
Acupunctuur Wereldwijd

Het is een speciaal fenomeen. 
Wij, als acupuncturisten van de Belgian Acupunctors 
Federation, zijn erg overtuigd van onze zaak 
en behandelen dagelijks honderden patiënten. 
Wij vinden dat acupunctuur meer en meer zijn plaats 
verdient binnen het geheel van de gezondheidszorg, 
omdat patiënten er wel bij varen en wij een ernstige 
bijdrage leveren in het verbeteren van de levens-
kwaliteit van de bevolking.  
 
Toch loopt de integratie van de acupunctuur binnen  
de gezondheidszorg niet van een leien dakje.  
Ondanks het feit dat het recentelijk onderzoek van 
het Kenniscentrum (KCE) van minister Onkelinx 
tot de vaststelling komt dat 90 % van de patiënten 
tevreden zijn over hun acupunctuurbehandeling, 
is er heel wat tegenkanting tegen deze vorm van 
geneeskunde. 
Als beroepsvereniging luisteren we aandachtig 
en met respect naar de argumenten van hen 
die menen dat acupunctuur niet thuis hoort binnen 
de gezondheidszorg.

Acupunctuur
kan helpen

Acupunctuur
Wereldwijd

Wordt acupunctuur terugbetaald?

Behandeling door een acupuncturist die aangesloten 
is bij de BAF wordt door enkele mutualiteiten  
gedeeltelijk terugbetaald.
Informatie hierover is te verkrijgen bij uw ziekenfonds 
of bij de BAF-acupuncturist.

Ook hebben een aantal verzekeringsmaatschappijen 
terugbetalingakkoorden afgesloten met BAF in het 
kader van hun (sport)ongevallen- en hospitalisatie- 
verzekering. U kunt hierover informatie vinden in uw 
polisvoorwaarden, bij uw makelaar of bij de BAF- 
acupuncturist.

Erkende acupuncturisten

De adressenlijst van acupuncturisten, erkend door 
de wettige beroepsvereniging Belgian Acupunctors 
Federation BAF, kan geraadpleegd worden op de  
website www.acupunctuur-baf.be.
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China, ondertussen toch geen ontwikkelingsland meer, 
blijft trouw aan zijn tradities. In Beijing worden er  
jaarlijks 39.000 000 behandelingen ‘chinese  
geneeskunde’ uitgevoerd, en in het Beijing Hospital  
of TCM komen er dagelijks 8000 patiënten op visite. 

Bron: gesprek met dr. Zhao, 

president van BATCM – Beijing Administration of TCM

Datzelfde BATCM coördineert universiteiten,  
researchcentra, hospitalen die zich bezighouden  
met de Chinese Geneeskunde en samenwerking  
met o.a. België.

Frankrijk, Engeland, Nederland, Duitsland,  
Oostbloklanden, Noorwegen, Zweden,  
Denemarken… overal zien we een intense  
acupunctuuractiviteit, zowel op niveau van  
behandelingen als van opleidingen.

Ook het nabije Oosten. In een gesprek met Tuvia Scott, 
een acupuncturist uit Israël, bleek dat Israël  
in elk hospitaal een acupunctuurafdeling heef

Wereldwijd kunnen we er dus niet omheen.   
Acupunctuur zit in de lift en blijft groeien.  
Toch maakt dit niet zoveel indruk op de westers  
medische wereld.  Wat daar vooral geldt is het weten-
schappelijk bewijs. De zogeheten evidence based 
medicine. Werkt acupunctuur ja of neen voor die en 
die klacht. De manier om dit te onderzoeken heet 
‘randomised double blind clinical trial – RCT’.  
Nu weten we wel dat veel patiënten zeggen ‘zeker, het 
werkt, want ik heb het gevoeld’, maar dat volstaat niet. 
Met deze methode proberen ze vooral het ‘placebo-
effect’ uit te sluiten. Niet alle acupuncturisten zijn 
even gelukkig met deze manier van onderzoek, omdat 
placebo (ook een vorm van qi) belangrijk is, en je een  

acupunctuurbehandeling niet op dezelfde manier 
kan onderzoeken als de werking van bijvoorbeeld 
een medicament.  
Interessant is dat professor Herman Roelants,  
medestichter van SKEPP, die zich heel erg kritisch  
opstellen tegenover acupunctuurbehandelingen,  
laat blijken dat hij vooral geïnteresseerd is in het  
placebo-effect, en dat er veel meer onderzoek zou 
moeten gebeuren naar deze vorm van genezen,  
maar dat dit niet gebeurt omdat de farmaceutische  
industrie niet geïnteresseerd is. 

Bron: J.De Ceulaer, Denken als ambacht, Bezige Bij, 2012, p 151

Of zoals een vooraanstaand Nederlands cardioloog  
in Nijmegen liet verstaan ‘Voor mij zijn er verschillende 
modellen van geneeskunde’. 

Dit wil niet zeggen dat de BAF niet wil meedoen aan 
het ‘wetenschappelijk onderzoek’.  
We hebben onlangs nog een belangrijk eigen onder-
zoek gepubliceerd in ‘The European Journal of Pain’, 
over acupunctuurbehandelingen voor pijnen na 
whiplash in samenwerking met de VUB en  
professor Jo Nijs. Met goed resultaat overigens. 

Does acupuncture activate endogenous analgesia in chronic 

whiplash-associated disorders? A randomized crossover trial, EJP 

Langzaam maar zeker worden we een gewaardeerde 
medespeler in de gezondheidszorg.

Bedenkingen:

Veel patiënten zeggen dat een geneeskunde die zo 
lang bestaat en waar al duizenden jaren zoveel mensen 
door behandeld zijn, toch wel haar waarde moet 
bewezen hebben. Tegenstanders vinden dit geen 
valabel argument. Het is niet omdat iets al lang bestaat, 
of omdat ‘iedereen het doet’ het daarom ook OK is. 
Daar is iets van, maar we kunnen er toch moeilijk naast 
kijken dat de acupunctuur de laatste decennia wereld-
wijd aan een niet te stuiten groei bezig is.  
Sinds 1970, toen Nixon de USA bezocht en James Reston 
reportages maakte over acupunctuur-behandelingen 
in het China van toen nog Mao, is bijvoorbeeld in 
Amerika acupunctuur uitgegroeid tot een substantieel 
onderdeel in de gezondheidszorg. 
In een rapport ‘A consensus Development Conference on 
Acupuncture’ die in het National Institute of Health (NIH) 
van 1997 werd gehouden, blijkt dat in 1996  
3.1 miljoen volwassen Amerikanen en 150.000  
kinderen per jaar met acupunctuur werden behandeld.  
En in de periode van tussen 2002 en 2007 is het  
aantal behandelingen nog met 1 miljoen gestegen. 
 
http://nccam.nih.gov/health/acupuncture/introduction.htm

Ook in het Amerikaanse leger en de NAVO is  
acupunctuur een geïntegreerde behandelingsmanier 
geworden om gewonde soldaten en soldaten met  
posttraumatisch stresssyndroom te behandelen. 
 
http://www.nyrnaturalnews.com/pain-2/2012/01/us-military-turns-

to-acupuncture-to-treat-injured-soldiers/ 

In Canada, waar al heel wat stappen gezet zijn om de 
integratie van de acupunctuur te regelen, is de reactie 
van de eerbiedwaardige politicus Georgg Abbott het 
overwegen waard: “Acupuncture treatment is one way of 
preventing illness and managing existing health conditions. 
We are making it easier for patients to access a treatment 
option that they might otherwise be unable to afford.”
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