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Inleiding
Besmetting met SARS-CoV-2 betekent voor een deel 

van de geïnfecteerde mensen de start van langdurige 

klachten, hetgeen Long (langdurige) COVID wordt 

genoemd. Het treedt op na afloop van de meer acute 

fase en kenmerkt zich door klachten als vermoeidheid, 

pijn op de borst, hartkloppingen, kortademigheid, 

verlies van reukvermogen en soms een ‘brain fog’ met 

concentratieproblemen, depressie of vergeetachtigheid. 

De longen zijn onbetwist het meest getroffen systeem, 

waarbij de structurele schade van het longweefsel 

het meest in het oog springt. SARS-CoV-2 valt 

echter het hele systeem aan. Dit wordt duidelijk uit 

microbiologisch en histologisch onderzoek, waarbij in 

veel organen het virus aantoonbaar aanwezig is1.

Oorzaak
Het is nog niet duidelijk waarom sommige mensen 

gedurende langere tijd klachten houden na een infectie. 

In mei 2021 startte het RIVM met een onderzoek naar 

restklachten van de ziekte. Op dit moment (september 

2021) doen hier ongeveer 2800 personen aan mee, 

waarbij 1741 deelnemers bij aanmelding al langdurige 

klachten hadden, met een gemiddelde duur van 7 

maanden. Het is nog onbekend of de deltavariant andere 

langetermijnklachten geeft en of kinderen dezelfde 

langdurige klachten houden als volwassenen. Hoe dan 

ook is de impact van de langdurige klachten groot tot 

zeer groot. Ongeveer 34% van de deelnemers geeft aan 

momenteel niet meer te kunnen werken en voor 46% 

van deze mensen geldt dat zij minder kunnen doen en 

werken dan gewoonlijk2.

Het is nog onduidelijk hoe representatief dit onderzoek 

is voor de totale populatie van mensen met Long-COVID, 

maar van de deelnemers met langdurige klachten blijkt 

ruim 95% alleen milde klachten te hebben gehad tijdens 

de acute fase van de ziekte. Slechts 5% van deze groep 

is opgenomen geweest in het ziekenhuis. Het lijkt er dus 

op dat Long-COVID zeker niet alleen toe te schrijven 

is aan een heftig ziektebeloop dat veel schade heeft 

nagelaten. Een mogelijke verklaring is het langdurig 

persisteren van het virus3, wat als oorzaak (of gevolg) 

een niet adequate immuunreactie heeft. Zowel een 

hypo- als een hyperreactief immuunsysteem kan hierbij 

betrokken zijn. Deze laatste optie leidt uiteindelijk ook 

tot een verzwakking in het afweersysteem.

Mogelijke behandeling
De mogelijkheden binnen de reguliere geneeskunde 

zijn tot dusverre niet groot en beperken zich tot de 

symptomatische aanpak van klachten als benauwdheid, 

depressie, concentratiestoornissen en slaapproblemen. 

Sommige ziekenhuizen hebben hiervoor een speciale 

corona-nazorgpoli in het leven geroepen om de 

zorgbehoeften in kaart te brengen.

Door het functionele karakter van veel symptomen 

van Long-COVID is een ondersteuning vanuit het 
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hoe ontstaat long-COVID 

en hoe bestrijd je het?

complementaire veld een 

logische stap. Meer specifiek kan 

auriculotherapie hier van betekenis 

zijn vanwege de ervaring die hier 

aanwezig is met specifieke aanpak 

van infecties en de stimulatie van 

het immuunsysteem. 

Auriculotherapie en 
infectieziekten
Auriculotherapie is een 

reflextherapie, waarbij op moment 

dat een ontregeling ontstaat het 

betrokken reflexgebied ‘anders’ 

gaat reageren. Testen van de 

veranderde reactiviteit in een 

reflexzone kan plaatsvinden door 

middel van lokale druk, met een 

elektrische puntzoeker en met 

behulp van het VAS4, een specifieke 

vorm van polsdiagnostiek. 

