, 
zijn allemaal factoren die een goede slaap 
negatief beïnvloeden. Slapeloosheid kan op 
den duur grote gevolgen hebben, zoals con-
centratieproblemen, prikkelbaarheid, veran-
derde eetlust en verlaging van de algehele 

weerstand. Slaapmiddelen lijken soms een 
oplossing, maar werken vaak verslavend en 
hebben bijwerkingen zoals sufheid. 

Yin en yang
Hoe werkt acupunctuur tegen slapeloosheid? 
Wij zien slapeloosheid als een verstoring 
van de energiebalans. In het bekende yin-
yangsymbool staat de donkere helft, de 
yin-energie, voor rust (nacht) en het lichte 
gedeelte, de yang-energie, voor actie (dag). 
Vanaf het moment van opstaan worden we 
actief (yang), maar in de loop van de dag wordt 
de yin-energie belangrijker ter voorbereiding 
op onze nachtrust. Dat natuurlijke proces is bij 
cabinepersoneel vaak verstoord.
Een behandeling met acupunctuur probeert 
het tekort aan yin-energie of het teveel aan 
yang te herstellen. Bij de behandeling bekij-
ken we ook altijd samen welke aanpassingen 
in het dagelijks leven mogelijk zijn om een 
goede slaap te bevorderen. Aan de onregel-
matigheid van het werk kan acupunctuur na-
tuurlijk niets veranderen, maar er is veel mo-
gelijk om beter in balans aan boord te gaan 
van je volgende vlucht. 
Zie ook acupuncturist.nl.

tekst Gilles Stoop, acupuncturist

Heel wat vlieguren heb ik gemaakt. Als passagier onderweg weg voor een kennis-
making met Azië, voor opleiding, stage, werk, de liefde en familiebezoek, vooral 
naar Chengdu en Taipei. Ik heb wel een idee wat het werken aan boord inhoudt en 
wat voor klachten er kunnen ontstaan. Wat kan acupunctuur doen? 
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jullie beroep. Door 
het behandelen van 
cabinepersoneel weet 
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