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Arnhem, 10 juni 2020 

 

Acupunctuur als aanvullende therapie bij post-COVID-19 klachten 

De COVID-19 pandemie vormt wereldwijd een grote bedreiging voor onze gezondheid. Er is nog geen 

gerichte curatieve of preventieve behandeling tegen Corona ontwikkeld. De behandeling binnen de 

reguliere geneeskunde is (intensief) symptomatisch inclusief de huidige hoogtechnologische 

middelen die ons daartoe ter beschikking staan. Inmiddels zijn er diverse artikelen gepubliceerd in de 

medische vakliteratuur die aangeven dat acupunctuur (in de traditie van TCM - Traditional Chinese 

Medicine) een belangrijke bijdrage kan leveren in de behandeling van COVID-19 patiënten. 

De ernstig zieke COVID-19 patiënt wordt in de meeste gevallen primair in het ziekenhuis opgenomen 

waar snelle en intensieve (reguliere) diagnostiek en behandeling beschikbaar is.  Met name in de fase 

na ziekenhuis opname, of voor de minder zieke patiënt die thuis in quarantaine verbleef is er naast 

voortgezette reguliere medische zorg  plaats voor acupunctuur voor gerichter, sneller en vollediger 

herstel van de patiënt. In de literatuurlijst van de Federatie Medische Specialisten over nazorg, 

revalidatie en overleving in relatie tot COVID-19 infectie wordt aan liefst drie artikelen gerefereerd 

over acupunctuur als behandelingsoptie in dit verband. 

(https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/literatuur_revalidatienazorgsurvival.pdf).1,2,3 

Inmiddels is gebleken dat COVID-19 patiënten (ook degenen die slechts milde klachten hebben) in de 

herstelfase langdurig last houden van ernstige vermoeidheid, spierzwakte, kortademigheid, 

pijnklachten, depressie en posttraumatische stressstoornis (PTSS).  Dit zijn diagnosen die ook 

uitstekend gesteld kunnen worden in het kader van de TCM traditie, als basis voor een succesvolle 

acupunctuurbehandeling.  De beschikbare literatuur hierover tot op heden valt weliswaar in de 

categorie ‘expert opinion’; Randomized Controled Trials zijn nog niet beschikbaar. Dit geldt echter 

evenzeer voor de reguliere geneeskunde. Alle behandelingen  – vele enthousiaste theorieën en 

experimenten ten spijt - zijn symptomatisch gericht op basis van gediagnosticeerde of vermoedde 

pathologie en expert opinion. In alle redelijkheid is het aannemelijk dat acupunctuur in de 

herstelfase na COVID-19  effectief kan zijn voor de genoemde klachten in analogie met vergelijkbare 

klachten bij andere aandoeningen, die baat hebben bij acupunctuur behandeling.  

Er is evidence dat acupunctuur goed helpt bij kanker-gerelateerde vermoeidheid en het chronisch 

vermoeidheids syndroom.4-7 Het is aannemelijk dat acupunctuur als aanvullende behandeling op de 

reguliere geneeskundige behandeling net zo goed helpt bij post-COVID-19 vermoeidheid.  

Bij pijnklachten is er voldoende bewijs dat acupunctuur behandeling effectief is bij diverse vormen 

van pijn.8-10 Dat zal onverkort gelden voor de specifieke en aspecifiek pijnklachten ten gevolge van 

COVID-19 infectie. 

Acupunctuur is nuttig gebleken als aanvulling op reguliere behandeling bij patiënten met restrictieve 

longaandoeningen zoals COPD, waarbij acupunctuur de benauwdheid en de levenskwaliteit van deze 

patiënten verbetert.11,12 Daar bij COVID-19 patiënten ook sprake is van benauwdheid als gevolg van 

alveolaire schade aan de longen, ligt het in de lijn der verwachtingen dat ook hier acupunctuur 

substantieel zal kunnen bijdragen.  

Voor depressie en PTSS heeft acupunctuur een bewezen meerwaarde naast de reguliere therapie.13-

16  
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In het kader van deze introductie van wat acupunctuur voor COVID-19 patiënten te bieden heeft leek 

het ons niet zinvol specifieke acupunctuur behandelprotocollen te noemen; daarvoor zij in eerste 

instantie verwezen naar de beschikbare artikelen daarover. 

Tenslotte moet nog genoemd worden dat acupunctuur – mits in goed geschoolde en ervaren handen 

– een veilige behandeling is zonder relevante bijwerkingen.17 

Op grond van bovenstaande argumenten willen wij nadrukkelijk pleiten voor het opnemen van 

acupunctuur als een belangrijke behandelingsmodaliteit bij post-COVID-19 klachten. Hiervoor 

kunnen patiënten bij voorkeur verwezen worden naar BIG-geregistreerde arts-acupuncturisten (zoals 

alle leden van onze vereniging WAVAN). Zij zijn opgeleid tot regulier arts en waarderen en 

respecteren alle kwaliteiten van de reguliere geneeskunde, naast de meerwaarde tot in detail die 

aanvullende behandeling met acupunctuur heeft te bieden. Acupunctuur of TCM concurreert 

nimmer met reguliere geneeskunde maar biedt vaak een belangrijke aanvulling of extra 

behandelmogelijkheid voor de vaak ernstig of langdurig zieke COVID-19 patiënt.  

Opgesteld door de Wetenschappelijke Commissie van de WAVAN (Wetenschappelijke Artsen 

Vereniging voor Acupunctuur in Nederland) 
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