Vooral deze laatste methodiek 

heeft veel nieuwe inzichten en 

behandelmogelijkheden gegeven. 

Waar met de VAS-diagnostiek 

eveneens onderzocht kan worden 

welke gebieden op het oor 

verstoord zijn, kan daarnaast – door 

gebruik van specifiek bij de ziekte 

behorende biologische frequenties 

– het unieke manifestatiepatroon 

van de pathologie worden 

geïdentificeerd5.

Met behulp van de SARS-CoV-2 

frequentie zijn punten die specifiek 

uit de ziekte voortkomen in kaart 

gebracht. Door de ervaringen uit de 

praktijk te bundelen, is een patroon 

geïdentificeerd van reflexgebieden 

die hierbij vaak ontregeld raken. 

Deze gebieden vormen de basis van 

het onderzoek bij de individuele 

patiënt. Deze punten kunnen 

gericht worden onderzocht, ook 

door therapeuten die het VAS 

niet beheersen. De daadwerkelijk 

reactieve punten op het oor van 

het SARS-CoV-2 patroon worden 

behandeld met acupunctuur. 

De beschreven methodiek voor 

Long-Covid is ontwikkeld door Dr. 

Christoph Scholtes uit Zwitserland6. 

Hij is tevens auteur van diverse 

artikelen over de aanpak van 

chronische infecties. 

Methodiek met behulp 
van het VAS
Volgens Scholtes reageren punten 

gerelateerd aan long-COVID 

specifiek op de frequentie 6282,6 Hz

(onderzoek met de laser of 

het frequentiehamertje). Als 

zoekmedium kan ook een ampul 

van de resonerende Bachbloesem 

Heather (Struikhei) worden gebruikt. 

De oorschelp wordt vervolgens 

onderzocht door de betreffende 

frequentie of ampul Heather juist 

boven het ooroppervlak te bewegen. 

De oorpunten die gekoppeld zijn 

aan deze ziekte (en niet aan andere 

pathologie) reageren op deze 

specifiek bij SARS-CoV-2 behorende 

frequentie met een VAS-pols. 

Door toepassing van deze methode 

is het manifestatiepatroon van 

long-COVID punten geïdentificeerd 

op het oor. Het onderzoek van 

deze punten kan iedere therapeut 

uitvoeren met een reguliere 

puntzoeker. Omdat nu bekend is 

waar de betrokken punten liggen, 

kunnen ook zonder beheersing van 

het VAS de reactieve punten worden 

gevonden. 

Punten
Het hoofdpunt SARS-CoV-2 ligt 

op de zogenoemde ‘Infectielijn’, 

een langgerekt gebied lopend 

aan de dorso-caudale oorrand 

(zie afbeelding 1, pag. 9) aan de 

dominante zijde (bij rechtshandigen 

in het rechteroor). Alle chronische 

infecties, zoals de ziekte van 

Lyme (Borreliose), EBV (Epstein-

Barr virus), Chlamydia of Giardia 

(beide darmparasieten) zijn als 

sedatiepunten7 op specifieke 

plaatsen op deze lijn terug te 

vinden, wanneer deze infectie 

voor de betreffende patiënt 

daadwerkelijk systemisch relevant 

is. Alle punten op de infectielijn 

reageren op de frequentie 7712 Hz

of op de Bachbloesem Clematis 

(Bosrank). Elke afzonderlijke 

ziekteverwekker kent daarnaast 

een eigen frequentie zoals de reeds 

genoemde SARS-CoV-2 frequentie. 

Virale problematiek bevindt zich in 

een klein deel van de infectielijn, 

reflectoir gelegen in het gebied van 

de hersenstam (zie afbeelding 2, 

pag. 9). 

Dit hoofdpunt dient intensief 

te worden behandeld: in de 

auriculotherapie wordt hiervoor een 

verblijfsnaald gebruikt die het punt 

gedurende langere tijd stimuleert. 

