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Inleiding 
 
Mijn interesse in spijsverteringstoornissen, en met name het Prikkelbaar Darm 
Syndroom  (PDS), is ontstaan doordat ikzelf al sinds mijn kinderjaren problemen heb 
ondervonden met mijn darmen. Indertijd werd bij mij de diagnose “Spastische Dikke 
Darm” gesteld. Je moest daar maar mee leren leven. Ook kwam dat doordat ik zo’n 
nerveus kind was. 
Eerlijk gezegd kan ik mij niet herinneren dat ik er erg onder leed als kind, ik weet 
alleen dat ik een heel erg leuke jeugd heb gehad met mijn ouders en zussen en 
broer. Pas toen ik een twintiger was begon ik problemen te krijgen met mijn 
spijsvertering, en eigenlijk is dit steeds erger geworden naarmate ik ouder werd. 
 
Ik zie om mij heen steeds meer mensen met soortgelijke klachten, en zelfs bij jonge 
kinderen zie ik vaker symptomen die op PDS kunnen duiden. Helaas wordt daar niet 
altijd serieus mee omgegaan, er wordt gedacht dat het vanzelf wel zal overgaan. 
Toch ben ik ervan overtuigd dat men veel beter zou moeten nadenken over waarom 
iemand deze klachten krijgt, en hoe je je met hulp van buitenaf, maar ook met goede 
voeding en leefgewoonten, veel beter kan voelen en daarmee ook veel beter kunt 
functioneren. 
 
Om beter inzicht te krijgen in mogelijke oorzaken, symptomen en behandelmethoden 
voor PDS ben ik op zoek gegaan naar informatie. Veel hiervan heb ik gevonden op 
het internet. De Moderne Westerse Geneeskunde heeft tot nu toe nog geen 
duidelijke oorzaken of medicijnen gevonden voor PDS, des te meer is er interesse 
voor deze aandoening vanuit andere perspectieven, zoals Traditionele Chinese 
Geneeskunde. In deze scriptie zal ik proberen een verklaring te geven voor het 
ontstaan van PDS, met de daarbij behorende klachten en behandeling. 
 
 
Zonder de hulp en steun van mijn lieve ouders, zussen, broer, maar vooral van mijn 
vriend Ronald, had ik nu niet deze scriptie zitten schrijven. Het waren de laatste jaren 
tijdens mijn studie geen makkelijke tijden; bijna elk weekend werd opgeslokt door 
lessen volgen, stagedagen en studeren. Ook de avonden bleven niet gespaard. En 
dit alles naast een fulltime baan betekent eigenlijk dat ik veel te weinig tijd had om 
met jullie door te brengen. Bedankt voor jullie steun, geduld en begrip! 
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Gebruikte termen en afkortingen 
 
Prikkelbaar Darm Syndroom  PDS 
Irritable Bowel Syndrome   IBS 
Traditionele Chinese Geneeskunde TCM 
Enzymen lichaamseigen stoffen die de omzetting van 

voedselbestanddelen verzorgen 
Lactose     melksuiker 
Gastro-enteroloog    maag-darm specialist 
Autonome zenuwstelsel   onwillekeurige zenuwstelsel, staat niet onder 
      invloed van de wil 
Ziekte van Crohn    chronische ontsteking van de dunne en/of 
      dikke darm 
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Hoofdstuk 1 

PDS in Moderne Westerse Geneeskunde 
 
1.1  Omschrijving PDS en spijsverteringsstelsel 
 
Het Prikkelbaar Darm Syndroom is een complexe aandoening waarbij de dikke en de 
dunne darm onvoldoende vermogen hebben de darminhoud op een juiste manier te 
bewegen.  Het is een functionele gastrointestinale aandoening, d.w.z. dat het een 
maagdarm aandoening is en er geen structurele, biochemische of infectieuze 
oorzaken zijn1. Andere benamingen voor PDS zijn o.a. spastisch colon, muceuze of 
spastische colitis (dikke darm ontsteking met resp. slijm of krampen), nerveuze 
diarree en functionele diarree. Geen van deze benamingen is correct. Termen met 
het woord colitis veronderstellen een ontsteking van de dikke darm en bij PDS is 
hiervan geen sprake. Het betreft ook niet alleen de colon (dikke darm), en behalve 
diarree komt obstipatie veel voor bij PDS. Internationaal wordt de term “Irritable 
Bowel Syndrome” gebruikt, wat vertaalt naar het Nederlands het Prikkelbaar Darm 
Syndroom betekent. Toch mankeert er ook iets aan de term “prikkelbaar”, omdat de 
darmen van nature prikkelbare organen zijn. Overprikkelbaar zou een betere 
benaming zijn. 
De darmen vormen een belangrijk onderdeel van het spijsverteringsstelsel, wat 
bestaat uit alle organen die voor de vertering van voedsel zorgen.  

 
Figuur 1. Het spijsverteringsstelsel, bron: http://www.mlds.nl/upload/shopmodule/Colonoscopie_LR.pdf   
Ons voedsel passeert achtereenvolgens de mond, slokdarm, maag, dunne darm, 
dikke darm en anus. De vertering begint al in de mond door het kauwen van voedsel 
en de vermenging hiervan met enzymrijk speeksel. Via peristaltische bewegingen 
van de slokdarm (het “transportorgaan”) komt het voedsel in de maag terecht, waar 
de maagsappen, die enzymen en een hoge concentratie zoutzuur bevatten, en de 
contracties van de maag het voedsel nog fijner maken. Als het voedsel fijn genoeg is 
kan de brij de maag verlaten, naar de dunne darm. Het eerste gedeelte van de 
dunne darm is de twaalfvingerige darm (duodenum), waar de galwegen en de 
alvleesklier (pancreas) op uitkomen. Omdat het slijmvlies van de dunne darm het 
zure milieu niet verdraagt, worden pancreassap en gal aan de darminhoud 
toegevoegd waardoor het zure maagsap wordt geneutraliseerd. De pancreas 
produceert ook nog verschillende enzymen voor de splitsing van eiwitten, vetten en 
                                                 
1 Curing IBS naturally with Chinese Medicine, Jane Bean, Blue Poppy Press, 2000 
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zetmeel. De lever produceert gal dat in de galblaas wordt opgeslagen. Deze trekt na 
een maaltijd samen waarbij de gal in de darm wordt uitgestort. De gal bevat galzure 
zouten welke, vooral na een vetrijke maaltijd, de vetten in zeer kleine bolletjes 
verdelen. In de dunne darm worden, mede door enzymen uit de darmwand, de 
voedingsstoffen gedigesteerd en via de darmwand opgenomen in het bloed. Het 
transport van de voedselbrij van de onderste maagopening tot de dikke darm duurt 2 
tot 4 uur, waarna een dunne waterige massa overblijft. Deze massa komt aan in de 
dikke darm en bestaat voornamelijk uit water, zouten en onverteerbare plantaardige 
stoffen. Door bewegingen (insnoeringen) van de dikke darm wordt de waterige 
massa in contact gebracht met het slijmvlies van de darm. Hierdoor wordt vocht uit 
de massa onttrokken en in de bloedbaan gebracht. Het gevolg is een min of meer 
stevige massa, de ontlasting. Ongeveer 6 keer per etmaal komen massacontracties 
van de dikke darm voor. Deze zorgen voor een grote verplaatsing van de 
darminhoud richting de anus. Deze treden vooral ’s ochtends op, na de koffie of het 
ontbijt. Men krijgt dan een gevoel van aandrang. 2 
Je kunt je voorstellen dat wanneer de motoriek van de darmen verstoort is, deze 
meer prikkelbaar zijn dan normaal wat de verschillende verschijnselen kan geven. De 
darmen van PDS patiënten trekken vaker samen dan normaal, onregelmatiger en 
krampachtiger. Er zijn ook mensen bij wie de samentrekkingen normaal verlopen 
maar die een overgevoelige darmwand hebben. Sommige patiënten hebben zowel 
de krampachtige samentrekkingen als de overgevoeligheid. 3 
 
1.2  Symptomen2,3 

 
PDS kan vele klachten geven, waarvan buikpijn, hevige krampen, winderigheid, een 
opgeblazen gevoel en problemen met de stoelgang de voornaamste zijn.  
 
1.2.1 Buikpijn 
De pijn is vaak zeurderig met aanvallen van hevige krampen. De krampen kunnen 
ontstaan na de maaltijd of soms al na enkele happen. Vaak verlicht de pijn door de 
stoelgang of het laten van winden. Dit laatste is in de omgang met andere mensen 
niet altijd mogelijk, waardoor de klachten buitenshuis meestal erger zijn. Bij sommige 
mensen komen de klachten aanvalsgewijs, waarbij zij gedurende een bepaalde 
periode veel last hebben, gevolgd door een symptoomvrije periode. Sommige 
mensen hebben een continue zeurderige pijn, anderen klagen over een brandend 
gevoel of stekende pijn. Er zijn zelfs patiënten die zeer heftige pijn hebben waarbij ze 
op handen en voeten kruipend door de kamer gaan. 
Verschillend van patiënt tot patiënt, kan de pijn kan op elke plaats in de buik gevoeld 
worden. Meestal wordt de pijn echter linksonder in de buik gevoeld. Hier bevindt zich 
het sigmoid, het nauwste gedeelte van de dikke darm. Dit gedeelte is het meest 
gevoelig voor spastische samentrekkingen. 
 
1.2.2 Problemen met de stoelgang 
Sommige mensen hebben vooral last van diarree. De passage van de ontlasting 
door de dikke darm is dan te snel, waardoor er onvoldoende water uit onttrokken kan 
worden. De diarree kan waterig zijn, waarbij patiënten meerdere malen per dag 
moeten. Vaak hebben deze patiënten minder pijnklachten. Sommige patiënten 
hebben kleine hoeveelheden, slijmige ontlasting, of altijd een wat brijige ontlasting. 
                                                 
2 PDS, prikkelbare darm syndroom, dr. J.P.M. Smout, M&P Uitgeverij bv, 1994 
3 Folder Maag Lever Darm Stichting, www.mlds.nl 
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De ontlasting kan ook te hard (vaak keutelvormig) of te weinig frequent zijn doordat 
de abnormale beweging van de dikke darm de inhoud te langzaam voortbeweegt. 
Hierdoor wordt te veel water uit de ontlasting onttrokken. Het gevolg is dan vaak 
obstipatie, waarbij de stoelgang pijnlijk kan zijn en aambeien of kloofjes in de anus 
kunnen ontstaan. De harde ontlasting en de hevige contracties van de dikke darm 
kunnen het slijmvlies van de darm irriteren, waardoor er meer slijm wordt 
afgescheiden. Dit slijm zal niet met de harde ontlasting mengen, maar zal zichtbaar 
zijn op de buitenkant van de ontlasting. 
Vaak komt het voor dat diarree en obstipatie wisselend voorkomen. De passage van 
de darminhoud gaat dan de ene keer te snel en de andere keer te langzaam. Een 
ander veel gehoorde klacht is dat men het gevoel heeft niet volledig klaar te zijn na 
de stoelgang. 
 
1.2.3 Maagklachten 
Pijn in de maagstreek kan voorkomen bij PDS, zonder dat de maag zelf iets 
mankeert. Zuurbranden is ook een veelvuldig voorkomend symptoom. Hierbij heeft 
men een brandend gevoel achter het borstbeen. Dit wordt veroorzaakt doordat de 
maaginhoud terugstroomt in de slokdarm. Zuurbranden komt ook veel voor los van 
het PDS. Ongeveer 7 procent van de Westerse bevolking heeft hier dagelijks last 
van, bij PDS patiënten is dit 30 procent. 
Misselijkheid, een vol gevoel en braken komen vaak voor bij PDS. Waarschijnlijk 
wordt dit veroorzaakt door een te trage ontledigingssnelheid van de maag en 
bewegingsstoornissen van de maag en het eerste deel van de dunne darm. 
Verder komen slikklachten, waarbij er een gevoel is dat voedsel na het doorslikken 
blijft steken, en een globusgevoel (brok in de keel) voor. Een verklaring hiervoor is er 
niet, behalve dat het globusgevoel vaak wel door emotionele stress kan komen. 
 
