
11

Aanvankelijk zou dit artikel over jetlag en 

auriculotherapie gaan, een onderwerp dat goed past in 

een zomernummer. Maar hoe anders zijn de afgelopen 

maanden verlopen! Een aanpassing van het onderwerp 

lag dan ook voor de hand. Dit artikel heeft zeker te 

maken met het oorspronkelijke idee, maar de insteek is 

algemener geworden. Het is gericht op het levensritme 

en meer specifiek op de ontregeling ervan, iets waar 

nagenoeg iedereen de afgelopen maanden mee te 

maken heeft gekregen. Het ritme van het leven heeft 

een eigen grondslag, maar 

wordt daarnaast sterk bepaald 

door de interactie met de 

omgeving: we resoneren met 

de ritmes van dag en nacht, 

seizoenen, sociale omgeving en met hetgeen we moeten 

doen. In dit artikel beschrijf ik recente inzichten uit de 

chronobiologie en een aantal overwegingen hoe we deze 

kennis in de acupunctuurpraktijk kunnen gebruiken.

Ritmische processen
In tegenstelling tot een homeostatisch systeem, wat 

altijd een balans probeert te houden en na verandering 

zo snel mogelijk terug wil keren naar een bepaald 

punt, is het ritmisch aspect van de natuur (zoals de 

seizoenen en het dag-nachtritme) een onderdeel dat 

op een regelmatige wijze beweegt van de ene naar de 

andere staat. Deze heen-en-weergaande beweging vormt 

onze biologische klok, met daarin een mogelijkheid 

om het interne programma af te kunnen stemmen op 

de buitenwereld. Beide begrippen, handhaven van een 

evenwicht én ritmisch meebewegen met veranderingen 

van de macrokosmos, zijn van oudsher belangrijke 

pijlers voor de Chinese geneeskunde. 

Het circadiaanse (24-uurs) ritme betreft niet alleen 

het slaap-waakpatroon, maar ook veel ritmische 

veranderingen in fysiologie en gedrag. Hieronder vallen 

lichaamstemperatuur, bloeddruk en urineproductie, 

maar ook het niveau 

van stoffen als cortisol, 

groeihormoon en melatonine. 

De interactie van genoemde 

processen heeft een sterke 

invloed op ons humeur en een directe impact op onze 

cognitieve vermogens en fysieke prestaties. Deze 

endogene cycli zijn niet alleen bij mensen, maar overal 

in de natuur aanwezig. We vinden ze ook bij algen, 

schimmels, planten en dieren, waardoor het leven op 

aarde zich kan instellen op de dagelijkse veranderingen 

van licht en donker, op de omgevingstemperatuur en 

op de mogelijkheden om voedsel te vinden. Zo wordt 

de lichaamsfysiologie op voorhand afgestemd op een 

aantal voorspelbare processen die in de buitenwereld 

plaatsvinden1.  

De dagelijkse ritmiek wordt al van oudsher beschreven 

in de Nei jing teksten van China, maar ook in het 
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klassieke Griekenland van de 

4e eeuw vC. Een kapitein in 

het leger van Alexander de 

Grote, Androsthenes, beschreef 

de bladbewegingen van de 

tamarindeboom op het eiland Tylos 

(nu Bahrein). Zowel Hippocrates als 

Galenus observeerden de 24-uurs 

ritmiek bij hun koortspatiënten. 

Tot in de 18e eeuw was deze 

beweging een natuurlijk 

gegeven, maar was het 

onduidelijk wat nu bepalend 

was in de ritmiek. Jean-

Jacques d’Ortous de Mairan, 

een Frans geofysicus en 

astronoom, vroeg zich af in 

hoeverre de bewegingen van de 

bladeren van de mimosaplant 

(meer hangend in de schemering 

en zich oprichtend gedurende 

de dag) daadwerkelijk werden 

bepaald door de aanwezigheid van 

het licht. Om dat te onderzoeken 

plaatste hij, in een wat provisorisch 

experiment, een mimosaplant in de 

kast om het bewegingsproces van 

de plantenblaadjes te observeren. 

Zo af en toe gluurde hij even in 

de donkere kast om te zien wat er 

gebeurde: bladeren die nog steeds 

hun ritmische beweging lieten 

zien. Hij was daarmee de eerste 

die aantoonde dat de plant een 

endogeen ritme had, een eigen 

interne klok2. Vervolgens duurde het 

nog ruim 230 jaar voordat de term 

circadiaans ‘ongeveer een dag’ in 

zwang kwam om de dagritmiek te 

benoemen in de wetenschap.