Een tweede punt van belang is 

Long, een zone in het midden 

van het onderste deel van de 

concha. Dit is een locatie waar 

zich regelmatig een zogenoemde 

‘stoorhaard’ bevindt en waar 

vanuit een ontregelende ‘storende’ 

invloed naar de rest van het 

lichaam gaat. De stoorhaard 

kent een eigen aanpak, maar 

behandeling van het reactieve 

punt Long (meestal beiderzijds 

aanwezig) zorgt hoe dan ook voor 

4. Het VAS (Vasculair Autonoom Signaal) is een voelbare en objectiveerbare reactie aan de pols, die optreedt als de lichaamsreactiviteit een prikkel 
signaleert en deze informatie door het lichaam communiceert. 

5. Specifieke uitleg over deze VAS-methodiek valt buiten het bestek van dit artikel. Zie hiervoor diverse literatuur van o.a. Paul Nogier en Frank Bahr.
6. Scholtes, C. Aurikulomedizinische Optionen bei SARS-CoV-2, Speziell Long-COVID-19. Zeitschrift für Akupunktur & Aurikulomedizin 47, 21-27 (2021) https://

doi.org/10.1007/s15009-021-5713-6 
7. Sedatiepunt: punt dat verwijst naar een exces, of ‘te veel’. Bij onderzoek reageert dit punt op de minpool van de elektrische puntzoeker en met de 

witte kant of zilverpool met het VAS. Deze punten kunnen behandeld worden met een zilveren naald.
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een nieuwe ziekte in kaart 

brengen in ons lichaam

een belangrijke ondersteuning 

voor de patiënt met Long-COVID. 

Dit oorgebied resoneert met vier 

Longmeridiaanpunten, maar in de 

praktijk vrijwel steeds met LU-7 of 

LU-9. 

Een derde punt is Lever, in het 

rechteroor iets achter het midden 

van het oor (Nulpunt) gelegen. 

Het punt ondersteunt de fysieke 

stofwisselingsprocessen van de 

Lever en levert een belangrijke 

bijdrage aan de verwerking 

en afvoer van afvalstoffen. 

Dit oorpunt resoneert met 

lichaamsacupunctuurpunt LIV-8.

Een heftige ervaring laat een 

afdruk in het brein achter, een 

gegeven dat een chronische 

conditie in de hand kan werken. 

Deze ‘herinneringspunten’ 

worden gevonden bij chronische 

pijn of andere langdurige 

ziekteprocessen met een sterke 

initiële impact. Ze laten een 

imprint achter in betrokken 

hersengebieden, die herstel 

kunnen blokkeren. Het SARS-CoV-2 

herinneringspunt ligt (evenals alle 

andere herinneringspunten) aan 

de dominante zijde rondom de 

antitragus, hetgeen de reflexzone 

vormt van het limbisch systeem. 

Het verwijst naar overprikkeling 

en het wordt daarom gevonden als 

sedatiepunt. Evenals het hoofdpunt 

SARS-CoV-2 wordt dit punt intensief 

behandeld met een verblijfsnaald.

Tenslotte kunnen punten actief 

zijn die sterk inwerken op het 

immuunsysteem: Interferon en 

Thymus. Beide punten kennen 

een tonificatiepunt8 in het niet-

dominante oor, bij rechtshandigen 

worden deze punten dus in het 

linkeroor gevonden. Het punt 

Interferon ligt juist boven de 

incisura supratragica en speelt 

een ondersteunende rol voor de 

lichaamsweerstand. Het oorpunt 

resoneert met lichaamspunt SP-4. 

Het punt Thymus ligt in de wand 

tussen concha en antihelix. De 

thymus is een cruciaal onderdeel 

in het menselijk afweersysteem, 

aangezien een belangrijk deel van 

de lymfocyten op deze plaats

‘rijpt’. Ook speelt het een 

belangrijke rol bij de productie 

van geheugencellen, die mede 

de langetermijnafweer tegen 

indringers verzorgen. Dit oorpunt 

resoneert met lichaamspunt SJ-5 en 

wordt altijd als laatste9 geprikt.