1.2.4 Opgeblazen gevoel 
Door overmatige gasvorming door bacteriën in de dikke darm kunnen een 
opgeblazen gevoel in de buik en winderigheid ontstaan. Door ophoping van de 
ontlasting kan bij mensen met PDS de afbraak van onverteerbare voedselresten 
intensiever en langduriger optreden. Ook luchtslikken kan een rol spelen bij 
gasvorming. Tijdens het praten en eten slikt men wat lucht in, wat voor een deel in de 
vorm van boeren weer terugkomt. Een deel van de lucht kan door de darm in het 
bloed worden opgenomen, de rest komt als winden naar buiten. 
Door sommige mensen wordt zoveel gas opgehoopt dat zij er erg veel last van 
ondervinden. Vrouwen klagen erover dat ze zo opzetten dat ze wel zwanger lijken, 
anderen verdragen geen broekriemen of strakke kleding. 
 
1.2.5 Overige klachten 
Er zijn veel klachten die voorkomen bij PDS, die niet in het maagdarm kanaal 
gelegen zijn. Pijn in de gewrichten is zo’n onverklaarbare klacht. Ook lage rugpijn 
komt veel voor. Hoofdpijn, vermoeidheid, depressie en slechte concentratie zijn veel 
terugkerende klachten die niet te verklaren zijn bij PDS. Verder zijn er klachten als 
problemen met urinelozing en vrouwen met PDS hebben vaker last van 
onregelmatige menstruatie en pijn tijdens of na het vrijen. 
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1.3 Incidentie 
 
Er zijn diverse schattingen voor het voorkomen van PDS terug te vinden. Het blijven 
schattingen omdat er gewoonweg geen goede statistische gegevens zijn. De reden 
hiervoor ligt in het feit dat naar schatting maar 15 tot 20 procent van de mensen met 
PDS daadwerkelijk naar de huisarts gaat. Daarnaast wordt van deze groep maar een 
heel klein deel doorverwezen naar een internist of gastro-enteroloog, en wordt de 
ziekte onder verschillende benamingen geregistreerd.  
Geschat wordt dat 10 tot 20 procent van de bevolking aan PDS lijdt. Daarbij komt het 
bij vrouwen 2 tot 3 keer vaker voor dan bij mannen. Alleen in India is de ratio 
vrouwmens omgekeerd, waarschijnlijk omdat vrouwen daar vanwege het 
cultuurpatroon minder mogelijkheden hebben om naar de dokter gaan, en omdat 
mannen daar steeds meer in commerciële werk situaties terechtkomen die veel 
stress met zich mee brengen.4 
De symptomen beginnen meestal op jong volwassen leeftijd, maar kunnen ook vanaf 
de kinderjaren aanwezig zijn. Soms verdwijnen de klachten tijdelijk tijdens de 
pubertijd. Doordat in studies altijd gekeken wordt naar volwassenen met PDS blijft de 
schatting onnauwkeurig. 
Na de gewone verkoudheid is PDS de grootste reden voor ziekteverzuim. Het is een 
van de meest voorkomende maagdarm ziekten. Hieruit blijkt wel dat de impact van 
PDS groter is dan men denkt, zowel voor de patiënt zelf als zijn omgeving. 
 
1.4  Oorzaken 
 
Veel van de symptomen worden veroorzaakt door een abnormale motoriek en een 
verlaagde pijndrempel in het maagdarm kanaal. De pijn wordt veroorzaakt door het 
verhoogde aantal contracties of spasmes van de darmen en door een verhoogde 
gevoeligheid van de zenuwen. Waarom dit zo is bij PDS patiënten is nog niet 
helemaal duidelijk, maar er wordt wel veel research gedaan naar de theorie dat er 
directe connecties zijn tussen het maagdarm kanaal en het centrale zenuwstelsel. 
5Met name de functie van het autonome zenuwstelsel is in deze onderzoeken 
belangrijk omdat zowel de verhoogde pijngevoeligheid als de invloed van psychische 
factoren op de darmmotoriek in deze richting wijzen. Het zenuwstelsel en het 
spijsverteringssysteem communiceren met elkaar via elektrische en biochemische 
wegen. Het brein gebruikt stoffen (acetylcholine en adrenaline), die door het 
zenuwstelsel worden afgegeven, om de maag duidelijk te maken wanneer het moet 
ontspannen of zuur moet afgeven en de darmen wanneer zij moeten bewegen. Het 
digestieve systeem gebruikt de vagus zenuw (hersenzenuw, gaat vanuit de hersenen 
naar organen in de borst en buik)  om elektrische signalen te sturen die een gevoel 
van honger, verzadiging, pijn of angst creëren. Deze brein-darm connectie zou 
kunnen verklaren waarom emoties de darmen kunnen aandoen en vice versa.  
Spanningen en stress hebben erg veel invloed op de intensiteit van de klachten, zij 
kunnen de klachten ook triggeren in symptoomvrije perioden. Via wetenschappelijk 
onderzoek is aangetoond dat patiënten met PDS vaker zijn blootgesteld aan 
persoonlijke, sociale en omgevingsspanningen dan mensen zonder PDS. Trauma’s 

                                                 
4 Irritable Bowel Syndrome: A Cross-Cultural Perspective, Drs. Charles and Mary-Joan Gerson, 
http://www.mindbodydigestive.com/ibs-crossculturalperspective.pdf 
5 Sex specific alterations in autonomic function among patients with irritable bowel syndrome, K. Tillisch et al, 
Gut 2005;54:1396-1401 
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in het verleden zoals fysiek, psychisch of seksueel misbruik of het verlies van een 
dierbare worden veel geconstateerd bij PDS patiënten. 
Ook is gebleken dat PDS vaak in families voorkomt, maar of dit een erfelijke 
achtergrond heeft of een psychosociale is niet duidelijk. 
Angst en neurose worden vaak gezien bij PDS, maar ook hier is niet duidelijk of het 
een oorzaak voor PDS is, of dat deze de angst en neurose juist veroorzaakt. 
Eerdere infecties door parasieten kunnen ook een mogelijke oorzaak zijn voor PDS. 
Hormonen moeten haast wel invloed hebben op PDS, aangezien minimaal 2 keer 
zoveel vrouwen als mannen met PDS rondlopen. Bij zwangere vrouwen met PDS is 
gebleken dat de zwangerschap de klachten in het ene geval laten verdwijnen, maar 
in het andere geval sterk verergeren. Ook tijdens de menstruatie ondervindt 
ongeveer driekwart van de vrouwen een verergering van de symptomen. Veel 
vrouwen met PDS hebben gynaecologische klachten zoals onregelmatige of pijnlijke 
menstruatie. 6 
Of medicijnen een oorzaak kunnen zijn is niet uitgezocht, wel is gemerkt dat 
zoetstoffen zoals sorbitol en sommige medicijnen PDS-achtige klachten kunnen 
veroorzaken. 
Voeding is een zeer waarschijnlijke oorzaak voor PDS. Zowel ons voedingspatroon 
als ook de voeding zelf zijn de afgelopen 50 jaar door de toenemende welvaart en 
industrialisatie veranderd. Zo bestaat ons voedsel tegenwoordig voor een groot deel 
uit geraffineerde producten als witmeel en witte suiker. We eten veel meer kant en 
klaar producten en junkfood. We eten  te weinig vezels en te veel vet en suiker. 
Volgens sommige onderzoekers is het gebrek aan vezels en het teveel aan suikers 
en vetten een oorzaak voor PDS. Het gebruik van melkproducten zou ook een 
oorzaak kunnen zijn (lactose-intolerantie). 
 
1.5  Diagnose 
 
Om tot meer eenheid in de diagnose en onderzoek te komen, is er een afspraak 
gemaakt door gastro-enterologen vanuit de hele wereld. Zij nemen deel aan 
conferenties in Rome en hebben diagnostische criteria (Rome II criteria) vastgesteld 
voor de functionele maagdarmziekten (zie tabel 1). Er mogen verder geen structurele 
of biochemische verklaringen voor de klachten zijn. 
 

 
Tabel 1. Rome II criteria voor Prikkelbaar Darm Syndroom, bron: 2005 Society of Urologic Nurses and Associates 
 
Symptomen die de diagnose versterken zijn abnormale stoelgang, abnormale 
ontlasting, slijm bij de ontlasting en een opgeblazen gevoel. 
Tijdens een bezoek aan de specialist zal er een lichamelijk onderzoek plaatsvinden 
waarbij de buik gepalpeerd wordt. Daarnaast kan er laboratoriumonderzoek gedaan 
worden om het bloedbeeld te bepalen en om te zien of de orgaanfuncties in orde zijn. 
Als er ook sprake is van bloed in de ontlasting kan er gekozen worden voor inwendig 

                                                 
6 http://www.helpforibs.com/news/newsletter/apple102704.html#askheather 
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onderzoek (colonoscopie) van de darmen, om eventueel darmkanker of de ziekte van 
Crohn uit te sluiten. Bij vrouwen kan er een gynaecologisch onderzoek volgen om 
afwijkingen van de baarmoeder (zoals endometriose) uit te sluiten. Deze 
aandoeningen kunnen namelijk dezelfde klachten geven als bij PDS. 
 
1.6  Behandelingsmethoden 
 
Er zijn geen medicijnen op de markt die effectief PDS behandelen. Van veel 
medicijnen die voorgeschreven worden is niet aangetoond dat ze ook daadwerkelijk 
effectief zijn en bovendien zijn er te veel bijeffecten (zie tabel 2). 
 

 
 
Tabel 2. Medicijnen voor Prikkelbaar Darm Syndroom, bron: 2005 Society of Urologic Nurses and Associates  
 
De meest gebruikelijke behandeling is een goed dieetadvies en een advies voor de 
levensgewoonten. Hierbij worden voedingsmiddelen geadviseerd die vezelrijk zijn en 
niet te veel vet bevatten. Verder wordt een gevarieerd dieet met grote regelmaat erg 
belangrijk gevonden. Bij diarree wordt geadviseerd elke dag wat rauwkost te eten, 
alleen volkoren producten te gebruiken, 2 liter water te drinken en groenten niet te 
lang koken. Bij obstipatie worden vaak bulkvormers voorgeschreven, welke een 
waterbindend vermogen hebben en zo de ontlasting minder hard en droog maken. 
Dat deze voedingsadviezen niet altijd overeenkomen met de adviezen die een TCM 
therapeut geeft zal verderop in deze scriptie beschreven worden. 
Regelmatig bewegen kan helpen stress te verminderen, bovendien helpt het de 
darmfunctie te normaliseren in geval van obstipatie. 
Omdat deze maatregelen alleen de symptomen van PDS verlichten, zoeken 
patiënten vaak hulp bij alternatieve geneeswijzen. Een natuurgeneeskundig arts kan 
een patiënt, afhankelijk van de klachten die er zijn, doorverwijzen naar een specialist 
om op lactose-intolerantie of glutenallergie te testen. Heel vaak heeft een patiënt met 
PDS ook een candida-overgroei (candidiatis) in de darmen. Candida is een gist die in 
een gezonde darmflora thuis hoort. Echter kan door bijvoorbeeld veelvuldig gebruik 
van antibiotica (in het verleden) een dusdanig milieu in de darmen zijn ontstaan 
waarbij candida de ruimte krijgt zich vermeerderen. Vervolgens kan deze gist zich als 
een schimmel gaan gedragen en daarmee schimmeldraden gaan vormen, welke in 
staat zijn de darmwand te perforeren (zgn. “leaky guts”) en zo in het bloed 
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terechtkomen. Met behulp van een levend-bloed-analyse kan bepaald worden of en 
hoeverre er sprake is van candidiasis. De behandeling bestaat meestal uit een 
aangepast anti-candida dieet, voedingssupplementen en een probiotica preparaat. 
Sommige patiënten ondervinden verlichting van de symptomen met behulp van 
hypnotherapie.  
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Hoofdstuk 2 
 
Traditionele Chinese Geneeskunde 
 
2.1 Traditionele Chinese Geneeskunde 
 
De Traditionele Chinese Geneeskunde (Traditional Chinese Medicine, TCM) is 
gebaseerd op een energetisch model, in tegenstelling tot de biochemische van de 
Westerse geneeskunde. Het is een holistische  geneeskunde; er wordt niet alleen 
naar de klachten gekeken waarmee men bij de therapeut komt, maar er wordt 
gekeken naar de mens in zijn totaliteit. Daarbij wordt elk aspect van de patiënt 
uitgelicht, de lichamelijke en mentale conditie, de leefgewoonten, het 
voedingspatroon, de levensgeschiedenis en zijn werk- en leefomgeving. Als je wilt 
weten wat eventuele oorzaken kunnen zijn van de klachten van de patiënt, zul je 
verder moeten kijken dan de klachten waarmee de patiënt zich aanmeldt.  
Zoals we naar de macrokosmos (de wereld) om ons heen kijken kun je naar de mens 
als microkosmos kijken. Er is een continue uitwisseling tussen de mens en zijn 
omgeving. 
 