Aangezien nagenoeg alle 

organismen een ritmische 

aanpassingsmogelijkheid kennen, 

is het duidelijk dat het bezit van 

zo’n interne klok voordelen moet 

bieden. Allereerst zorgt deze 

ervoor dat een fluctuering in de 

dagelijkse activiteit optreedt, 

wat een interne ordening 

bewerkstelligt. Het betekent dat 

niet alles in het organisme steeds 

op dezelfde momenten actief is 

en dat spreiding van taken binnen 

een bepaald systeem mogelijk 

is. Aanpassingsvermogen aan 

de ritmische ordening van de 

buitenwereld levert daarnaast 

een duidelijke meerwaarde 

voor de overlevingskansen van 

het organisme in tijden waarop 

omstandigheden in de natuur zich 

plots wijzigen.

Studie van de chronobiologie 

van organismen heeft pas in 

de afgelopen decennia een 

grote vlucht genomen. Recent 

onderzoek heeft nieuwe en 

grote inzichten gebracht over 

de regelsystemen die het 

ritmisch systeem en de innerlijke 

klok bepalen. Een drietal aspecten 

blijkt relevant. Uiteraard spelen 

de natuurlijke processen van de 

buitenwereld (zoals lichtintensiteit 

en temperatuur) een belangrijke rol. 

Een tweede factor blijkt een intern 

tijdsysteem dat in ieder organisme 

aanwezig is en dat onafhankelijk 

van de omgeving fungeert. Los 

van de externe (24-uurs-) klok 

wijkt de endogene daglengte iets 

af (ongeveer 25 uur). Daarnaast 

kennen alle zoogdieren een derde 

biologische klok, de 

dirigent van je leven
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factor: een complex systeem 

midden in het brein, vlak boven 

het chiasma opticum waar de 

gezichtsbanen kruisen. Hier liggen 

de zogenoemde suprachiasmatische 

kernen (SCN) waarin zich het 

hart van het ritmisch systeem 

bevindt. Dit is de centrale klok, 

die in verbinding staat 

met een enorm aantal 

ondersteunende klokjes, die 

aanwezig zijn in nagenoeg 

iedere cel van het lichaam. De 

centrale klok synchroniseert 

zich met de omgeving via 

waargenomen veranderingen 

in lichtintensiteit, waarna de SCN 

de ritmische fysiologie in het totale 

systeem reguleert door neurale 

en hormonale signalen naar de 

lokale klokjes in de lichaamscellen 

te sturen3. De SCN dwingt hier 

geen ritmiek af op de organen en 

lichaamscellen, maar treedt op als 

een dirigent die voor het orkest de 

maat slaat. De orkestleden kunnen 

zich hierop afstemmen. Zonder 

de dirigent (bijvoorbeeld door een 

tumor in het SCN) spelen alle 

leden in hun eigen ritme, met als 

resultaat een kakafonie4.

De ogen 
Een belangrijke rol in dit verhaal 

spelen de ogen. Beelddetectie is 

voor dit zintuig de belangrijkste 

functie, echter voor de klokfunctie 

is een ander aspect relevant, 

namelijk de lichtintensiteit die 

mede van belang is om het precieze 

tijdstip van de dag te bepalen. 

Naast de kegeltjes en staafjes 

zijn pas tamelijk recent (in 2007) 

specifieke fotoreceptoren in de ogen 

gedetecteerd, die de cruciale taak 

hebben om informatie betreffende 

lichtintensiteit over te dragen. 

Van elke 100 ganglioncellen in de 

nervus opticus zijn er gemiddeld 

twee direct betrokken bij 

lichtsensitiviteit. Ze zijn verbonden 

met de SCN en stellen de centrale 

klok in staat zich te synchroniseren 

met het licht in de omgeving om 

zo interne biologische ritmes af te 

stemmen op de cyclus van dag en 

nacht5.

De ontdekking dat (beeld-)blindheid 

niet automatisch ook lichtblindheid 

betekent, heeft een grote 

verandering teweeggebracht in de 

aanpak van diverse oogziekten. 

Wie bijvoorbeeld als gevolg van een 

genetisch defect blind is geworden, 

bezit in veel gevallen nog uitstekend 

functionerende fotoreceptoren 

voor de lichaamsritmiek. Alhoewel 

deze ogen niets meer kunnen zien, 

is de blootstelling aan voldoende 

licht voor deze blinde mensen van 

belang om de lichaamsritmiek te 

reguleren. De ogen vervullen dan 

nog steeds een relevante functie! 