Strategie
Zoals hiervoor aangegeven 

kunnen met het VAS (met behulp 

van specifieke frequenties of 

substanties passend bij de 

pathologie) de gekoppelde punten 

op het oor worden gezocht. Vanuit 

onderzoek zijn de basale long-

COVID punten bekend, waardoor 

deze ook via andere zoekmethoden 

(druktaster, elektrische puntzoeker) 

onderzocht kunnen worden. 

Van belang is steeds dat alleen 

reactieve punten worden 

behandeld!

Het SARS-CoV-2 hoofdpunt 

en het herinneringspunt 

worden bij voorkeur met een 

verblijfsnaald behandeld, de 

overige punten met gewone 

naalden. Indien de polariteit 

van de punten kan worden 

vastgesteld, kunnen vergulde 

en verzilverde naalden worden 

gebruikt. Gelijktijdig behandelen 

8. Tonificatiepunt: punt dat verwijst naar een leegte, of ‘tekort’. Bij onderzoek reageert dit punt op de pluspool van de elektrische puntzoeker en met de 
zwarte kant of goudpool met het VAS. Deze punten kunnen behandeld worden met een gouden naald.

9. Dit punt heeft de bijzondere eigenschap dat het andere pathologische punten voor enige tijd uitschakelt. Zie ook Bahr, F. Strittmatter, B. Das Große 
Buch der Ohrakupunktur. Stuttgart, Hippocrates 2010, pag. 55.

Afbeelding 2: Virale deel infectielijn Afbeelding 3: SARS-CoV-2 patroon – te testen punten in rechter- en linkeroor. 

Het rechteroor wordt hier als dominante oor gezien. Witte punten zijn 

tonificatiepunten, zwarte punten zijn sedatiepunten. 

Afbeelding 1: Infectielijn
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van oorpunten en resonerende 

lichaamsacupunctuurpunten kan 

de behandeling ondersteunen, mits 

daardoor het aantal te behandelen 

punten niet te groot wordt.

Vanuit de praktijk komen nog 

vijf aanvullende maatregelen en 

aanbevelingen naar voren. Geen 

acupunctuur, maar zeer de moeite 

waard als ondersteuning voor de 

patiënt:

1. Voeding

 Er zijn veel aanwijzingen dat 

Long-COVID in verband staat 

met een langdurig, niet goed 

opgelost ontstekingsproces 

(zie noot 3). Aanbevolen wordt 

voeding die de inflammatie 

afremt: met een basisch karakter, 

groente, fruit, bessen, noten. Ook 

neutrale of licht verwarmende 

granen als haver, spelt, quinoa, 

sesamzaad, bruine rijst, mais en 

boekweit. Overige granen zijn 

meer verkoelend. Energetisch 

gaat het hier om een ‘lege’ hitte: 

gebruik meer verwarmend 

voedsel en bereidingswijzen 

(gekookt, geblancheerd) en 

minder rauw en verkoelend 

voedsel. Dierlijke producten in 

matige hoeveelheden; mosselen, 

ansjovis, forel, kip, rund en 

lamsvlees zijn verwarmend. 

2. Bachbloesem Heather (Struikhei)

 Minder direct werkend dan 

acupunctuur, maar zeker 

ondersteunend: 3 maal daags 1 

druppel. 

3. Astaxantine

 Dit roodachtig carotenoïde-

pigment is aanwezig in algen, 

zalm, forel, garnalen, kreeft, 

eieren en vele vogelsoorten. Het 

is een krachtige antioxidant 

dat volgens eerste onderzoeken 

oxidatieve schade aan de 

lever lijkt te verminderen, 

ontstekingen en tumorgroei remt 

en de immuniteit stimuleert10. 

