
Lezersbrief Humo 
 
Betreft: Reactie op de uitzending ‘leeuwenkuil’ op de VRT van dinsdag jl. 
 
Geachte, 
 
Als Voorzitter van een beroepsfederatie van acupuncturisten wil ik toch graag het 
volgende kwijt. 
De laatste jaren hebben we meermaals mogen meemaken dat er in dergelijke discussies  
naast elkaar gepraat wordt. 
 
Als bepaalde artsen koelweg beweren dat ze ‘erkennen’ wat ‘bewezen’ is, dan moeten ze 
ook beseffen dat er, met betrekking tot acupunctuur, heel wat wetenschappelijk 
onderzoek bestaat.  
(ter info: zie www.eufom.com wetenschappelijk onderzoek of op www.acupuncture.com ) 
 
Belangrijk echter is dat dit onderzoek ook wordt gelezen.  Op Ministeries heeft men 
blijkbaar wel oog voor dossiers van de farmaceutische industrie , doch wetenschappelijk 
onderzoek in ons domein wordt a priori niet au serieux genomen.  
In China worden jaarlijks tot 10.000 onderzoeken verricht op het domein van 
acupunctuur. Het niet ernstig nemen van dergelijk onderzoek  is struisvogelpolitiek .   In 
andere Europese landen en overal ter wereld  houden  de Ministeries van 
Volksgezondheid daar juist wel rekening mee . Niet voor niets heeft de 
Wereldgezondheidsorganistie (toch niet het eerst beste instituut) Chinese geneeskunde 
erkend als waardevolle geneeskunde. 
 
Op het moment dat financiële fundamenten van het RIZIV de ‘high tech’-geneeskunde 
niet meer kunnen torsen, wordt het misschien even tijd om therapieën te promoten die 
budgetvriendelijk zijn.  Veel functionele stoornissen kunnen perfect verholpen worden 
door acupunctuur. Chronische migraines, chronische hoofdpijnen, chronische lage rug-en 
nekpijnen vinden zeer veel baat bij de toepassing van acupunctuur.  Daarover bestaat 
heel veel wetenschappelijke evidentie. 
In plaats van onze therapeuten aan te vallen, moet men beseffen  dat deze mensen de 
schatkist miljoenen euros besparen.  Studies tonen aan dat in Californië, het 
medicijnenverbruik met  
20 % is gedaald sinds men acupunctuur als erkende therapie heeft ingevoerd gedurende 
de laatste 20 jaren.  Geen leuk geluid voor de farmaceutische industrie, maar toch even 
stof om over na te denken. 
 
Een tweede bedenking: als de klassieke geneeskunde beweert dat ze de enige 
geneeskunde is die kan wetenschappelijk kan aantonen dat ze effectief  is : waarom 
hebben we dan zoveel patiënten die hulp komen vragen voor chronische klachten en 
bovendien zeer tevreden zijn over onze therapeuten?   
Wanneer wordt de strijdbijl begraven en beseffen Westerse artsen dat we 
complementair zijn?  Geen enkele van onze therapeuten beweert dat ze kankers 



genezen, of metabole ziekten, wel dat ze functionele klachten kunnen herstellen.  Door 
andere inzichten worden veel klachten verholpen die anders zeer veel geld zouden 
kosten aan de maatschappij! 
 
Een concreet voorbeeld: een patiënt komt ons opzoeken, heeft een zwelling onder de 
knie van een appel groot.(vloerder) In vaktaal: een slijmbeursontsteking.  Reeds 2 weken 
thuis, 10 Voltaren-spuiten en antibiotica. Zonder resultaat.  Na 5 
acupunctuurbehandelingen is de bursitis totaal verdwenen. Patiënt hoeft geen medicatie 
meer en kan terug werken. 
 
Tweede voorbeeld: patiënt heeft een chronische achillespeesontsteking, moet 
geopereerd worden. (ernstige ingreep met lange revalidatie!) Na 10 behandelingen is de 
reeds 1 jaar durende klacht volledig opgelost waardoor een dure interventie is 
vermeden. Deze gevallen bewijzen dat acupunctuur zeer effectief is en 
kostenbesparend! 
 
Als de heer Rudy De Motte (cfr Humo 2 weken gelden) beweert zich in te spannen voor 
de complementaire geneeskunde, dan wordt het tijd dat er werk van gemaakt wordt.  
Overal in Europa wordt de wetgeving terzake aangepast, alleen in België blijkt dit langer 
te duren dan verwacht.  De wet Colla dateert ondertussen al van 1999!  Dit was nochtans 
het platform om een degelijke wetgeving terzake in te voeren. 
 
We vragen ons trouwens af waarom wij meer ‘placebo-effect’  zouden  hebben dan 
westerse artsen? 
Maak je geen zorgen: in onze praktijk staan geen wierookstokjes en speelt er geen 
esoterische muziek.  
Laat het ook duidelijk zijn: onze therapeuten hebben een goede samenwerking met 
artsen, die zeer gericht doorverwijzen voor functionele klachten. En geen enkele van 
onze leden heeft ooit moeten gebruik maken van zijn verzekering burgerlijke 
aansprakelijkheid. 
 
De werkelijkheid is blijkbaar toch zeer verschillend van wat op de televisie wordt 
gezegd, want voor de camera’s zijn we plots hun vijand. 
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