Belangrijke begrippen die tijdens een anamnese of behandeling gebruikt worden zijn 
Qi, Yin en Yang. Yin en Yang kunnen gebruikt worden om alle dingen die in het 
universum, ook het menselijk lichaam, te beschrijven. 
  

“The law of yin and yang is the natural order of the universe, 
 the foundation of all things, mother of all changes, the root of life and death”7 

 
Yin staat voor donker, koude, materieel, rust, organen etc. Yang staat voor licht, 
warmte, niet-materieel of functie, activiteit, beweging etc. Yin en Yang zijn elkaars 
opponent, vullen elkaar aan, kunnen in elkaar overgaan, zijn complementair aan 
elkaar. Niets is absoluut Yin of Yang, maar meer Yin of Yang ten opzichte van de 
ander. Het lichaam is als het ware een landschap van rivieren (de meridianen en 
vaten) van Qi (energie). Qi heeft verschillende uitingsvormen, niet-materieel (Yang) 
zoals de Shén (geest) en energie, en materieel (Yin) zoals bloed, de organen etc. 
Belangrijk is om een evenwicht te vinden en te houden tussen Yin en Yang. 
Een relatief Yin tekort, dus een Yang exces in het lichaam geeft verschijnselen als 
Hitte (vb koorts), te veel beweging en activiteit (vb insomnia). Een Yin exces geeft 
verschijnselen als Koude, te weinig activiteit (vb vermoeidheid). 
Een soort verfijning van Yin en Yang is de Wu Xing, de 5 elementen leer. Hierin 
worden aan elk element (vuur, aarde, metaal, water en hout) andere aspecten 
gekoppeld, zoals organen, seizoenen, kleuren, smaken, spiritualiteiten. Een 
voorbeeld is Aarde, waarbij de Milt hoort, evenals de nazomer (beter gezegd: 
naseizoen), geel, zoet en het intellect (Yi). De verschillende spirituele aspecten van 
de mens zijn zeer belangrijk in de TCM. Zo huist de Shén (Geest) in het Hart. De 
Shén is de Keizer van alle andere spirituele aspecten, het omvat deze ook allemaal. 
De Yi hoort bij de Milt, de Po (lichamelijke ziel) bij de Longen, de Zhi (wilskracht) bij 
de Nieren en de Hun (etherische ziel) bij de Lever.  
 

                                                 
7 Citaat Huang Di uit The Yellow Emperor’s Classic of Medicine, p 17. 
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Er zijn in de Chinese geneeskunde twaalf organen. De zes Zang, ofwel Yinne 
organen (Hart, Longen, Milt, Nieren, Lever en Pericardium), slaan de vitale 
substanties Qi, Bloed, Jing en Lichaamsvloeistoffen op. De zes Fu, ofwel Yange 
organen (Dunne Darm, Dikke Darm, Maag, Blaas, Galblaas en Drie Warmer (San 
Jiao)), zorgen voor transformatie en transport van Qi en Bloed en voor de secretie 
van afvalproducten. Elke Zang vormt een koppel met een Fu en behoort tot een 
element in de Wu Xing: 
Vuur   Hart en Dunne Darm, Pericardium en San Jiao 
Aarde  Milt en Maag 
Metaal Long en Dikke Darm 
Water  Nier en Blaas 
Hout  Lever en Galblaas 
Elk orgaan heeft een corresponderende meridiaan waarmee hij verbonden is; elke 
meridiaan heeft een specifiek verloop en via de vaten wordt de verbinding van intern 
naar extern gelegd. De meridianen en vaten vormen de weg waarover Qi en Bloed 
door het lichaam circuleren. Samen functioneren en communiceren zij in een totaal 
netwerk door het lichaam. Elke meridiaan heeft een bepaald aantal acupunten op het 
lichaam, via welke met behulp van acupunctuur invloed op de energetica van de 
meridiaan uitgeoefend kan worden. 
 
Terwijl een patiënt onder behandeling is van een therapeut of arts wordt de patiënt 
ook geleerd hoe hij zichzelf door middel van juiste voeding, leefgewoonten en 
beweging gezond kan houden. De patiënt speelt dus zelf een actieve rol in het 
genezingsproces.  
Er zijn verschillende behandelingsdisciplines binnen de TCM, ik zal mij in deze 
scriptie beperken tot acupunctuur en wat zelfmassage en voedingsadviezen. 
 
 
2.2 PDS in Traditionele Chinese Geneeskunde 
 
Al sinds honderden, misschien wel duizenden, jaren worden patiënten met 
maagdarmklachten behandeld door traditionele Chinese artsen. 
De term PDS als zodanig wordt pas sinds kort in Chinese literatuur gebruikt. Er zijn 
diverse onderzoeken in China gedaan (gepubliceerd in het chinees!) waarin groepen 
PDS patiënten werden behandeld, die dezelfde klachten hadden en ook dezelfde 
behandelingen kregen (acupunctuur en kruidengeneeskunde).  
De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft een lijst gepubliceerd met meer 
dan 180 aandoeningen die met acupunctuur te behandelen zijn. Daarbij horen ook 
een aantal digestieve aandoeningen, zoals PDS8,9.  
Gelukkig voor mij (en anderen) heeft Jane Bean er in haar boek (“Curing IBS 
Naturally with Chinese Medicine”, pag. 119 e.v.) een aantal uitgelicht. In de meeste 
artikelen werd uitgegaan van PDS patiënten in leeftijd variërend tussen ca. 18 en ca. 
70 jaar. De duur van de klachten varieerde tussen enkele maanden en meer dan tien 
jaar. De patiënten werden behandeld met Chinese kruiden, welke bestonden uit 
bestaande formules eventueel aangepast aan het specifieke klachten patroon. 
Eventuele controle groepen werden behandeld met Westerse medicijnen. Het aantal 
patiënten dat met Chinese kruiden geheel herstelde van alle klachten varieerde 
tussen 40 en 68 procent, een duidelijke verbetering was bereikt bij 28 tot 51 procent. 
                                                 
8 http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545437.pdf 
9 http://www.whatreallyworks.co.uk/start/authorZone_articles.asp?article_ID=1387 
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Bij 26 tot 33 procent van de patiënten die behandeld waren met Westerse 
geneesmiddelen was er totaal herstel en 25 tot 45 procent was duidelijk 
vooruitgegaan. Bensoussan et al10 heeft in 1998 een onderzoek gepubliceerd waarbij 
hij 116 PDS patiënten heeft gevolgd die in 3 groepen verdeeld werden. Een groep 
werd behandeld met alleen een standaard kruiden formule, een tweede groep met 
een formule die speciaal voor elk individu apart in die groep door Chinese artsen 
werd voorgeschreven en een derde groep werd behandeld met een placebo. Dit 
onderzoek werd dus uitgevoerd volgens de “gouden standaard” in de Westerse 
geneeskunde. De uitkomst was dat de patiënten met de Chinese kruiden in beide 
groepen significant meer effect hadden dan in de placebogroep. Na 14 weken na 
afloop van de behandeling werd het verschil in de twee Chinese kruiden groepen 
zichtbaar: de groep met de individuele kruiden had een blijvende verbetering, terwijl 
dat niet was bij de andere groep.  
 
2.3 Organen betrokken bij PDS 
 
In de TCM wordt met de aanduiding van een orgaan niet alleen de lichamelijke 
functies van dat orgaan bedoeld, maar ook het mentaal-emotionele aspect. Het 
lichaam wordt onderverdeeld in drie delen, de zogenaamde Drie Warmers (San 
Jiao). De Bovenste Warmer is het gedeelte vanaf het middenrif tot en met het hoofd 
en daarin vallen de Longen, Hart, Pericard, hoofd en keel. De Middelste Warmer ligt 
tussen het middenrif en de navel, daarin vallen de Maag, Milt en Galblaas. De 
Onderste Warmer ligt onder de navel en daartoe behoren de Lever, Nieren, Darmen 
en Blaas. 
Er is bij PDS vaak sprake van een Lever-Milt disharmonie, oftewel een verstoring van 
de hout-aarde as in de 5 elementen- of 5 bewegingen-leer, de Wu Xing. Omdat alle 
elementen met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden blijven de gevolgen vaak 
niet beperkt tot deze twee fasen (fig. 2). Ik zal hieronder alleen de belangrijkste 
organen bespreken, hoewel sommige symptomen ook de overige organen aangaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2. In de Shéng cyclus (genererende of moeder-kind cyclus) heeft elk element invloed op zijn vorige en volgende element 
in de cyclus. In de Ke cyclus (controlerende cyclus) heeft elk element een controlerende functie op een element en wordt 
gecontroleerd door een element. 

                                                 
10 Bensoussan, Alan, et al. Treatment of irritable bowel syndrome with Chinese herbal medicine. Journal of the 
American MedicalAssociation, Vol. 280, November 11, 1998, pp. 1585-89 
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2.3.1 Milt en Maag 
De Milt en Maag behoren samen tot het aarde-element in de Chinese Geneeskunde. 
Samen zorgen zij voor het ontvangen, vertering en transport van voedsel. Het aarde-
element speelt een belangrijke rol en wordt in de Kosmologische cyclus (fig.3) in het 
centrum geplaatst. Water (de Nieren) is de basis en vormt een as met vuur (Hart). 
Aarde (Milt en Maag) ligt in het centrum en ondersteunt het vuur, bovendien hoort het 
aarde element niet tot één seizoen maar verzorgt de regeneratie van energie van het 
lichaam aan het eind van elk seizoen. Aarde staat in de Wu Xing voor voeding, 
transformatie en rijpen.  
De verticale as wordt gevormd door Jing (Nieren), Qi (Milt) en Shén (Hart), de Drie 
Schatten (San Bao). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“The symbology of the earth is to nourish all things in nature.  
It is all-compassing. It is responsible for nourishing every single part of the body. 

 It has a hand in every element.”11 
Figuur 3. Kosmologische cyclus. 
 
De Maag heeft als taken: 
 

1. Het ontvangen van eten en drinken, en het begin van het rottingsproces. 
2. Het omlaag bewegen van Qi. 
 

De Maag wordt ook wel de Zee van water en graan genoemd. Het is het eerste 
orgaan dat de ontvangst van voedsel en drank verzorgt. Een verkeerd 
voedingspatroon kan snel resulteren in een verstoorde Maag-Qi. De Maag-Qi wordt 
in de Chinese Geneeskunde als zeer belangrijk beschouwd, zoals blijkt uit citaten uit 
The Yellow Emperor’s Classic of Medicine, Neijing Suwen, hfdst.11 en 19: 
 
 “The stomach is the sea of nutrients, the fountain of the six fu organs.” 

“The nutrients of the five zang organs are all derived from the stomach. The stomach is 
therefore considered the root of the five zang. The qi of the five zang cannot be transported to 
the radial pulse positions without the transportive function along with its qi.” 

 
Een gezonde Maag-Qi zorgt ervoor dat iemand zich sterk en vitaal voelt, een zwakke 
Maag-Qi veroorzaakt vermoeidheid en zwakke spieren. De Maag-Qi wordt ook 
gebruikt bij de beoordeling van de pols en tong. Een tong met goede Maag-Qi heeft 

                                                 
11 uit: The Yellow Emperor’s Classic of Medicine, Neijing Suwen, hfdst.29. 

vuur 

water 

hout 
 

aarde metaal 
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een dun wit beslag. De pols met Maag-Qi is niet zwak en niet te krachtig, regelmatig 
en zacht. 
Als de richting van de Qi van de Maag is verstoord, zal deze omhoog gaan. Dit kan 
resulteren in boeren laten, zure oprispingen, misselijkheid, braken etc. 
 
