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Acupunctuur
Voor dit artikel hebben we een interview

gehad met acupuncturist Gilles
Stoop die samen met zijn echtgenote

Yuhsin Chung een acupunctuurpraktijk heeft

en veel paren met vruchtbaarheidsproblemen
behandelt. Naast de acupunctuur behoort in

hun praktijk ook emotionele begeleiding bij
de behandeling.

Werking van acupUllctuur
Dewerking berust op het volgende: in ons lichaam bevinden

zich onzichtbare banen waarlangs de energieën Yin en Yang

lopen. Deze twee tegengestelde krachten lopen voortdurend

in elkaar over, maar kunnen ook uit balans raken. Die on-

zichtbare banen noemen we meridianen en horen elk bij een

orgaan. Alle banen bij elkaar vormen een energienetwerk,

waarop de acupunctuurpunten liggen. Elk van die punten

staat in contact met een orgaan of met een bepaalde functie.

Ben je niet 'gezond', dan kan de acupuncturist met behulp

van naalden bepaalde energieën afremmen of juist stimule-

ren.

Kinderwens en acupUllctuur
Voor een groot aantal vrouwen én mannen is het krijgen

van een kind helaas niet vanzelfsprekend. Volgens de WHO

zoekt ongeveer 15%van de stellen in hun 'vruchtbare' leeftijd

hulp bij het zwanger raken. Bij 33%van de gevallen ligt het

probleem bij de vrouw, 35%bij de man en 32%aan een combi-

natie. Stellen met een kinderwens kunnen voor behandeling

van acupunctuur en Chinese geneeskruiden kiezen. Hierdoor

kan de cyclus worden gereguleerd, kunnen de eisprong en

groei van de eitjes worden verbeterd en, zeker niet onbelang-

rijk, ook de doorbloeding van de baarmoederwand verbetert.

Daarnaast kunnen vrouwen zich tijdens de behandeling beter

voelen, ze krijgen meer energie en hebben minder stress.

Veel mensen lopen tegen dezelfde problemen aan, zoals de

omgeving die hen niet begrijpt en ongevraagd met goed-

bedoelde adviezen komt. Of de buurvrouw of collega die

zo makkelijk zwanger wordt. Dit levert veel emoties op, die

vaak voor blokkades in het lichaam zorgen. Met gesprek-

ken en acupunctuur kan die (Iever- )energie weer beter gaan

stromen.

Oorzaken van onvruchtbaarheid
De oorzaken van onvruchtbaarheid lopen uiteen van endo-

metriose, PCOS,PMS, anovulatie, DES,problemen aan de

eierstokken of eileiders; antisperm antibody tot verminderde
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Traditionele acupunctuur, zoals ze nu toegepast wordt,

bestaat uit het inbrengen van roestvrijstalen naalden in

verschillende delen van het lichaam (hao tjen-naalden).

Bij moderne toepassing kunnen eventueel andere

stimuli op punten van keuze worden toegepast, zoals

bestraling met laser, een laagfrequente wisselstroom

op de geplaatste naalden of zelfs toediening van kleine

injecties in acupunctuurpunten. Sommige praktiserende

acupuncturisten plaatsen naalden op, of bij de plaats

van de ziektehaard, waar anderen punten kiezen op

basis van de symptomen. In de traditionele acupunctuur

wordt meestal een combinatie van punten gebruikt.

Acupunctuur Latijn: acus = naald en pungere = steken
is een onderdeel van een behandelmethode in de tradi-

tionele Chinese geneeskunde. Hierbij worden naalden

op zogenoemde acupunctuurpunten in het lichaam

gestoken. Deze methode bestaat meer dan 2500 jaar

en is nauw verbonden met Chinese filosofie. Sinds d~

bronstijd worden metalen naalden gebruikt. Voor die tijd

gebruikte men vermoedelijk naalden van botsplinters of

steen.
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zaadkwaliteit of kwantiteit. Bij sommige stellen is de oorzaak

gewoon onbegrepen. Ook hier kan acupunctuur hulp bieden.

Door acupunctuur is het mogelijk om de cyclus op een aantal

punten te verbeteren; de eirijping te stimuleren, de doorbloe-

ding van het endometrium (baarmoederwand) te verbete-

ren, stress te verminderen en de patiënt goed te begeleiden

door het hele vruchtbaarheids- en IVF-traject. Dus, eigenlijk

lichaam en geest zo gezond mogelijk voorbereiden op een

eventuele zwangerschap. Deze verbetering is vaak na vier à

vijf behandelingen al merkbaar. Wanneer dit allemaal beter

gaat, wordt de kans op een zwangerschap vergroot. Echter,

of de zwangerschap door acupunctuur komt.,. dat weet je

nooit zeker.

Chinese geneeskunde
In de Chinese geneeskunde speelt een vrije doorgang van

energie in het hele systeem een belangrijke rol. Zowel fysiek,

in het bekkengebied, als emotioneel. Met behulp van acu-
punctuur wordt de doorbloeding van het baarmoederslijm-

vlies gestimuleerd en de energie van de betrokken gynaeco-

logische organen versterkt.



Tijdens de periode van de acupunctuurbehandelingen wordt

vaak geadviseerd Chinese kruiden te gebruiken omdat deze

de nierenergie en de doorbloeding versterken. De kruiden, in

tabletvorm, worden op de persoon afgestemd en gemaakt

door een apotheek. Echter, niet alle acupuncturisten werken

met deze kruiden.

Acupunctuurbehandeling bij onvruchtbaar-
heid
Tijdens de eerste periode worden de vrouwen één keer per

week gezien. Is dit niet mogelijk dan één keer in de twee

weken. Sommige vrouwen worden gedurende een langere

periode behandeld en gaan dan één keer per maand. De

behandeling wordt individueel op de diagnose en aan de fase

van de cyclus aangepast. Bij IVF, ICSIen soms bij lUI wordt de

behandeling ook op het gebruik van de medicatie afgestemd.