 Met behulp van het VAS is met 

Astaxanthine een resonantie 

gevonden met het punt in het 

centrum van de Longzone, 

wat samenvalt met het punt 

LU-7 in het oor. Herstel van de 

Longfunctie is een belangrijk 

speerpunt van de behandeling. 

Daarnaast blijkt met het VAS dat 

na inname van Astaxanthine 

het hoofdpunt SARS-CoV-2 

op de Infectielijn nagenoeg 

geheel verdwijnt. Beide redenen 

vormen een goede motivatie om 

Astaxanthine in deze situatie 

voor te schrijven. Inname bij 

voorkeur bij het ontbijt (idealiter 

longtijd 3 tot 5 uur) in dosering 4 

mg per dag. 

4. Vitamine D3

 Een lage vitamine D spiegel 

wordt steeds vaker geassocieerd 

met een ernstig verloop van de 

COVID-19 infectie. Alhoewel 

hier nog enige controverse 

bestaat, ligt een optimale waarde 

vermoedelijk bij 100-150 nm/l 

(40-60 ng/ml). Bij te lage waarden 

wordt een snelle opbouw (onder 

lab-begeleiding) aangeraden.

5. Vanuit diverse invalshoeken

 wordt duidelijk dat er een sterke 

samenhang bestaat tussen het 

mentaal-emotionele gebeuren, 

de autonome regulatie en 

het immuunsysteem. In de 

auriculotherapie heeft deze 

connectie een belangrijke plek 

in het behandelprotocol. Met 

behulp van diezelfde frequentie 

wordt op het oor vaak ook een 

sedatiepunt gevonden met 

een psychische context. Dit is 

steeds een individueel punt. De 

behandeling ervan maakt de 

strategie tegen de chronische 

infectie sterker en meer 

diepgaand.

Casus
Dhr. L. is een 57-jarige man en – 

naar eigen zeggen – tot voor kort 

kerngezond. Hij gebruikt dan ook 

geen medicatie. Hij krijgt begin april 

zijn eerste coronavaccinatie. Begin 

mei krijgt hij verkoudheidsklachten: 

niezen en een lichte hoest. Via de 

GGD laat hij een PCR-test doen en 

deze is positief. Binnen drie tot vier 

dagen verdwijnen de klachten. Een 

week later merkt Dhr. L. dat hij erg 

moe is en hij steeds kortademiger 

wordt. Hij ontwikkelt ook een 

pieptoon in zijn linkeroor. Een 

nieuwe PCR-test is echter negatief. 

Langzaamaan worden de klachten 

steeds erger. Eind augustus komt 

hij voor de eerste keer in de 

praktijk. Het SARS-CoV-2 hoofdpunt 

en het punt Long zijn duidelijk 

detecteerbaar en worden behandeld 

met een verblijfsnaald. Deze 

behandeling wordt ondersteund 

met de Bach bloesem Heather (3 

druppels per dag) en het slikken van 

extra vitamine D3 (3000 IE per dag). 

Een week na de eerste behandeling 

komt Dhr. L. op controle. Hij 

voelt zich al veel beter. De 

kortademigheid en vermoeidheid 

zijn verdwenen en de piep in het 

oor is veel minder sterk. Na 3 

behandelingen zijn de oorpunten 

niet meer detecteerbaar en zijn 

alle klachten weg. Het onderzoek 

met het VAS toont aan dat ook de 

Bachbloesem en de vitamine D3 

kunnen worden gestopt.

10. Diverse referenties hiervoor in de literatuur op https://www.sohf.nl/nutrienten/astaxanthine 

✒

Het huidige artikel is een 
(aangepaste) voorpublicatie uit 
het volgend jaar te verschijnen 
boek Auriculotherapie deel IV 
door Dianne Sommers en Hans 
Bolck.

Dianne Sommers is 
filosoof, acupuncturist en 
fysiotherapeut. Ze woont en 
werkt in Amsterdam.
Hans Bolck is fysio-/
manueeltherapeut en 
acupuncturist. Hij woont en 
werkt in Eersel.