De Milt heeft als taken: 
 

1. Transport en transformatie van voedsel en vloeistoffen 
2. Controleert het omhoog bewegen van Qi 
3. Controleert het Bloed 
4. Controleert de spieren en de 4 ledematen 
5. Opent in de mond, manifesteert in de lippen, controleert speeksel 
6. Behuist het intellect (Yi) 
 

Uit deze functies blijkt eigenlijk al hoe belangrijk de Milt is voor de spijsvertering en 
de energie huishouding. De vorming van Qi in het lichaam wordt door de Milt 
verzorgd, daarbij geholpen door de Nieren en de Longen. Samen met de Maag zorgt 
de Milt voor transport en transformatie van de essenties uit de voeding. De 
maagsappen (Yin aspect) zorgen voor  het aanzetten van de digestie, het Yang van 
de Milt (Qi) zorgt voor het transport en transformatie.  
Wanneer de Milt verzwakt is zal er onvoldoende Qi voorhanden zijn, wat tot gevolg 
kan hebben dat o.a. de spieren en ledematen onvoldoende gevoed en verwarmd 
worden. Vermagering, spierzwakte en kouwelijkheid kunnen dan ontstaan. De 
aanmaak van Bloed zal ook verminderd zijn bij een deficiëntie van Qi. Dit kan weer 
gevolgen hebben voor het Hart, deze zal o.a. sneller moeten gaan werken om toch 
voldoende Bloed rond te pompen. Palpitaties kunnen zo ontstaan.  
Niet alleen is de Milt belangrijk voor de aanmaak van Qi en Bloed, het zorgt ook voor 
de opwaartse beweging van Qi. Het beweegt het zuivere (Gu-Qi) omhoog terwijl het 
onzuivere (van het digest) omlaag gestuurd wordt. Door de opwaartse kracht van Milt 
Qi worden organen op hun plaats gehouden, en kan het heldere Yang omhoog 
stijgen naar het hoofd om deze helder te houden. Valt deze kracht weg, dan kunnen 
orgaan prolapsen, maar ook een duf hoofd en concentratieproblemen het gevolg zijn. 
Bovendien zorgt de Milt ervoor dat Bloed binnen de vaten wordt gehouden. Valt deze 
functie weg dan kunnen bloedingen ontstaan, bijvoorbeeld in de ontlasting, uterus of 
blaas. 
De Milt is gevoelig voor Damp. Als de transformatie en transport van vloeistoffen niet 
goed verloopt, kunnen deze zich ophopen tot pathologische Damp, welke de Milt 
weer verder kan verzwakken. Damp is Yin van nature, het is troebel en plakkerig wat 
het moeilijker maakt te verwijderen. Vaak worden de symptomen van Damp 
chronisch met telkens weer terugkerende problemen. Damp is zwaar en heeft de 
neiging te zakken. Het verhindert de vrije stroom van Qi en beschadigt het Yang. 
Symptomen van Damp pathologie bij PDS zijn een zwaar gevoel in het lichaam, 
vermoeidheid, slechte eetlust, voltegevoel in borst, epigastrium en abdomen, losse 
ontlasting, een plakkerig tongbeslag en plakkerige smaak en een glijdende pols. 
Doordat Damp het Yang verstoort, kan het heldere Yang niet meer naar het hoofd 
stijgen. Hierdoor worden de zintuigen en het brein vertroebeld en veroorzaakt 
klachten als een zwaar gevoel of een gevoel van “watten in het hoofd” en doffe 
hoofdpijn. 
Het emotioneel-mentale aspect van de Milt is de Yi, het intellect. Het intellect staat 
voor denken, studeren, onthouden, geheugen, concentreren etc. Patiënten met PDS 
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merken dat ze meer klachten krijgen als zij mentale inspanning hebben geleverd, 
bijvoorbeeld na een examenperiode. 
 
2.3.2 De Lever 
Zoals al eerder werd vermeld speelt de Lever een belangrijke rol bij het ontstaan van 
PDS, vooral de verstoring van de balans tussen Milt en Lever. 
De Lever behoort samen met de Galblaas tot het hout element. Hout staat in de Wu 
Xing voor groei, expansie in alle richtingen. De Lever wordt beschouwd als een 
generaal, de persoon die de strategie bepaalt. Hieruit blijkt dat de Lever een 
belangrijke rol speelt in zowel het fysieke aspect van de lichaamsfuncties als ook op 
het mentale vlak. Hij verzorgt de vrije stroom van Qi in alle organen en zorgt ook voor 
de capaciteit voor het maken van plannen in ons leven. 
 
De Lever heeft als taken:  
 

1. Het verzorgen van de vrije stroom van Qi 
2. Het opslaan van Bloed 
3. Het controleren van de pezen 
4. De Lever opent in de ogen  
5. De Lever manifesteert in de nagels 
6. Het behuizen van de etherische ziel (Hun) 

 
Als de vrije stroom van Qi verstoord is, kan dat resulteren in Qi-stagnatie of 
rebellerende Qi. Lever-Qi zorgt voor de juiste richting van Qi in het lichaam. Bij 
verstoring kan dit directe invloed hebben op de digestie, de secretie van gal en de 
emotionele toestand. Als de richtingen van Qi van de Maag en Milt (resp. omlaag en 
omhoog) als gevolg van een Lever pathologie zich omdraaien, kan dit een grote 
impact hebben op de algehele energiehuishouding van het lichaam. Voedsel en 
drank kunnen niet goed meer verwerkt worden doordat de richting van de Maag-Qi 
omhoog gaat en dat heeft braken, boeren of misselijkheid tot gevolg. Bij de Milt zal 
de functie van transformatie en transport van voedsel ondermijnd worden, Milt-Qi zal 
niet meer omhoog kunnen stromen, wat o.a. diarree, hypochondriale pijn en 
abdominale distensie tot gevolg heeft. In de Wu Xing spreekt men dan van “Hout 
overcontroleert Aarde”. Anderzijds is de vrije stroom van Lever-Qi afhankelijk van 
Milt-Qi. Als deze laatste deficiënt is zal voedsel niet goed gedigesteerd worden en 
retentie hiervan in de Middelste Warmer ontstaan, vaak met vorming van Damp. Dit 
kan tot gevolg hebben dat de vrije stroom van Lever-Qi in de Middelste Warmer 
verstoord is, met abdominale distensie, hypochondriale pijn en mentale irritatie als 
gevolg. In de Wu Xing spreekt men dan van “Aarde beledigt Hout”. 
Gal is een essentie die geproduceerd wordt door de Lever en opgeslagen ligt in de 
Galblaas. Gal is nodig voor een goede digestie, de galblaas secreteert gal in de 
darmen na de maaltijd. De secretie van gal is afhankelijk van de vrije stroom van Qi 
van de Lever, andersom is de Lever afhankelijk van Galblaas-Qi om deze vrije 
stroom intact te houden.  
De emotie die bij de Lever hoort is woede, maar ook frustratie, opgekropte woede, 
wrok, etc. Deze emoties kunnen Lever pathologie veroorzaken, maar een Lever 
pathologie kan ook dergelijke emotionele problemen geven. Woede kan Lever-Qi 
stagnatie veroorzaken, zeker als de woede onderdrukt is. Langdurige opgekropte 
emoties zullen dus Lever_Qi stagnatie veroorzaken welke op zijn beurt weer een 
disbalans in de Hout-Aarde as veroorzaakt. De Milt raakt verzwakt waarmee de 
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digestie ondermijnd wordt. Bovendien kan een woede aanval de klachten van PDS 
sterk verergeren. De toch al verminderde functie van de darmen (met name de 
contracties van de darmwand) zijn erg onderhevig aan de vrije stroom van Qi. 
Wordt de woede geuit dan is dat vaak de oorzaak voor stijgend Lever-Yang of Lever-
Vuur. Dit zijn zeer Yange factoren die de neiging hebben te stijgen naar het hoofd, 
met symptomen als hoofdpijn, rood gelaat, duizeligheid en tinnitus.  
 
2.3.3 De Nieren 
In de Chinese geneeskunde worden de Nieren beschouwd als de basis van het 
leven. Zij zijn de bron voor zowel water als vuur. Ming Men, ofwel het Vuur van de 
Levenspoort, heeft zijn basis in de Nieren. Dit Vuur zorgt voor de warmte die nodig is 
voor alle lichaamsfuncties en is de bron van Yuan-Qi, welke de basis vormt voor alle 
Yin en Yang in het lichaam. De Nieren behoren tot het water element in de Wu Xing 
en in de Kosmologische volgorde (zie fig.3) vormt het water element de basis, het 
begin van de volgorde. Hieruit blijkt weer het principe dat de Nieren aan de basis van 
het leven staan, maar ook de relatie tussen Nieren en Milt. 
 
De Nieren hebben als taak: 
 

1. De opslag van Jing 
2. Het regeren van water 
3. Controleren het ontvangen van Qi 
4. De Nieren openen in de oren en manifesteren in het hoofdhaar 
5. Het domineren van de 2 Yin 
6. Het herbergen van de Zhi (wilskracht) 
 

De Nieren zijn de organen waar de voorhemelse (prenatale) Qi ligt opgeslagen. Deze 
voorhemelse Qi is de uitingsvorm van de voorhemelse Jing welke gezien kan worden 
als de blauwdruk van een persoon, datgene wat je van je ouders hebt meegekregen 
en wat je constitutie bepaalt. Samen met de nahemelse Jing (uit nahemelse Qi 
gevormd door de Milt) vormt het de Jing, welke de geboorte, groei, ontwikkeling en 
reproductie beheerst. De voorhemelse Qi wordt continu gerevitaliseerd door de 
nahemelse Qi van de Milt. Andersom is de nahemelse Qi afhankelijk van de warmte 
(Yang) van de voorhemelse Qi voor de vertering en transformatie. Dus Milt Yang is 
afhankelijk van het Yang van de Nieren voor een goede functie. Bij een langdurige 
Milt Yang leegte kan uiteindelijk ook een Nier Yang leegte ontstaan, maar het 
omgekeerde is ook waar.  
De Nieren verzorgen de transformatie en secretie van vloeistoffen in de Onderste 
Warmer. Niet alleen heeft Nier Yang invloed op de functie van de Milt voor de 
transformatie van vloeistoffen, ook de darmen staan wat dit betreft onder invloed van 
de Nieren, vooral Nier Yang. De darmen verzorgen het separeren van vloeistoffen uit 
de ontlasting. Een Nier Yang leegte kan dus ook diarree veroorzaken.  
Met de 2 Yin worden de anus en urogenitale openingen bedoeld. Zij worden ook wel 
de portalen van de Nieren genoemd. Het openen en sluiten van deze openingen 
staat onder invloed van de Nieren. Een zwakke Nier Qi heeft als gevolg een “lekken” 
uit de openingen. De anus is anatomisch gerelateerd aan de dikke darm en 
functioneel aan de Nieren. Bij een zwakke Nier Qi kan diarree of anus prolaps het 
gevolg zijn.  
Het mentaal-emotionele aspect van de Nieren is wilskracht, de Zhi. De Zhi geeft ons 
vastberadenheid om onze doelen te bereiken, het zet de Yi, Hun en Po aan tot 
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activiteit en zorgt ervoor dat Shén zich durft te manifesteren. Als de Nieren uit balans 
zijn zie je besluiteloosheid, er is geen drang meer iets te doen. Een gebrek aan 
wilskracht is vaak een van de oorzaken voor het ontstaan van depressie.  
De onderrug is de residentie van de Nieren. Nier deficiëntie is de meest 
voorkomende oorzaak voor onderrugpijn.  
Omdat de Nieren de oorsprong van alle Yin en Yang in het lichaam zijn, en omdat 
iets nooit alleen Yin of Yang is, komt een pure Yin of Yang leegte van de Nieren niet 
voor. Er zullen altijd symptomen van Yin en Yang leegte voorkomen, met de een 
meer op de voorgrond dan de ander. 
 
2.3.4 De Dikke Darm 
In de Chinese geneeskunde ontvangt de Dikke Darm de voedselbrij van de Dunne 
Darm en controleert de laatste absorptie van vloeistoffen uit de voedselbrij waarna 
het via de stoelgang uit het lichaam verwijderd wordt. Als deze laatste functie 
ontregelt is kan de ontlasting te hard en droog worden of juist te zacht en nat. De 
richting van Qi van de Dikke Darm is omlaag. Een Qi-stagnatie heeft hier direct 
invloed op en zal deze omlaag bewegende functie ondermijnen. Het gevolg is 
abdominale distensie en obstipatie. Een zinkende Milt-Qi heeft tot gevolg dat de Qi 
van de Dikke Darm gaat zinken en dit heeft anale prolaps of bloed in de ontlasting tot 
gevolg. 
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Hoofdstuk 3 
 
Oorzaken voor PDS volgens TCM 
 
3.1 Langdurig opgekropte emoties 
 
Veel artsen en therapeuten zijn het eens over het feit dat de klachten bij PDS vaak 
gepaard gaan met de emotionele toestand van de patiënt. Als er een periode van 
veel stress is nemen de klachten toe, terwijl rust de klachten vermindert. Opgekropte 
emoties zoals woede, wrok, frustraties en angsten hebben allemaal een effect op 
onze gemoedstoestand. Het heeft vooral Lever Qi stagnatie tot gevolg. Als Lever Qi 
niet meer vrij stroomt, kan dit allerlei disbalansen in het lichaam veroorzaken.  
 