Effecten van 
ritmeverstoring 
Waarschijnlijk vormt de jetlag 

het beste voorbeeld van sterke 

ontregeling van het dag-

nachtritme. Kenmerkende 

symptomen zijn slapeloosheid, 

disoriëntatie, vermoeidheid en 

onrust, maar ook gezwollen 

ledematen, hoofdpijn, gebrek aan 

eetlust, stemmingsstoornissen 

en darmproblemen kunnen 

rechtstreekse gevolgen zijn van een 

circadiaanse verstoring. Dat het niet 

slechts een vervelend verschijnsel 

is, maar tot zeer explosieve 

situaties kan leiden, bewijst het 

verhaal van de Amerikaanse 

minister van Buitenlandse zaken 

John Foster Dulles. In 1956 

keerde hij terug uit Caïro van een 

diplomatieke reis, tijdens welke 

hij een belangrijke overeenkomst 

had getekend ter financiering van 

de dam bij Assoean. Bij aankomst 

in Washington hoorde hij dat de 

Egyptische regering een grote 

hoeveelheid Russische wapens had 

besteld, waarop hij direct reageerde 

door het vers getekende contract te 

annuleren. De Suezcrisis die hierop 

volgde, had een grote impact op 

de wereld en vormde een serieuze 

bedreiging voor de wereldvrede. 

Dulles verklaarde later dat hij 

beslist een meer verzoenende 

houding tegenover de 

Egyptenaren zou hebben 

aangenomen, als hij niet zo 

ontregeld zou zijn geweest 

door de jetlag6. 

Hoe meer tijdzones je 

doorkruist, hoe langer het duurt 

om je aan te passen aan het nieuwe 

tijdpatroon. Meer ‘oefenen’ helpt 

niet: langeafstandspiloten, die 

vaak de halve wereld over vliegen, 

voelen zich vaak in algemene 

zin tijd-ontregeld. Ook voor de 

meeste frequent flyers geldt dat 

ze er nooit aan wennen. Wat wel 

verschil maakt, is de vertrektijd en 

de vliegrichting: vliegen van oost 

naar west, de zon achterna, is voor 

de meeste reizigers gemakkelijker. 

Omdat de meeste lichaamscellen 

hun eigen klok hebben, worden 

ook de individuele orgaanritmes 

(met hun eigen dag-nachtritme) 

ontregeld. Het normale circadiaanse 

ritme van het lichaam valt uit 

elkaar, waardoor je metaforisch 

kunt zeggen, dat je maag blijft 

hangen in Beijing-tijd, je hart 

boven Kirgistan en je blaas boven 

Boedapest. Voor je lichaam duurt 

het ongeveer een dag per tijdzone 

die je passeert, om zich weer te 

synchroniseren met de lokale tijd.

Andere redenen voor 

ritmeverstoringen zijn in het 

hedendaagse leven volop 

aanwezig: veel mensen werken 

op onregelmatige tijden of in 

ploegendienst. De 24/7 economie 

kent nauwelijks een rustmoment, 

er zijn continu prikkels aanwezig 

die activering van het lichaam 

beogen. Recentelijk voegde de 

coronacrisis hier nog een factor aan 

jetlag, alsof ‘persoonlijke 

bagage’ niet meegegaan

is met de vliegreis
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toe, die naast een ritmestoornis 

ook veel angst, onzekerheid en 

onrust veroorzaakt. Het virus 

verdeelt op dit moment (ik schrijf 

begin april) de wereld in twee 

activiteitsterreinen. Aan de ene kant 

het gebied van zogenoemde vitale 

beroepen waar een enorme hectiek 

heerst: in de directe zorg wordt met 

man en macht gewerkt, evenals in 

alle ondersteunende en logistieke 

sectoren, die pogen het land 

zo goed mogelijk draaiende 

te houden. Het andere gebied 

laat juist het omgekeerde zien, 

daar komt de bekende wereld 

feitelijk tot stilstand. Alle 

contactberoepen waar geen 

afstand van 1,5m aangehouden 

kan worden (en waar ook onze 

beroepsgroep onder valt), zijn 

voorlopig stilgevallen. Er is bijna 

niemand op straat en er wordt 

nauwelijks gereisd. 

Ieder mens ervaart de ontregeling 

van het ritme op zijn eigen manier. 