Mannen hoeven meestal maar één keer in de twee à drie

weken een acupunctuurbehandeling te ondergaan.

Het is verstandig om bij IVF, ICSlof lUI al zes tot acht weken

van tevoren een afspraak te maken. Echter, bij de vrouw kan

dit een paar weken voor het starten van de medicatie ook al

een groot verschil maken.

Verbeteren van vruchtbaarheid met
acupUllctuur
• Reguleert de cyclus (Iengte,PMS, bloedverlies, eisprong).

• Reguleert de hormoonhuishouding door stress te

verminderen.

• Verbetert functies van eierstokken en de kwaliteit van

follikels.
• Stimuleert bloedcirculatie in eierstokken en baarmoeder.

• Vermindert kans op miskraam.

• Vermindert pijn en stress bij puncties.

• Vermindert stress en onrust bij kinderwens,

• Versterkt immuunsysteem.

• Vermindert baarmoedercontracties

na terugplaatsing.

• Verbetert verdikking en doorbloeding van baarmoeder-

slijmvlies.

• Vermindert bijwerkingen van medicatie.

• Verbetert spermakwaliteit (duurt 2 - 3 maanden).

AcupUllctuur en terugplaatsing bij IVF, ICSI
of inseminatie
Onderzoek heeft aangetoond dat een acupunctuurbehande-

ling vóór de terugplaatsing de kansen op een zwangerschap

vergroot. Het is het meest ideaal om op de ochtend van de

terugplaatsing een afspraak met de acupuncturist te maken.

Wanneer dit niet mogelijk is kun je ook de avond ervoor een

afspraak maken. De weken na de terugplaatsing zijn vaak

stressvol, een behandeling in die periode wordt dan ook

aangeraden om de kans op innesteling na IVF te vergroten,

en vooral ook om de rust enigszins te kunnen behouden.

Het meest recente onderzoek, van de VU in Amsterdam en

de University of Maryland, School of Medicine, combineerde

de resultaten van zeven testen bij 1.366 vrouwen, Zij vonden

dat bij de vrouwen die acupunctuur ondergingen 65%eerder

een succesvolle terugplaatsing heeft. Dit betekent dat voor

elke 10 vrouwen die acupunctuur ondergaan, er één extra

succesvolle terugplaatsing zou zijn.

"Met behulp van acupunctuur
wordt de doorbloeding van
het baarmoederslijmvlies
gestimuleerd en de energie van
de betrokken gynaecologische
organen versterkt. II



AcupUllctuur voor de terugplaatsing bij IVFI
ICSI verbetert resultaat
Erwerden twee groepen vrouwen vergeleken die IVF-of

ICSI-behandelingen ondergingen. Groep I kreeg acupunctuur-

behandeling volgens de principes van de traditionele Chinese

geneeskunde. Groep 11kreeg acupunctuurbehandeling

waarbij punten werden aangeprikt die geen effect hebben op

zwangerschap. De behandelingen vonden plaats op de dag

van plaatsing van het embryo en drie dagen daarna.

• In groep I werd 33,8%zwanger,

28,4%is bevallen.

• In groep 11werd 15,8%zwanger,

13,8%is bevallen.

Onderzoek naar mannelijke onvruchtbaar-
heid
Dat acupunctuur kan helpen bij vrouwen die moeilijk zwanger

geraken is redelijk bekend. Volgens recent onderzoek kan

acupunctuur echter ook helpen bij onvruchtbare mannen.

Acupunctuur was in staat de spermakwaliteit te verbeteren

van Duitse en Italiaanse mannen.

Veertig proefpersonen namen deel aan dit onderzoek.

Alle veertig leden ze aan onvruchtbaarheid (idiopathische

oligospermia, asthenospermia, of teratozoospermia). Ach-

tentwintig mannen lieten zich gedurende vijf weken twee

maal per week behandelen met acupunctuur. Na deze vijf

weken werden de sperma stalen van alle veertig mannen na

randomisatie opnieuw onderzocht en vergeleken met stalen

die werden afgenomen aan het begin van het onderzoek.

Het resultaat was dat er na afloop in de acupunctuurgroep

significant meer gezonde spermacellen aanwezig waren. Het

was niet zo dat specifieke types van onvruchtbaarheid beter

of slechter reageerden op de therapie.

Acupunctuur lijkt dus in staat te zijn de spermakwaliteit te

bevorderen, ongeacht de oorzaak van de onvruchtbaarheid.

Tot slot nog enkele tips van Gilles
Als het om een IVF gaat, probeer dan al twee maanden van

tevoren te beginnen met de acupunctuur en de Chinese

kruiden.

Het is misschien een cliché, maar heel erg belangrijk is gezond

eten en leven, om lichaam en geest zo gezond mogelijk voor

te bereiden op een eventuele zwangerschap. Dus vroegtijdig

stoppen met roken en drinken (ook de mannen), driemaal

daags vers en gezond eten. Regelmatig leven. Gedoseerde

lichaamsbeweging. Externe stress proberen te verminderen .

Dit komt vaak neer op het verminderen van de hoeveelheid

afspraken in de agenda, ook als dit sociale afspraken zijn.

Dus wat meer rust. Interne stress, angst, spanning, verdriet

en jaloezie gedoseerd toelaten. Voor meer informatie kun je

terecht op de website van Gil/es www.acupuncturist.nl. of

die van de Nederlandse vereniging voor acupunctuur (NVA)

www.acupunctuur.nl..
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Lid NVA.Onze behandelingen worden
door vrijwel alle zorgverzekeraars vergoed.
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