3.2 Mentale overbelasting en te weinig beweging 
 
Mentale overbelasting kan veroorzaakt worden door te veel werken, studeren, 
piekeren, maar ook te weinig beweging. De Milt kan verzwakt raken, wat de productie 
van Qi en Bloed ondermijnt. Qi is de kracht die nodig is voor beweging, transformatie 
en transport in het lichaam. Als deze kracht wegvalt zal dit de vrije stroom van Lever 
Qi verstoren en een disbalans in de hout-aarde as is het gevolg. Dus mentale 
overbelasting kan een tekort aan Qi en Bloed tot gevolg hebben, maar ook Lever Qi 
stagnatie.  Als de overbelasting lang duurt zal Milt Yang zodanig deficiënt worden dat 
Nier Yang ook aangetast zal worden. De problemen zullen groter worden en de 
behandeling zal langer gaan duren. 
Als men niet genoeg beweegt zal Qi makkelijk geblokkeerd kunnen raken. Dit is ook 
het geval als iemand te veel zittend werk doet en vooral achter de computer werkt. 
 
3.3 Slechte eetgewoonten 
 
De Lever is het orgaan dat op stress reageert. In normale situaties zal men tijdens 
het eten rust moeten nemen en speelt stress geen rol. De Milt en Maag krijgen de 
kans om de spijsvertering goed te laten verlopen. Als iemand te veel stress (of 
opgekropte emoties heeft), of simpelweg niet de tijd neemt om rustig te eten, zal er te 
weinig energie voor de Milt en Maag voorhanden zijn om te verteren. Bovendien kan 
gehaast eten of boos worden tijdens het eten rebellerende Lever Qi veroorzaken. 
Ook wat we eten is belangrijk voor een goede gezondheid. Te veel rauwkost zal het 
digestieve vuur van de Milt doven. De vorming van damp kan dan het gevolg zijn. 
Symptomen hierbij zijn zwakte, kouwelijkheid en waterige ontlasting. Ook de 
temperatuur van het voedsel heeft hierop invloed; het beste is warm voedsel of in 
ieder geval op kamertemperatuur. Andere dampvormende producten zijn suikers, 
vlees, eieren, melkproducten, vetten en oliën. Verder kunnen geraffineerd voedsel, te 
complexe maaltijden (te veel verschillende ingrediënten), chemisch behandeld 
voedsel, bedorven voedsel, te laat in de avond en te veel eten de Milt ondermijnen 
en damp vormen. 
 
3.4 Externe damp 
 
Naast interne damp kan ook externe damp de Milt verzwakken, of interne damp 
problemen verergeren. Denk hierbij aan vochtige klimaten, maar ook zitten op koude 
natte ondergrond. 
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3.5 Veelvuldig gebruik antibiotica 
 
Indien er vaak een antibioticakuur gevolgd is, kunnen de rest producten hiervan 
opgeslagen worden in de lever, hersenen en andere organen.12 Hierdoor kunnen 
toxische bijproducten gevormd worden. 
Antibiotica (vooral de breed-spectrum varianten) hebben directe invloed op de 
spijsvertering en de darmen. Zij doden alle micro-organismen in de darmen, ook 
degenen die nodig zijn voor een gezonde spijsvertering. Door het ontstaan van zo’n 
“steriele” omgeving kunnen gisten en schimmels zeer weelderig gaan groeien. 
Mensen met chronische vermoeidheid en digestieve problemen hebben vaak een 
geschiedenis met veel antibiotica gebruik.  
Volgens TCM zijn antibiotica koud van nature en veroorzaken een diepe Milt leegte. 
De Milt leegte kan Damp vorming tot gevolg hebben. Terwijl antibiotica de 
ziekteveroorzakende bacteriën bestrijden worden ook de nuttige bacteriën in de 
darmen gedood waardoor de darmen onvoldoende voedingsstoffen kunnen 
opnemen. Vaak gaat de Milt leegte gepaard met Lever Qi stagnatie, waardoor er 
transformatiehitte kan ontstaan en dit kan weer binden aan de Damp. De overgroei 
van schimmels en gisten (candidiatis) in de darmen wordt als Damphitte beschouwd 
in de TCM.  
 
3.6 Overige oorzaken 
 
De luchtvervuiling heeft ook invloed op ons gestel. Doordat we geen zuivere lucht 
meer inademen, kan dit invloed hebben op de productie van Qi. Als dit verstoord 
raakt heeft dit ook gevolgen voor de vorming van Ying Qi (voedende Qi) en Wei Qi 
(afweer Qi). De Longen behoren samen met de Dikke Darm tot het metaal element, 
en zijn dus gekoppeld. Indien de functie van de Longen door de luchtvervuiling niet 
meer optimaal is, kan dit effect hebben op de darmen. Samen helpen zij ons 
afweersysteem in goede conditie te houden. Als de darmen minder goed 
functioneren kunnen voedselallergieën ontstaan die er voorheen niet waren. Deze 
allergieën kunnen de klachten bij PDS verergeren . 
 
De voorhemelse Jing bepaalt je constitutie. Onze constitutionele zwakte bepaalt dus 
of je vatbaar bent voor bepaalde interne of externe factoren. Dus iemand met een 
constitutionele zwakte in het aarde element zal eerder digestieve problemen krijgen. 
 

                                                 
12 Paul Pitchford, Healing with Whole Foods, 3e editie, p113 
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Hoofdstuk 4 
 
Symptomen en differentiatie van de patronen 
 
 
4.1 Symptomen 
 
De symptomen die bij patiënten met PDS worden gezien zijn: 
 
Abdominale pijn    Afwisselende obstipatie en diarree 
Abdominale distensie   Flatulentie 
Obstipatie     Misselijkheid 
Diarree     Braken 
Gevoel van onvolledige stoelgang Depressie 
Slijm in ontlasting    Irritatie 
Anale pijn     Slechte concentratie 
Brandend gevoel anus   (onder)Rugpijn 
Pijn onderbuik    Stoelgang incontinentie 
Slechte eetlust    Voedsel-intolerantie, allergieën 
Hoofdpijn     Boeren 
Vermoeidheid    Brandend maagzuur 
Lusteloosheid    Brok in de keel 
Angst      Menstruele klachten 
Aambeien 
 
Patiënten met PDS hebben vaak een complex van symptomen die niet allemaal 
onder een patroon zijn onder te brengen. Veel van de symptomen hierboven 
genoemd komen overeen met de symptomen volgens de Westerse geneeskunde. 
De TCM houdt echter rekening met alle mogelijke symptomen en klachten om zo tot 
een juiste diagnose en behandelplan te komen.  
Omdat er meestal meerdere verstoringen in het lichaam zijn, en deze bij elke patiënt 
weer specifieke klachtenpatronen veroorzaken, is het onmogelijk om hier tot een kant 
en klaar behandelplan en –methode te komen. Ik zal daarom de meest voorkomende 
patronen beschrijven. 
 
4.2 Milt en Maag patronen 
 
4.2.1 Milt Qi en Maag Qi deficiëntie 
Symptomen: losse ontlasting of diarree, verhoogde frequentie darmbewegingen 
(vooral na het eten), verminderde eetlust, epigastriale en abdominale distensie en 
volte, gevoel van oppressie op de borst, vermoeidheid, verminderde kracht 
ledematen, bleek gelaat, gezwollen tong met dun wit beslag, pols is fijn en zwak. 
Als er een duidelijke Yang deficiëntie is: ook kouwelijkheid, neiging naar overgewicht, 
een natte bleke tong en een diepe zwakke pols. 
 
Behandelprincipe: Versterk Milt en Maag, tonifiëer Qi. Eventueel Yang verwarmen. 
 
Milt Qi deficiëntie is een voorloper voor een aantal andere patronen. Deze zal ik 
hieronder beschrijven: 
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4.2.2 Milt Qi zwakte met Hitte in de Maag 
Symptomen: losse ontlasting afgewisseld met diarree, vaak overgewicht, snel 
hongerig na de maaltijd, epigastriale en abdominale distensie en volte, vermoeidheid, 
verminderde kracht ledematen, droge mond met dorst, slechte adem, gezwollen tong 
met geel beslag, pols is glijdend en gespannen. 
 
Behandelprincipe: Versterk Milt, klaar Hitte in de Maag. 
 
4.2.3 Zinkende Milt Qi 
Een van de functies van de Milt is het omhoog bewegen van Qi. Als deze functie 
wegvalt kunnen bovendien de volgende symptomen gezien worden: lusteloosheid, 
depressie, een zwaar, omlaag drukkend gevoel in het abdomen, prolaps van maag, 
uterus, anus of blaas, menorragie. 
 
Behandelprincipe: behalve Milt Qi tonificatie is nu ook het omhoog bewegen van Qi 
nodig. 
 
4.2.4 Milt Qi controleert Bloed niet 
De Milt heeft als taak het bloed binnen de vaten te houden. Als deze functie wegvalt 
kunnen, naast de symptomen van Milt Qi deficiëntie, ook de volgende gezien 
worden: bloedvlekjes onder de huid, bloed in urine of stoelgang, excessieve uterine 
bloedingen. Pols is fijn. 
 
Bijkomend behandelprincipe: stop het bloeden. 
 
4.2.5 Milt zwakte met Damp vorming 
Zoals al eerder vermeld is de Milt gevoelig voor Damp. Tegelijkertijd moet de Milt 
zorgen voor de transformatie van vloeistoffen. Bij een Milt deficiëntie zal dit laatste 
niet goed gebeuren en kan Damp ontstaan. Deze Damp kan de Milt verder 
verzwakken en een eventuele Lever Qi stagnatie verergeren. 
 
Symptomen: behalve symptomen van Milt Qi deficiëntie ook een zwaar gevoel in de 
ledematen, het hoofd, een volte gevoel in het epigastrium, een volte gevoel na het 
eten, plakkerige smaak, losse ontlasting met slijm, slechte eetlust, een plakkerig 
tongbeslag, glijdende pols. 
 
Behandelprincipe: Tonifiëer Milt, verdrijf Damp. 
 
NB: Damp kan zich op verschillende plekken van het lichaam uiten. In de darmen zal 
het losse ontlasting met slijm, abdominale volte en zwaarte en een plakkerig beslag 
achter op de tong veroorzaken. In het hoofd kan het de zintuigopeningen blokkeren, 
in de uterus veroorzaakt het vaginale afscheiding, tussentijdse bloedingen en pijn, 
pijnlijke menstruaties. In de Maag veroorzaakt het ook misselijkheid en braken. 
 
4.2.6 Damphitte in de Milt 
Damp heeft een plakkerig karakter en kan zich ophopen waardoor er 
transformatiehitte kan ontstaan. Door de combinatie van Damp en Hitte kan 
Damphitte ontstaan. Damphitte kan echter ook ontstaan door getransformeerde Hitte 
door Lever Qi stagnatie, welke de vloeistoffen kan indikken.  
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Symptomen: voltegevoel en pijn in het epigastrium en abdomen, slechte eetlust, 
zwaar gevoel, dorst zonder behoefte te drinken, misselijkheid, braken, losse 
stinkende ontlasting, doffe hoofdpijn met een zwaar gevoel van het hoofd, bittere 
smaak, rode tong met geel plakkerig beslag, snelle glijdende pols. 
 
Behandelprincipe: versterk de Milt, verwijder Damp en klaar Hitte. 
 
4.2.7 Milt en Bloed leegte 
De Milt zorgt mede voor de aanmaak van Bloed. Als de Milt verzwakt is en dus te 
weinig Gu-Qi produceert zal er een Bloed leegte kunnen ontstaan. Bij PDS patiënten 
kan dit een aantal voorkomende symptomen kunnen verklaren. De Shén trekt zich ’s 
nachts terug in het bloed, het Hart zal sneller moeten gaan pompen als er minder 
bloed gemaakt wordt. De Lever zorgt voor de opslag en afgifte van bloed, bij 
vrouwen vooral kan bij een verstoring hiervan verschillende secundaire symptomen 
veroorzaken. 
 
