
 

 

Acupunctuur 

 

 
 

Acupunctuur is een traditionele Chinese geneeswijze die zich baseert op energiestromen 

(meridianen) die door het lichaam lopen, Qi genaamd. Als de energiestromen zijn verstoord 

kan zich dat uiten in allerlei aandoeningen. Bepaalde acupunctuurpunten in die stromen 

kunnen gestimuleerd worden door aan te prikken. Hierbij kan de energiebalans verbeterd 

worden en het herstel bevorderen. 

 

Behandeling 

Niet zo bekend bij velen is dat acupunctuur ook voor dieren een waardevolle 

behandelmethode kan zijn. Er zijn zeer oude Chinese prenten van dieren waar per diersoort de 

acupunctuurpunten zijn aangegeven. In Nederland zijn inmiddels tientallen dierenartsen die 

zich naast hun studie diergeneeskunde ook hebben toegelegd op acupunctuur. 

In de Chinese geneeskunde wordt een patiënt als één geheel gezien en worden niet alleen de 

klachten onderzocht, die op dat moment aan de orde zijn. Dit betekent dat er altijd een 

uitgebreid vraaggesprek met de eigenaar van een hond plaatsvindt. Alle informatie 

die beschikbaar is (voeding, ontlasting, omgang met mensen, karaktereigenschappen, medisch 

verleden), kan helpen bij het stellen van een diagnose. Nadat alle vragen beantwoord zijn, 

wordt er gestart met het onderzoek. Hartslag, vacht, tong en het hele lichaam wordt grondig 

bekeken om te zoeken naar warme of pijnlijke gebieden. Ook het observeren van de 

bewegingen is erg belangrijk. 

 

Aan de hand van de diagnose die gesteld wordt, bepaalt de behandeld arts op welke 

acupunctuurpunten geprikt moet worden. Hiervoor gebruikt de behandelaar hele dunne, 

steriele acupunctuurnaalden (hao tjennaalden) welke 10 tot 30 minuten blijven zitten. Ook 

kan er gebruik gemaakt worden van injectie van een kleine hoeveelheid vloeistof of 

elektrische stimulatie. Dieren worden vaak heel erg rustig en ontspannen tijdens een 

acupunctuurbehandeling, ze vinden het zelden vervelend. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Hoe acupunctuur werkt is niet helemaal duidelijk. Wel is wetenschappelijk aangetoond dat 

met acupunctuur: 

• hormonen vrijkomen, zoals cortison en endorfines (werken pijnstillend) 

• de bloedcirculatie verbetert 

• zenuwbanen gestimuleerd worden 

 

Een behandeling duurt gemiddeld twintig minuten. Het aantal benodigde behandelingen is 

afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht. Dit kan variëren van één tot meerdere 

behandelingen per week gedurende een aantal maanden. Het grote voordeel van acupunctuur 

is dat het volstrekt pijnloos is en geen bijwerkingen heeft. 

 

 

Wanneer acupunctuur? 

Diverse problemen kunnen met acupunctuur verholpen/verlicht worden, eventueel als 

aanvulling op de reguliere diergeneeskunde. Er worden onder andere goede resultaten bereikt 

bij: 

• problemen in spieren, gewrichten en botten 

• pijnklachten 

• huidproblemen 

• neurologische (uitval-)verschijnselen 

• incontinentie 

• luchtwegaandoeningen 

• maagdarmproblemen 

• problemen bij de voortplanting 

• vage klachten 

• gedragsproblemen 

 

Wilt u meer weten over acupunctuur, informeer dan bij 

uw dierenarts. 