Sommige mensen zijn goed in 

staat om zonder een extern 

patroon een stabiele ritmiek voor 

zichzelf te bewaren. Anderen 

lukt dat niet of slechts ten dele, 

waardoor ritmestoornissen volop 

zichtbaar worden. Als gevolg van 

de coronacrisis wordt dan ook een 

grote impact gezien op het slapen 

en op mentaal-emotioneel terrein.    

Circadiaanse 
ritmeverstoring, slaap 
en mentaal-emotionele 
klachten
Het slaappatroon is één van de 

duidelijkste voorbeelden van 

dagelijkse ritmiek. Slapen is niet 

slechts een ritmisch gebeuren, 

maar vormt de uitkomst van 

een gecompliceerd proces. Er is 

sprake van twee tegengestelde 

mechanismen, enerzijds 

aangedreven door het circadiaanse 

dag-nachtritme, anderzijds bepaald 

vanuit het homeostatisch systeem 

waar de slaapprikkel toeneemt, 

naarmate je langer wakker 

bent. Het totale proces kent zeer 

veel invloedgebieden en wordt 

gereguleerd door neurotransmitters, 

modulerende hormonen en 

meerdere hersengebieden. 

Vanuit onderzoek is inmiddels 

onomstotelijk vast komen te staan, 

dat de aspecten die betrokken zijn 

bij het slaapproces nagenoeg zonder 

uitzondering ook geassocieerd 

zijn met een brede waaier van 

mentaal-emotionele problematiek 

zoals stemmingsstoornissen, 

motivatieproblemen, verminderd 

geheugen tot aan psychose, 

depressie en schizofrenie. 

En dit is niet het enige: 

veelvuldig samengaand met 

deze cocktail ‘verstoord ritme 

en slaapstoornissen’ zijn 

obesitas en andere metabole 

verstoringen, afname van 

immuniteit en een vergroot 

risico op neurodegeneratieve 

ziekten en kanker7. Studies 

laten een belangrijke overlap 

zien in de hersengebieden die 

verantwoordelijk zijn voor 

zowel goede slaap als mentale 

gezondheid. Ze tonen aan dat genen 

die betrokken zijn bij mentale 

ziekte ook aan de ritmiek van het 

slaap-klokpatroon gekoppeld zijn. 

Ook diagnostisch is dit aspect zeer 

relevant, aangezien problemen 

van het slaap-klokritme vaak 

voorafgaan aan de klinische 

diagnose van een mentale ziekte8. 

Als door gerichte behandeling de 

klachten van slaap-klokritmiek 

verminderen, geeft dit ook een 

significante verbetering van de 

mentale ziektesymptomen9. Deze 

laatste bevinding geeft energetisch 

werk een belangrijke invalshoek, 

aangezien ondersteuning van 

de lichaamsritmiek binnen deze 

expertise valt.

In de afgelopen jaren zijn diverse 

chronotherapieën in zwang 

gekomen, waarbij lichttherapie, 

specifieke medicatie (zoals 

melatonine) en slaaptraining 

worden toegepast om de 

lichaamsritmiek te verbeteren 

en het slaappatroon te 

herstellen. Vanuit ons vakgebied 

zijn acupunctuur en 

auriculotherapie geschikte 

opties. Bij beide vormen is 

de diagnostiek individueel 

en kunnen per casus veel 

verschillende punten 

betrokken zijn. Aan de 

hand van een drietal punten 

uit de auriculotherapie wil ik 

aspecten van ritmiek-pathologie 

toelichten en de samenhang 

tussen diverse therapeutische 

toepassingsmogelijkheden 

verhelderen10.

Auriculotherapeutische 
insteek
Waar je in de acupunctuur vanuit 

de energetica ‘bedenkt’ dat een 

bepaald punt zinvol kan zijn 

voor je behandeling, kan deze 

gedachte in de auriculotherapie ook 

daadwerkelijk getoetst worden. Dit 

is mogelijk, omdat het oor feitelijk 

geen punten heeft: ze ontstaan 

op het moment dat pathologie 

optreedt. Er horen idealiter dus 

geen punten gevonden te worden, 

maar ze verschijnen in connectie 

met de verstoring die gaande is. 

Ze zijn identificeerbaar, omdat 

de verstoorde plaats drukgevoelig 

wordt; vast te stellen met een 

druktaster, en een andere 

elektrische doorlaatbaarheid 

krijgt ten opzichte van de directe 

omgeving; te testen met een 

elektrische puntzoeker. Ook door de 

VAS-pols is een punt te detecteren. 