Symptomen: naast de symptomen van Milt Qi deficiëntie ook een dofbleek gelaat, 
palpitaties, duizeligheid, slecht geheugen, slechte slaap, angst, depressie, schaarse 
menstruatie of amenorroe, gevoelloosheid van de ledematen, troebel zicht, floaters in 
de ogen, nachtblindheid, krampen, brokkelige nagels, droog haar en huid, een 
dunne, bleke tong met wat droog beslag en een ruwe of fijne pols. 
 
Behandelprincipe: voedt het Bloed, tonifiëer Milt, kalmeer eventueel de Geest (Shén). 
 
NB: de bovenstaande symptomen zijn niet de hoofdsymptomen maar worden wel 
vaak genoemd. Deze klachten komen het meest bij vrouwen voor, wat te verklaren is 
uit het feit dat vrouwen “bloedwezens” zijn. Bij een vrouwelijke patiënt met PDS die 
weinig menstrueert, of helemaal niet meer, kan de oorzaak dus liggen in een 
bloedleegte door een Milt Qi deficiëntie. 
 
4.2.8 Voedselstagnatie 
Milt Qi deficiëntie kan voedselretentie in de Maag veroorzaken. Echter, te veel of te 
gehaast eten kunnen dit probleem ook veroorzaken. 
 
Symptomen: volte, pijn en distensie in het epigastrium welke verlicht worden door 
braken, misselijkheid, slechte adem, zure oprispingen, boeren, losse ontlasting of 
obstipatie, slechte eetlust, dik tongbeslag, volle glijdende pols. 
 
Behandelprincipe: verwijder de voedselstagnatie, laat Maag Qi dalen. 
 
4.3 Lever patronen 
 
De Lever verzorgt de vrije stroom van Qi. Lever Qi stagnatie heeft als symptomen 
o.a. een gevoel van distensie, zuchten, depressie, humeurigheid, opgefokt zijn, 
onregelmatige menstruatie, PMS etc, en zal elders in het lichaam verstoringen 
veroorzaken. Afhankelijk van waar er een disbalans optreedt kunnen bepaalde 
patronen ontstaan.  
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4.3.1 Lever Qi stagnatie, Lever valt Milt aan 
In patiënten met PDS komt dit het vaakst voor. Het is een verstoring van de hout-
aarde as, waarbij Lever Qi stagnatie samen gaat met een verzwakte Milt.  
Lever Qi stagnatie kan overgaan in rebellerende Qi en de Milt aanvallen.  
 
Symptomen: afwisselend obstipatie (als de Lever Qi stagnatie meer prominent is) en 
diarree (als de Milt zwakte meer aanwezig is), stoelgang soms keutelig, soms los, 
flatulentie, vermoeidheid, abdominale distensie en pijn, mentale depressie, irritatie, 
premenstruele spanning en pijnlijke en gezwollen borsten, tong eventueel rode 
zijkanten, gespannen en zwakke pols. 
 
Behandelprincipe: spreidt Lever Qi, tonifiëer Milt. 
 
4.3.2 Lever Qi stagnatie, Lever valt Maag aan 
Zoals de Lever de Milt kan aanvallen, kan hij ook de Maag aanvallen. 
 
Symptomen: irritatie, epigastriale en hypochondriale  distensie en pijn, gevoel van 
oppressie in het epigastrium, zure oprispingen, hik, boeren, misselijkheid, zuchten, 
zwakke ledematen, tong eventueel rode zijkanten, gespannen en zwakke pols. 
 
Behandelprincipe: spreidt Lever Qi, tonifiëer Maag. 
 
4.3.3 Lever Qi stagnatie met transformatieve Hitte 
Qi stagnatie kan ervoor zorgen dat Qi zo vast zit en ophoopt dat dit Hitte veroorzaakt.  
 
Symptomen: naast die van Lever Qi stagnatie ook Hitte symptomen als zich verhit 
voelen, rood gelaat, dorst, neiging naar woede uitbarstingen, hevige menstruaties, 
tong heeft rode randen, pols is gespannen en iets versneld. 
 
Behandelprincipe: kalmeer de Lever, beweeg Qi en klaar Hitte. 
 
4.4 Nier patronen 
 
4.4.1 Nier Yang deficiëntie 
Dit patroon komt veel voor bij vrouwen ouder dan ca. 40 jaar. Het gaat bij PDS altijd 
gepaard met langdurige Milt Yang deficiëntie. Retentie van Damp kan de functie van 
de Nieren in de beweging van de vloeistoffen in de Onderste Warmer verstoren, wat 
weer leidt tot Nier Yang deficiëntie. 
 
Symptomen: lage rugpijn, koude en zwakke knieën, koude gevoel, zwakke benen, 
impotentie, verminderd libido, vermoeidheid, lusteloosheid, oedeem van de benen, 
nacht plassen, onvruchtbaarheid bij vrouwen, losse ontlasting, depressie, slechte 
eetlust, lichte abdominale distensie, behoefte om te liggen, vroege ochtend diarree, 
chronische diarree, bleke natte tong, diepe zwakke pols. 
 
Behandelprincipe: tonifiëer en verwarm Nier en Milt Yang. 
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Hoofdstuk 5 
 
Behandeling 
 
 
5.1 Inleiding 
 
Om tot een goede en effectieve behandeling te komen moet eerst een goede 
diagnose gesteld worden. Zoals ik al eerder heb beschreven zal er eerst een 
vraaggesprek zijn om alle symptomen, achterliggende oorzaken en de constitutie van 
de patiënt te kunnen achterhalen. Is de diagnose gemaakt dan is er nog de zee van 
alle acupunten waaruit gekozen kan worden. Belangrijk is om eerst punten te kiezen 
die het hoofdprobleem aanpakken, aangevuld met punten die de actie van deze 
punten versterkt of het naar het juiste gebied in het lichaam stuurt. PDS patiënten 
vertonen meestal symptomen van Qi leegte en/of Qi stagnatie. Acupunctuur is sterk 
in het reguleren en tonifiëren van Qi, een goede methode om PDS te behandelen.  
Indien er sprake is van Yang leegte kunnen de punten verwarmd worden met behulp 
van Moxa. De verwarmende actie van Moxa heeft verschillende effecten: het 
stimuleert de stroom van Qi en Bloed, het verwarmt gebieden die te koud zijn, het 
voegt Yang Qi toe. 
Er kan gebruik gemaakt worden van de “Extra Meridianen”, ofwel de Qi Jing Ba Mai. 
Zij zijn embryologisch gezien de eerste meridiaanstructuren die gevormd worden, 
van waaruit alle andere meridianen ontstaan. Zij vormen de basis en grijpen aan op 
de constitutie van de mens13. Deze meridianen hebben een regulerende, 
balancerende en integrerende functie. Zij reguleren de flow van Qi in de 
hoofdmeridianen, absorberen  exces Qi uit de hoofdmeridianen of vullen een te kort 
aan, balanceren Yin enYang Qi over het hele lichaam, balanceren links en rechts, 
boven en onder , voor en achter en integreren verschillende structuren van het 
lichaam met het meridiaansysteem en de interne organen.14  
Belangrijk bij PDS is de Chong Mai, een van de Qi Jing Ba Mai, welke bij digestieve 
aandoeningen die vergezeld gaan met rebellerende of stagnerende Qi, erg nuttig kan 
zijn.  Deze meridiaan wordt de Zee van bloed en de Zee van de twaalf meridianen 
genoemd en zorgt voor de stroom van Qi en bloed. De Chong Mai heeft zijn 
oorsprong in de onderbuik, en de abdominale tak begint in St-30, welke een sterk 
regulerende actie heeft op de Qi in de Onderste Warmer. De meridiaan gaat verder 
omhoog, over de borst naar het hoofd. Omhoog rebellerende Qi in de Chong Mai kan 
symptomen in de buik, de borst, en de keel geven. De indicaties voor de Chong Mai 
pathologie bij PDS zijn vestoringen van het maagdarm stelsel, abdominale 
symptomen met pijn (door stagnatie), eventueel verstoringen van het bloed (bloed 
leegte of bloed stase) en rebellerende Maag Qi (boeren, misselijk, braken).15 Als er 
een Chong Mai pathologie is, kan men de behandeling beginnen met het openen van 
de Chong Mai, Sp-4. Vervolgens worden de gekozen punten geprikt, en de 
bahndeling afgesloten met Pc-6. 
Hieronder zal ik de belangrijkste punten weergeven bij verschillende verstoringen. Ik 
geef bij de punten een keer uitleg, staat er niets achter een punt, dan is dat al eerder 
beschreven. 

                                                 
13 http://www.naav.nl/scripties/kopsky.html 
14 The Channels of Acupuncture, Giovanni Maciocia, p. 383 
15 The Practical Application of Meridian Style Acupuncture, John E. Pirog, p. 190 
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5.2 Acupunten bij Qi en Yang leegte 
  
St-36: He Sea punt, aarde punt, punt van Zee van voedsel, belangrijkste punt om 
nahemelse Qi te tonifiëren, tonifiëert Maag en Milt, reguleert de darmen 
Sp-6: Drie Yin intersectie, tonifiëert Milt, Lever en Nieren, zeer belangrijk punt, te 
gebruiken bij Milt deficiënties, Damp verwijderen (vooral uit onderbuik, dus ook de 
darmen), Lever Qi spreiden in onderbuik (bij pijn, obstipatie en distensie), kalmeert 
de Geest, voedt Yin, voedt, koelt Bloed en verwijdert Bloedstase, stopt bloedingen 
door Milt leegte 
NB: voor een directe energieboost: moxa op de naald op St-36 en Sp-6 
Sp-3: Yuan-, Shu- en aardepunt, belangrijk punt om Milt te tonifiëren bij leegte, zeer 
sterk punt om mengtaalspirituele aspect van de Milt (intellect) te stimuleren 
Ren-12: Frontmu van de Maag, Hui punt van alle Fu, tonifiëert Maag en Milt (bij alle 
pathologieën te gebruiken), verwijdert Damp, kalmeert de Geest (bij angst, zorgen 
maken) 
Bl-20: Backshu van de Milt, tonifiëert de Milt en Maag, verwijdert Damp, voedt Bloed, 
doet Milt Qi stijgen en reguleert de darmen (stopt diarree) 
Bl-21: Backshu van de Maag, tonifiëert de Maag, samen met Bl-20 een sterk Milt 
tonifiërend effect 
Bl-23: Backshu van de Nieren, tonifiëert Nieren, met moxa om Nier Yang te 
tonifiëren, sterk punt bij onderrug pijn 
Kid-3: Yuan source-, Shu stream- en aardepunt, tonifiëert zowel Nier Yang, Yin, Qi 
als Jing 
Kid-7: Jing river- en metaalpunt, tonifiëert Nier Yang, verwijdert Damp uit urinewegen 
en darmen 
Ren-6: tonifiëert Qi in het algemeen, doet Qi stijgen, met moxa als er koude door 
Yang deficiëntie is, belangrijk punt bij chronische diarree en extreme fysieke en 
mentale vermoeidheid 
St-30: punt van de Chong Mai, punt van Zee van voedsel, tonifiëert sterk zowel 
voorhemelse als nahemelse Qi, reguleert Qi in de Onderste Warmer, stimuleert Milt 
en Maag bij digestie 
 
5.3 Acupunten bij Hitte in de Maag 
 
St-44+St-41: resp. Ying spring, waterpunt en Jing river, vuurpunt, klaren Hitte uit de 
Maag 
Ren-12 
Sp-15: belangrijk punt voor het bewegen  van Qi in de darmen, behandelt obstipatie 
van elke oorsprong dus ook bij Hitte 
 
5.4 Acupunten bij Voedselstagnatie 
 
St-21: reguleert Milt en Maag, transformeert voedselaccumulatie, samen met Ren-12 
als er erge epigastriale en abdominale pijn is 
St-25: Frontmu van de Dikke Darm, reguleert Qi in de Onderste Warmer  
St-30 
St-37: reguleert de darmen, transformeert stagnatie, klaart Damphitte en verlicht 
diarree, reguleert Milt en Maag 
St-44: harmoniseert de darmen, klaart Damp 
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5.5 Acupunten bij Diarree en Obstipatie 
 
