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39.000.000 acupunctuurbehandelingen per jaar 

 

 
 

4 maal per jaar brengt BAF een nieuwe patiëntenfolder . Ditmaal handelt hij over 

“acupunctuur wereldwijd” 

 

 

                                                                                                                                

39.000.000 acupunctuurbehandelingen per jaar 

 

Met de komende politieke regularisatie van het beroep van acupuncturist is acupunctuur een 

vaak terugkomend onderwerp in onze pers. 

 

Even over het muurtje kijken bij enkele andere landen kan ons een beeld geven waarom een 

regularisatie wenselijk is. 

 

We kennen de steun van prins Charles in Engeland .  Eveneens zijn we aangenaam verrast 

door de opname van acupunctuur in de Obama-care. 

 

Wist je dat er ondanks de snelle verwestering in Beijing jaarlijks 39.000.000 acupunctuur 

behandelingen worden  uitgevoerd? 

 

In Amerika blijkt er volgens de National Institute of Health dat er  in 1996 3,1 miljoen 

volwassen Amerikanen en 150.000 kinderen behandeld werden met acupunctuur. In de 

periode 2002 tot 2007 is het aantal behandelingen nog met 1 miljoen gestegen.  

Ook in het Amerikaanse leger en de NAVO is acupunctuur een geïntegreerde behandel wijze. 

 

De Canadese politicus George Abbott reageert als  volgt: “Acupuncture treatment is one way 

of preventing illness and managing existing health conditions. We making it easier for 

patients to access a treatment option that they might otherwise be unable to afford. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eveneens interessant is het  aantal inwoners per acupuncturist 

 

Australië:  1 acupuncturist per 21000 inwoners 

New zeeland: 1 per 16000 

VS: 1 per 20000 

België:  1 per 13750  

 

Cijfers zeggen uiteraard niet alles maar geven een idee of iets ingebed zit in de maatschappij. 

 

Wenst u meer te vernemen over acupunctuur wereldwijd? Vraag onze folder aan via het 

secretariaat, of download deze van onze website. 

 

Een lijst van erkende en medisch opgeleide acupuncturisten kan je vinden op 

www.acupunctuur-baf.be 

Acupunctuur uitgevoerd door een BAF-acupuncturist wordt door de meeste mutualiteiten en 

tal van verzekeringen terugbetaald. 

 

 

Lieven Wauters 

P.R. BAF 

e-mail: lieven.wauters@belgacom.net 

mob. 0477 27 80 46    

De Belgian Acupunctors Federation-BAF, wettig erkend op 10 februari 2003 door Kamer en 

Senaat, garandeert de hoogste opleidingsnormen van België en één van de hoogste van 

Europa. Enkel medisch geschoolden kunnen zich lid van de beroepsorganisatie maken. 
 

 

 


