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Ooit gehoord van abdominale acupunctuu4 oftewel:

Bij abdominale acupunctuur zet de
acupuncturist de naalden op de buik
en maakt hij gebruik van meridianen,
maar ook van specifieke punten, zegt
Kasha Yang. Midden over de buik
loopt de RenMai-meridlaafl , daarÍ7aast

lopen de nier-, de maag- en de milr
merídiaan. Nog verder naar buiten
lopen de meridianen voor de lever en
de galblaas. In totaal zijn er 48 k\as-
sieke acupunctuurpunten. 45 extra
punten en negen nieuwe punten die
gebruikt worden bij abdominale acu-
punctuur. Samen wordt het wel het
abdominale meridiaan systeem (AMS)

genoemd.
Net als op de voeten en de handen,
weerspiegelt de buik het hele mense-
lijk lichaam. Bij de buik is dat in de

vorm van de zogenoemde 'Heilige
schildpad'. Als u de punten van het
AMS op een kaart tekent, vormt zich
een soort schildpad: het hoofd boven,
korte, kromme armen en benen en
een dik hjf Qie foto 1).

Ontdekker van de Heilige Schildpad

(en van de abdominale acupunctuur)
is de Chinese professor Bo Zhi Yun.
Hij was acupuncturisl in een zieken-
huis en kreeg in 1972 een patiënt
die acute onderrugklachten had met
ischiasverschijnselen Met de klassie-
ke methoden behaalde hij geen re-
sultaat Hij bedacht dat er vanuit
de centrale rugmeridiaan, de Du
Mai, ook een verbinding is met de

centrale buikmeridiaan, de Ren Mai.
Hij prikte eerl paar buikpunten aan

en na vijf minuten was tot zijn
verbazrng de pijn bij de patíënt
verdwenen.
Uitgangspunt van de ontdekking van
professor Bo is het punt op de navel,
het she que-punt (Ren Mai 8). De na-
velstreng is voor een embryo de le-
vensader die de groei reguJeen en

coórdineert. Na de geboorte nemen
de organen dit over en raakt het na-
velstrengsysteem in de slaapstand.
Maar het systeem is er nog wel en
vormt zo de basis van het abdomina-
le acupunctuur systeem

In China is abdominale acupunctuur
inmiddels erg populair, vooral omdat
er snel resuitaat geboekt wordt. In
sommige ziekenhuizen zijn er aparte
afdelingen voor deze vorm van acu-
punctuur. Zo behandelen afisen pa-

tiënten na een hafioperatie of een
orthopedische ingreep met buikacu-
punctuur om pijn te verminderen.
De overheid erkent deze nieuwe
vorm en stimuleert meer onderzoek.

acupunctuur op de buik? Deze nieuwe vorm van

acupunctuur biedt veel voordelen boven de klassieke

acupunctuur. Kasha ng van het China Medic in Amster-

dam is enthousiast over deze methode. Zij past het veel

toe en probeert het in Nederland bekendheid te geven.

Ook reflexzonetherapeuten kunnen de buikpunten toe-
passen in hun behandeling.

Tekst: Nathalie Koopman, ref lexzonetherapeut
Foto's: lris Spaink, fotograaÍ
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Vccrdelen
In Nederland past Kasha Yange ab-
don-iinale acupunctLrur toe in haar
kliniek China N{edic. Volgens haar
zijn ÍaI van klachten te behandelen
met deze vorm van acupunctuur: met
name pijnklachten en clegeneratieve
klachten, zoals artrose, maar ook gy-
naecologische klachten, zoals de
overgang ol onvruchtbaarheid, spijs-
verteringsklachten en gebrek aan
energie (ME/CVS) en urologische
aandoeningen of huidproblemen. Bij-
na voor alle klachten is abdominale
acupunctuur in te zetten.