St-25 + Sp-15: harmoniseren de Lever en Milt, goed bij obstipatie en diarree, vooral 
nuttig bij Lever die Milt aanvalt 
 
Diarree (al dan niet door Damphitte): 
St-25: Frontmu van de Dikke Darm, reguleert de Darmen, de Milt en de Maag, stopt 
diarree, verwijdert Damp, gecombineerd met Ren-6 en St-37 goed voor chronische 
diarree door Milt Yang deficiëntie 
St-36 
Sp-6 
St-37: reguleert de darmen, transformeert stagnatie, klaart Damphitte en verlicht 
diarree, reguleert Milt en Maag 
Bl-20 
Ren-6 
Bl-23: bij vroege morgen diarree door Nier Yang leegte 
 
Obstipatie: 
Sp-15: belangrijk punt voor het bewegen  van Qi in de darmen, behandelt obstipatie 
van elke oorsprong 
SJ-6: Jing river en vuurpunt, beweegt Qi in de darmen en klaart Hitte, behandelt 
obstipatie van elke oorsprong 
 
5.6 Acupunten bij Damp 
 
Ren-9: stimuleert de transformatie en transport van vloeistoffen, verwijdert damp 
Bl-20 
Ren-12 
Sp-6 
St-36 
St-37: bij Damphitte die diarree veroorzaakt 
St-22: reguleert de waterwegen in de Middelste Warmer, belangrijk punt, 
gecombineerd met Ren-9 en Ren-11, bij Damp in de Middelste en Onderste Warmer  
St-25 
 
5.7 Acupunten bij Zinkende Qi  
 
Du-20: Punt van Zee van Merg, doet Qi en Yang stijgen (maar kan Lever Yang ook 
laten dalen), bij depressie en verhelderen van de Geest 
Ren-6 
St-21: bij prolaps van de maag 
Du-1: Luo punt, bij prolaps van de anus 
Bl-20 
 
5.8   Acupunten bij Bloedingen door Qi leegte 
 
Sp-10: versterkt de Milt in het vasthouden van bloed, brengt bloed terug in de vaten 
Bl-17: Hui punt van Bloed, tonifiëert bloed en stopt bloeden 
Sp-1: Jing well- en houtpunt, stopt bloeden uit de uterus en darmen, versterkt Milt in 
het vasthouden van bloed 



 29

Sp-4: Luo punt, openingspunt Chong Mai, harmoniseert Middelste Warmer, stopt 
excessieve uterine bloedingen en bloedingen uit de darmen gerelateerd aan Milt 
problematiek 
   
5.9 Acupunten bij Bloedleegte 
 
Bl-17: gecombineerd met andere Backshu punten tonifiëert dit punt het Bloed van de 
relevante organen 
Bl-18: Backshu punt, samen met Bl-17 om Lever Bloed te voeden, spreidt Lever Qi 
Bl-20 
Bl-21 
Sp-6 
St-36 
Ren-4: Frontmu van Dunne Darm, sterk punt om Qi en Bloed te voeden en om het 
lichaam en Geest te versterken 
Ren-15: Luo punt van Ren Mai, sterk punt om de Geest te kalmeren bij emotionele 
onrust door Yin- en Bloed leegte 
He-7: Yuan source en Shu stream punt, voedt Hart Bloed, goed om de Geest te 
kalmeren 
Liv-8: He sea en waterpunt, voedt Bloed, regelt menstruatie door Bloed te bewegen 
(pijn, amenorroe, onvruchtbaarheid door Bloedstase) 
 
5.10 Acupunten bij Qi stagnatie 
 
Liv-3: Yuan source en Shu stream punt, stimuleert de vrije stroom van Lever Qi, 
kalmeert abdominale pijn, sterk punt bij menstruele verstoringen door Bloed te 
bewegen, samen met LI-4 vormen zij de Four Gates en bewegen zij Qi heel sterk, 
ook heel sterk samen bij emotionele verstoringen 
LI-4: Yuan source punt, een zeer sterk kalmerend punt (ook bij spasmes), dus goed 
bij pijn vooral in Maag, darmen en uterus. Harmoniseert het stijgen van Yang Qi en 
het dalen van Yin Qi . NIET BIJ ZWANGERSCHAP! 
Liv-13: Frontmu van de Milt, harmoniseert Lever en Milt 
Sp-4 + P-6: openen de Chong Mai, samen harmoniseren zij de Lever en Milt bij 
digestieve aandoeningen 
Ren-6 + GB-34: GB-34 spreidt Lever Qi, gecombineerd met Ren-6 beweegt het Qi in 
het abdomen waarmee het een goede combinatie is tegen buikpijn 
Sp-6: harmoniseert Lever en Milt, stopt abdominale pijn veroorzaakt door Lever-Milt 
disbalans 
Bl-18 
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Hoofdstuk 6 
 
Wat je zelf kan doen 
 
 
6.1 Inleiding 

 
Er zijn een aantal dingen die je zelf kunt doen om je beter te laten voelen. Juist 
omdat PDS een aandoening is die onderhevig is aan stress en de juiste voeding, is 
het belangrijk dat je voor jezelf een situatie creëert waarbij je ontspanning kunt 
vinden, zowel mentaal als lichamelijk. Natuurlijk is genoeg beweging van groot 
belang. Als er echter een grote Qi leegte is, kan er beter niet te intensief gesport 
worden. Je zult je achteraf alleen maar moeier voelen. Je kunt beter beginnen met 
rustige oefeningen of bijvoorbeeld een stuk wandelen. Pas als je merkt dat je meer 
energie begint te krijgen kun je de oefeningen gaan opvoeren. Het lichaam krijgt zo 
de kans om aan te sterken en tegelijkertijd wordt Qi in beweging gezet, wat bij veel 
PDS patiënten een heilzame werking zal hebben. Aan de andere kant is het ook 
belangrijk om genoeg ontspanning te vinden, vooral omdat er vaak in rusttijden te 
veel spanning in het lichaam blijft. Veel PDS patiënten klagen erover dat de darmen 
altijd maar blijven “werken”. Ontspanningsoefeningen kunnen heel effectief zijn. Veel 
mensen gebruiken hiervoor begeleidende CD’s of tapes, met daarop de stem van 
een persoon die je begeleidt naar de ontspanning. Ook zijn er cursussen te volgen 
waarbij dit, vaak in groepsverband, geleerd kan worden. Voor diegenen die moeite 
hebben te ontspannen is zo’n cursus geen overbodige luxe. 
De zaken die ik hieronder zal bespreken zijn voedingsadviezen en  zelfmassage. 
Voor deze laatste therapie is het raadzaam om bij je therapeut langs te gaan voor de 
lokalisatie van de punten en het juiste gebruik van moxa. 
 
6.2 Voeding  
 
De Maag en Milt zijn te vergelijken met een kookpan op het vuur, waarbij de Maag 
het eten en drinken ontvangt en het rottingsproces laat beginnen. De Milt zal de 
massa vervolgens verder “koken” en de pure bestanddelen naar het Hart en de 
Longen sturen. Het mag duidelijk zijn dat TCM veel waarde hecht aan dat wat er 
gegeten wordt, bij PDS patienten is dit een zeer belangrijk onderdeel van het 
genezingsproces. Een gezonde Milt is van belang om in balans te blijven met de 
Lever en de Qi vrij te laten stromen, bovendien is de Milt de bron van Qi en bloed 
transformatie. Het is dus belangrijk om voeding te vermijden welke de Milt kunnen 
schaden.  
Elk product heeft een thermische eigenschap, d.w.z. dat het heet, warm, neutraal, 
koel of  koud is. Het gaat nu veel te ver om hier een complete lijst van alle 
voedselproducten te geven, maar er zijn meerdere goede boeken geschreven waar 
je alle informatie uit kan halen (o.a. Healing with Whole Foods van Paul Pitchford, en 
het 5 elementen kookboek van Barbara Temelle en Beatrice Trebuth). De thermische 
eigenschappen van voeding kunnen heel goed gebruikt worden bij PDS patiënten.  
 
6.2.1 Voedsel dat de Milt schaadt 
Als de Milt erg zwak is, is het aan te raden geen grote maaltijden te nemen, maar 
liever wat meer kleinere porties verdeeld over de dag. Een zwakke Milt kan een grote 
hoeveelheid voedsel niet aan en dit kan resulteren in voedsel stagnatie. 
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Rauw, ongekookt voedsel is voor PDS patienten niet aan te raden. Koken van 
voedsel is als het ware de voor-vertering buiten het lichaam. Het maakt het voor de 
Milt een stuk makkelijker om vervolgens de voedsel bestanddelen te absorberen, de 
Milt moet bij rauw voedsel veel harder werken en dat verzwakt hem alleen maar 
verder. Hoewel door koken een deel van de voedingsstoffen verloren gaat, is het 
netto resultaat van absorptie groter bij gekookt dan bij rauw voedsel.  
Erg koud eten en drinken is ook schadelijk voor de Milt, het neutraliseert de Yang Qi. 
Het voedsel kan pas verteert worden in het lichaam als het op lichaamstemperatuur 
is. Als de Yang Qi van de Milt gebruikt moet worden om eerst dat koude voedsel op 
te warmen, raakt de Milt verzwakt en zal dat de spijsvertering schaden. Juist mensen 
met een duidelijke Milt Yang leegte moeten dit vermijden. 
Suikers en zoetstoffen kunnen de Milt direct beschadigen. Zij zijn damp-vormend, 
welke de Milt verder verzwakt. Damp is Yin van nature en kan het Yang schaden. 
Meelproducten zoals brood en pasta zijn ook dampvormend. Als de granen 
geraffineerd zijn of met gist bereid zijn ze nog meer dampvormend. 
Alle olieën en vetten zijn dampvormend, dus vet voedsel kan beter zo veel mogelijk 
vermeden worden. Melk bevat veel vet, melkproducten waaronder ook boter en kaas 
kunnen ook beter met mate gebruikt worden. 
 
Uit bovenstaande wordt duidelijk dat sommige lekkernijen wel erg slecht voor de Milt 
zijn, denk maar aan een roomijsje: het is veel te koud, bevat veel suiker en veel vet. 
Een bord pasta met tomaten-kaassaus is ook geen aanrader: pasta, tomaat en kaas 
zijn allemaal dampvormend. 
Hieronder staat een lijst met producten die je beter kunt laten staan of in ieder geval 
niet met grote regelmaat moet nuttigen: 
 
ijs       vet vlees 
suiker       frituur 
snoep, m.n. chocolade    geraffineerde graanproducten 
melk(producten)     gegist brood 
rauwe salades     alcohol (te veel suiker) 
vruchensap (te veel suiker)   zoet fruit (vb sinaasappels, perzik) 
noten 
 
6.2.2 Voedsel dat de Milt versterkt 
Om te beginnen is warm en gekookt voedsel, zoals hierboven al beschreven, goed 
voor de Milt. Indien men een Milt leegte heeft is het aan te raden regelmatig verse 
soep te eten. Een complexe maaltijd (veel verschillende ingrediënten) is niet aan te 
raden omdat er dan te veel verschillende enzymen nodig zijn om te kunnen verteren, 
maar bij patiënten met PDS zijn stoofpotjes goed te verdragen, de verschillende 
ingrediënten zijn dan namelijk al met elkaar voorgekookt en als het ware aan elkaar 
“gewend”.  
Goed gekookte rijst (volkoren) is een van de beste Milt versterkende producten. Het 
liefst klaar te maken in een “congee”: neem een hoeveelheid rijst en doe dit in een 
pan (of liever een crock pot) met 5-6 keer zoveel water. Laat dit 4-6 uur heel zacht 
koken. De bedoeling is dat de rijst zo heel langzaam alle voedingsstoffen volledig 
laat vrijkomen. In plaats van rijst kan ook spelt, zoete rijst en haver gebruikt worden. 
Voor een ontbijt kan de congee op smaak gebracht worden met bijvoorbeeld perzik, 
abrikoos, kersen, dadels. Verder kunnen er allerlei variaties op gemaakt worden. 
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Koolhydraat rijke groenten zijn erg ook goed voor de Milt: pompoen, wortel, zwarte 
bonen, erwten, zoete aardappel, pastinaak. 
Scherpe, verwarmende groenten en kruiden: ui, prei, zwarte peper, gember, kaneel, 
knoflook, nootmuskaat, venkel. 
Vleesproducten, liefst klaargemaakt in een congee, stoofpotje of een soep: 
rundvlees, runderlever, kip, kalkoen en lam. Vissoorten: makreel, tonijn, anchovis. 
 
Als er koude symptomen zijn is het digestieve vuur te zwak. Gebruik dan wat meer 
verwarmende producten zoals gedroogde gember, kaneel, kersen, lamsvlees, kip, 
rundvlees, alle verwarmende kruiden en producten. Zoete rijst wordt afgeraden bij 
koude symptomen. 
 
Zijn er damp symptomen, dan moet er vooral gelet worden op de hoeveelheid 
geraffineerde producten en chemische toevoegingen. Let ook op dat je niet teveel 
zuivel, eieren en vlees eet, eet niet te laat ’s avonds en ook geen complexe 
maaltijden. De volgende damp-drijvende producten kun je in je dieet toepassen: 
aduki bonen, alfalfa, witte peper, pompoen, rogge, mais, sjalot, koolraap. Grapefruit 
zaad extract is een erg goede damp-drijver. Maar van de schil kan ook een goede  
goede thee getrokken worden (20 min. laten trekken), deze is goed voor de digestie, 
helpt bij te veel gassen in de darmen, pijn, zwelling en bevordert de peristaltische 
bewegingen van de darmen. 
 
6.2.3 Lever Qi  kalmerende producten 
Om de vrije stroom van Lever Qi te bevorderen kunnen mild scherpe producten 
gebruikt worden, zoals alle ui-achtigen, basilicum, marjoraan, cardamom, venkel, 
dille, gember, mierikswortel, komijn, zwarte peper, rozemarijn. Gebruik echter geen 
erg scherpe ingrediënten zoals erg scherpe peper, zeker niet als er Hitte symptomen 
zijn. Milde, niet scherpe producten die goed zijn voor de Lever Qi, zijn o.a. bieten, 
zoete rijst, aardbei, perzik, pijnboom pitten, kastanje en groenten als kool, koolraap, 
bloemkool, broccoli en spruiten. Let wel op als je erg veel last hebt van darm gassen, 
dan kunnen koolsoorten een verergerend effect hebben. 
 
6.2.4 Bloedvoedende producten 
Om het bloed op te bouwen is het nodig om de Milt te versterken en damp-vormers 
te vermijden. Zorg ervoor dat er voldoende ijzer, foliumzuur, vtamine B12 en C en 
eiwitten in je dieet zitten. Plantaardige producten als bonen, granen, noten, zaden en 
groenten bevatten veel ijzer. Als je deze producten zo vers mogelijk eet, dan 
bevatten ze vaak ook voldoende koper en B vitaminen die nodig zijn voor de 
absorptie van ijzer. Zeewieren hebben een hoog gehalte aan ijzer. Foliumzuur zit in 
kiemen, bladgroenten en chlorofyl (bladgroen) rijke producten. Verder is het aan te 
raden om zo nu en dan vlees te eten, zoals rund (lever), lam, kip en de schaaldieren 
mossel en oester. 
 
6.2.5 Probleem producten 
Koffie heeft de eigenschap dat het Qi beweegt (denk maar aan de drang om naar het 
toilet te gaan na de ochtendkoffie), echter is dit effect maar heel tijdelijk. Als je al 
overgeprikkelde darmen hebt is koffie dus geen goed idee. Verder lijk je door koffie 
meer energie te krijgen, maar dit komt doordat koffie je Jing (essence) transformeert 
in Qi. Zodra deze Qi verbruikt is, blijf je uiteindelijk met minder Jing zitten. Dus hoe 
meer koffie je drinkt, hoe meer je je Jing aantast. Aangezien Jing en bloed ezelfde 
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bron hebben kan koffie de symptomen bij patienten met PDS en bloed of Yin leegte 
verergeren. 
Alkohol is zowel dampvormend als heet volgens TCM. Het beweegt Qi en bloed 
sterk, dus kan bij Lever Qi stagnatie een tijdelijk beter gevoel geven. Maar in alkohol 
zit suiker, en dat kan een verzwakte Milt nog verder verzwakken. De hitte van de 
alkohol kan transformatie hitte door Lever Qi stagnatie verergeren of zelfs 
veroorzaken. Verder tast een teveel aan hitte het Yin aan. 
De zure smaak staat in de TCM gelijk aan astringerend en samentrekkend. Dit kan 
een Lever Qi stagnatie, waar veel PDS patienten aan lijden, verergeren. Het is dus 
aanbevolen om niet te veel azijn of andere zure producten te eten. Zoetzure 
producten zoals sinaasappels(ap) en tomaten zijn af te raden voor diegenen die 
Lever Qi stagnatie en Milt leegte symptomen vertonen. 
In het voedsel wordt tegenwoordig veel suiker verwerkt, bovendien eten we 
regelmatig zoetwaren die bol staan van de suikers. Het valt niet mee om suiker 
zomaar uit je dieet te schrappen. Er bestaan echter producten die zoet zijn en goed 
te gebruiken zijn in je dieet. Honing, met mate gebruikt, is een goede ontgifter en 
harmoniseert de Lever. Verder kunnen stevia, echte rietsuiker en zoethoutwortel 
gekozen worden (ook met mate). Dadelsuiker, melasses, rijst siroop en gerstmout 
zijn warmend en stimuleren de stroom van Qi. 
 
 
6.3 Zelfmassage 
 
Een aantal acupunten kan heel goed thuis door jezelf, je partner of familielid etc. 
gemasseerd worden. Massage bevordert de vrije stroom van Qi en bloed, wat in het 
geval van PDS natuurlijk een goede therapie is. 
Hieronder zal ik wat punten beschrijven die gemasseerd kunnen worden bij mentale 
spanning, diarree en obstipatie.16 
 
6.3.1 Mentale spanning 
Mentale spanning kan ontstaan als Lever Qi omhoog rebelleert, het gevolg is dat er 
te veel Yang naar het hoofd stijgt. Mensen met PDS kunnen door de klachten 
behoorlijk gespannen raken, wat zich behalve in de darmen ook op mentaal niveau 
kan manifesteren. De punten voor mentale spanning werken ook goed bij 
slapeloosheid en concentratieproblemen. Houdt de onderstaande volgorde aan. 
Waar geen uitleg van de actie van de punten staat, is dat al in hoofdstuk 5 
beschreven. 
DU-20: dit punt kalmeert de Shén en brengt stijgend Lever Yang omlaag. Tap het 
punt met de handpalm 20 keer. 
Bl-2: verheldert het hoofd, kneed of druk deze punten 30 keer met de toppen van de 
wijs- of middelvinger. 
Masseer vervolgens het voorhoofd door met de duimzijde van de gebogen 
wijsvingers (maak een losse vuist) vanuit het midden naar de zijkanten te gaan, 
herhaal 20 keer. 
St-8: kneed en druk dit punt 30 keer, dit punt helpt het hoofd te verlichten. 
GB-20: belangrijk punt om omhoog rebellerende Lever Qi te behandelen, masseer dit 
punt 30 keer. 
DU-16: masseer 30 keer, kalmeert de Shén. 

                                                 
16  Curing IBS naturally with Chinese Medicine, Jane Bean, Blue Poppy Press, 2000 
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He-7: masseer 20 keer. 
Sp-6: masseer 30 keer. 
Kid-1: het laagst gelegen acupunt van het lichaam, voedt de nieren, reguleert de 
stoelgang, kalmeert de lever en activeert het brein. Masseer dit punt met een 
draaiende beweging. 
 
6.3.2 Chronische diarree 
Masseer de volgende 4 punten elk 30 keer, in onderstaande volgorde. 
Ren-12 
Ren-6 
Ren-4 
St-25 
Maak vervolgens een draaiende, tegen de klok in, masseer beweging op de 
volgende 2 punten, elk 50 keer. 
Ren-8: verwarmt het Yang, verwarmt en harmoniseert de darmen. 
Ren-4 
Masseer vervolgens de Blaas-punten over de hele rug. De punten staan in directe 
verbinding met de organen, een goede Qi en bloed productie is afhankelijk van een 
goed functioneren van de organen. 
Wrijf vervolgens de onderrug goed warm, dit is de loge van de Nieren en het 
functioneren van de Milt en Maag is afhankelijk van een goed functioneren van de 
Nieren. 
Masseer vervolgens de volgende 3 punten elk 30 keer. 
LI-4 
St-36 
Sp-6 
Als de diarree erger is bij mentale of emotionele spanning, en het gaat samen met 
buikpijn, rommelende darmen of distensie van de buik, ribben of borst, kun je de 
volgende 2 punten ieder 30 keer masseren.  
P-6 
Liv-3 
 
6.3.3 Obstipatie 
Masseer de volgende punten ieder 40 keer. 
St-25 
Ren-4 
Masseer vervolgens de onderbuik in een draaiende, kloksgewijze bewegign, 50 keer. 
Ook hier worden de Blaas-punten over de hele rug gemasseerd. 
SJ-6: masseer 30 keer, bevordert de darmbewegingen, klaart Hitte en is erg goed als 
er ook pijn is. 
Masseer vervolgens de volgende 2 punten elk 30 keer. 
LI-4 
St-36 
Tap met de handpalen de zijkanten van de benen, vanaf de knie tot de enkel, 
herhaal 10 keer. 
Bl-57: kneed en masseer langzaam door dit punt “op te pakken” en te kneden tussen 
de de duim en wijsvinger, herhaal 10 keer. Dit punt harmoniseert de darmen en 
behandelt obstipatie. 
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Hoofdstuk 7 
 
Conclusie 
 
 
Terwijl de Westerse geneeskunde zich razendsnel ontwikkelt, blijven er voor een 
aantal ziektes nog grote vraagtekens bestaan. Zo ook voor het Prikkelbaar Darm 
Syndroom. Er wordt veel onderzoek gedaan naar deze ziekte waar veel mensen aan 
lijden. Dat er een verband bestaat tussen het brein en de darmen is ondertussen 
duidelijk aan het worden. Helaas is er voor patiënten met PDS nog geen goede 
therapie ontwikkelt.  
 
De Traditionele Chinese Geneeskunde heeft veel meer kijk op het menselijk lichaam 
wat betreft de  onderlinge relaties tussen de organen en de verschillende 
mechanismen in het lichaam alsook de omgeving van het lichaam en de invloeden 
die deze omgeving heeft. Als er een verstoring ergens in het lichaam is, wordt er 
gekeken naar het lichaam als een geheel van samenwerkende organen, meridianen 
en stromingen van Qi, vloeistoffen en bloed. Zo kan een ziekte meerdere oorzaken 
hebben, en dus ook op meerdere manieren behandeld worden. PDS is een ziekte die 
met acupunctuur goed te behandelen is. Vaak is er bij PDS sprake van Qi stagnatie 
en Milt zwakte. Vooral het tonifiëren en bewegen van Qi, en daarmee vaak een 
goede pijnbestrijding, kan erg stimulerend werken voor de patiënt. Belangrijk hierbij is 
om een goede diagnose te stellen en de patiënt te begeleiden in een misschien wel 
langzaam proces van genezing.  
 
Van groot belang bij patiënten met PDS is een goed advies in de voeding, de manier 
van eten (het is immers een ziekte die zich vooral uit in de darmen) en de leefwijze. 
Er zijn goede manieren voor de patiënt om thuis mee te werken aan de genezing. 
Genoeg beweging maar vooral ook genoeg ontspanning kunnen erg heilzaam zijn. 
 
Tijdens het literatuuronderzoek voor deze scriptie ben ik nog verder gesterkt in mijn 
mening dat het Prikkelbaar Darm Syndroom zeer goed te behandelen is met 
acupunctuur en adviezen voor voeding en leefwijze. Het grote probleem is echter dat 
we in een tijd leven waarin we vooral moeten presteren en het voedsel steeds meer 
“kant-en-klaar” in de winkel ligt. Het voordeel lijkt te zijn dat we minder tijd kwijt zijn 
aan het koken, maar het grote nadeel zou veel zwaarder moeten wegen, nl. de 
kwaliteit van deze producten is een stuk minder dan van verse producten. Zouden we 
meer de tijd nemen om wat beter voor onszelf te zorgen, dan zouden we ons een 
stuk beter kunnen voelen, wat zeker geldt voor PDS patiënten. 
Voor mij ligt hier de uitdaging; patiënten behandelen en tegelijkertijd bewuster maken 
van het belang van een goed dieet, welke altijd lijkt samen te hangen met de 
leefwijze.  
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