Het voordeel voor de patiënt is dat
de behandeling zo goed als pijnloos
is en dat er snel resultaat geboekt
wordt, dat ook nog eens lang aan-
houdt "Daarnaast is de behandeling
veilig, omdat we fijne naalclen ge-

bruiken in vergelijking met de klas-
sieke acupunctunr. En we prikken
ondiep, zodat we niet in de buik-
holte komen", legt Kasha Yang uit.
"Het is een makkelilk aan te leren
vorm, omdat je door goed te meten
ook direct de goede punten te
pakken hebt. Bil de klassieke acu-
punctuur heb je eerst veel ervaling
nodig voordat je echt goed kunt
behandelen "

Abdominale acLlpunctultr is een heel
precieze methode "Goed rleten is

daarom heel belangrijk Op die ma-
nier zit je direct op de goede plek. In
tegenstelling tot de klassieke metho-
dc. waarhij dc loeatie van de punlen
nog wel eens kan verschillen per
therapeut", zegt Kasha Yang Daar-
naast is het bij abdominale acupunc-
tuur niet nodig on-r de naalden te
draaien of bewegen, om zo een zo-
genoemde 'de qi' - sensatie bij cle

patiënt te krijgen. Dat is een manier'
orn de patiënt de enelgie te laten
voelen stromen.

De behance!íng
Kasha Yang neemt bij elke patiënt
eefst een anamnese af Daarna voelt

ze de pols en trekt daaruit conclusies
met betrekking lol het energieniveau
van de diverse meridianen. Verwolgens

neemt de patiënt plaats op een behan-
cleltafel (een van de drie in haar kli-
niek). Kasha meet dan heel precies
onder meer de lengte van het borst-
been tot de navel en de breedte van
de buik (zie Íbto 2) Op basis hier-
van kan ze precies bepalen waar de

acupunctuurpunten liggen (zie foto 3).
Dit verschilt per persoon: bij een langer
persoon liggen de punten anders dan bij
een klcin persoon. De cersle keer geelt
ze de patiënt een balansbehandeling,
waarbij ze een pàar pllnten op de cen-
trale Ren Mai meridiaan aanprikt rnet
daalbij een paar Maagpunten. De patiënt
bliift zo dertig minuten liggen. cvenrueel
met een warme lamp op de buik.

ilNsHR VÊNG

Hosho Vong is do bavlogaa aigaaaras

von Chlno Modic, aen k lnlok voor ocu-
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nal@ (aia@sa Gaaoasl<unda " Tot voor korr' u_.ros zt) da aalgo, rnoor vic) hoor ei
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Venef clc trrccclc keer rolgt een }<l:rcht

gerichtc behancleling "Beh:rlve als ie

rnancl crnstige pijnkl:rchten hecft. clan

bcgin ik cl:ilect rnet cle kiachrgerichte
bchancleling."
Bij ecute hlacl-rten r-olstaan rleestal zes

behlnclelir-rgcn (ts-ce keel per ueek):
bij chlonische klachten volgt n:r tien
l<eer' een c\-allratie , l)e r er-r-olgbeh:rncle

ling cluu|t .15 rrinr.rten en kost € 5i
\ r'. 1 Z, rt ,lr L r'l! l\Ír:r:u \ \ Íl:loc(lcll \lÍ/(
beh:rnclelir-rg

Or-n te er-v'alen hoc het is. ben ik op clc

b:rnk gaan liggen Ik hcb lest van nrjn
onclcmrg cn hoop clat cle behancleling

cl:ur cflect op heeÍt, Kasha Yang bekijkt
eelst arnchchtig l'rijn br-rih: "Iloe is hct

ntt l tlt hloctltlILrk': . \ r.r.r!l lc rTtÍlrÍr'r
L.lit cle stancl r:rn mijn n'.rr el l<an ze lÍl
lciclcn clat ef lrogelijk een :rfi.r ijking is

En je: ik l-rcb altijcl een hge bloeclcL'LLk

geh:rd D:runa mcct zc mijn br-rik cn

;zet ze ninnticns cle naalclcn. llet zijn
inclerclaacl nict rnccl clan kleine speJ-

dcnprikjes chc ik voel. Kasha \hng legt

uit clat cr dlie r-clschillencle ni\erLLs \:rLr

dieptc zijn rr-'.r'.u'op cle n:r:rlclen gezet

u-olclcn; "l)e bovenste oppen lakkigc
laag is cle zone \\rlilrop het l-rolograrrr

r':ur cle hele mens op cle brLik krn l'or'
clcn behanclelcl, l)e r-rridclelsre l:L:rg is

het gebrccl w:r:lrlrec clc Lr".LcliLionele r-ne-

liLli.rrtcn 1,.'r'.il<l ri,,rrlcrt cn rlc tlicp.t.
laag is on-r c1c orgenen te beïnr'loeclen

IIaar alle clrie cle lagen zijn zo oncliep

clat ri.-c nooit in cle buikholte komcn
Het is clus heel reilig
Ornclrt il< last heb van n'rijn oncleln-rg

/cl K.l.l)J nog I\(\'r'llr':r n:r:rltlcn ulr
plrnten clie cofesponclelcn rnet cle rr.rg-

spielen De cler-tig ninutcn oncler c1e

s:rr-nrr Lrrnn ziin Trlel se(n stt.tl- \..'-'1" __-'_-.s

afloop voelt rrijn rrLg soepeler airn. clc

clagen elne heb ik zelfs vrijn-e1 gccn
l:rst meer

l,leer infolrn:rtie op
s-nrr- chin:ur-reclic. nl of
lrlri- fr-rzhen.nl
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vi.g@rs a@. raí @x cr@àr@n. lk vind
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ook kunnon word@. gebruikt ols r@-

'exzo-e. Je, \unl oot TeL )e, v nge.s
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voa h@t ichcrcrm ocrn €n u.rot is e,r b@-

tor don dot?"
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obdom ncle ocupuncluJr suste@m 9@-

brrrken ío:hc Vcrng dool eor poc'

hondige g'@p@^ voo'. -Je [u^i rcc.c
duim vonof hot borstbeen r@cht .oor
toenadan 9 ijden [ot oon hot schocrm-

boer Zo lon jo de @nergc ncor b@-

nad@. ór@aga. @n da moridionen sti

nrl@r@n .Ja begint don in he[ middon

ap d@ B@. Moi en doorno kun jo ook

d@ cnd@r@ m@ridion@n dia over da

buik lopon, bijvoorbeo d de .ior en

mocrgmoridioon, op dozalfda monior

behcrdelen (zie foto át. 'l> J@ b_ ^at
g ijd@n vo@ t dot j@ ni@t v@rd@r Àunl,

don botokanl doi vook dot door eon

blokkode zit Dot punt kun jo don

crport pokkon "

Ook s er e,ea aae,al atnr om r.a \n ict" )'
ve,te,"rg le sl--lereo: nccg 25 ner
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de novol op do buik Zal ,tw duim on
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drooi en duw eaa óaotle (zÍa foto 5)

Da <rhona e,^el^ie. <r' ^l .. . e.7e.

mo^i@r ei d@Vo@to@l@ @n@'gie dco I

le[ rosultcrcrt is eaa varóalard@ w@r-

king von de darmaa

€at hoa hondigo en eanvoudiga

gre,@p i= de volgetdo: leg ULL ^e e

hondpolm ov@r da ncv@, n@l d@

mtddavtngor op d@ Bon Moi Uut

vinge's zUn roo' l:e^eden 9e'chf .

Uuu rrijs on ringvlng@r logt u op do

niormoridioon (ho vo cun von d@ B@n
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da moogmoridioon (op [ru@@ cun von

de Ran Moi) Vorvolgons schudt u

" @t L* hc nd zochr es hoe- e^ uJ@ot.
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Uitoroord kunnon raflaxzoaatáa

rop@u
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