Een punt is dus op verschillende 

manieren identificeerbaar en 

alleen relevant als het reactief is. 

In het kader van ritmeverstoringen 

het oor, de pathologische 

spiegel van je lijf
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bespreek ik de theorie en toepassing 

van de drie oorpunten die hierbij 

specifiek in beeld komen: Valium, 

Epifyse en Hypothalamus. Aan 

de hand van hun resonanties 

wordt meer over hun energetica 

duidelijk en zo ontstaan opties voor 

mogelijke behandelstrategieën. Het 

verschijnsel resonantie is uitgebreid 

onderzocht in de auriculotherapie 

en heeft veel inzicht gegeven in 

de werking van bepaalde punten. 

Ieder aspect uit de natuur (dus 

ook elk punt, weefsel, substantie) 

heeft trilling als grondeigenschap 

en heeft als gevolg hiervan één 

of meerdere frequenties. Bij 

samengaan van twee identieke 

frequenties - bijvoorbeeld als een 

laserprikkel met een bepaalde 

frequentie op een acupunctuurpunt 

met identieke frequentie wordt 

uitgeoefend - treedt resonantie op, 

waardoor versterking/activering van 

een trilling optreedt. 

Valium, Epifyse en 
Hypothalamus
Deze oorpunten vallen alle drie in 

de categorie ‘functioneel’ (d.w.z. dat 

ze een algemene werking hebben 

en niet specifiek aan een bepaalde 

lichaamszijde zijn gekoppeld) en 

kunnen in beide oren gevonden 

worden. Via elektrotherapie weten 

we dat deze punten zich 

meestal in het ene oor als 

tonificatiepunt laten zien 

(met verminderde elektrische 

weerstand) en in het andere 

oor juist als sedatiepunt (met 

een grotere weerstand). Het 

tonificatiepunt wordt in de praktijk 

het meest gebruikt, aangezien 

hierdoor de gekoppelde functie 

wordt ondersteund en bekrachtigd. 

De punten Valium en Epifyse 

liggen beide op de tragus, een 

kraakbenige verhevenheid vóór 

de gehoorgang. Als reflexgebied 

is de tragus de representatie van 

het corpus callosum (hersenbalk), 

het grootste verbindingssysteem 

tussen de beide hersenhelften. 

Voor de meeste punten op de 

tragus geldt dat het tonificatiepunt 

aan de niet-dominante zijde 

ligt (bij het linkeroor, bij 

linkshandigen het rechteroor). 

Het punt Hypothalamus ligt aan 

de binnenzijde van de antitragus. 

Meestal ligt het tonificatiepunt in 

het dominante oor.

Valium

Dit punt ligt 

iets onder het 

midden van 

de tragus en is 

genoemd naar 

de substantie 

waarmee het 

resoneert: het 

veelgebruikte 

medicijn valium 

(diazepam). Het punt Valium draagt 

dezelfde trillingsfrequentie als 

de stof valium, wat bekend staat 

als kalmerend en rustgevend, 

maar als fysieke substantie ook 

als sterk verslavend. Vooral in 

de jaren zeventig en tachtig 

van de vorige eeuw werd het 

veel voorgeschreven en werd 

het vaak gezien als ongevaarlijk 

slaapmiddel. Ook nu wordt het 

medicijn nog regelmatig gebruikt, 

maar is men terughoudender in het 

voorschrijven. 

Als substanties, weefsels of punten 

dezelfde frequentie hebben, 

resoneren ze met elkaar en zoals 

hiervoor aangegeven versterken 

ze dan de bijbehorende trilling. 

Door gericht onderzoek zijn al 

veel resonanties van oorpunten 

naar voren gekomen. Behalve 

met de gelijknamige substantie, 

resoneert het oorpunt Valium 

met het acupunctuurpunt KID-6, 

een belangrijk punt om de Nier 

energie te helpen ankeren, lege 

hitte te klaren en de geest te 

kalmeren. Een derde resonantie is 

de Bachbloesem walnoot (walnut) 

welke o.a. wordt ingezet bij de 

overgang naar een nieuwe situatie 

of andere levensfase. Het helpt 

om oude banden te verbreken en 

minder beïnvloed te worden door de 

buitenwereld/mening van anderen.

Epifyse (Pijnappelklier) 

Dit oorpunt 

bevindt 

zich aan de 

onderzijde 

van de 

tragus, 

ongeveer 

2 mm 

anterior van 

de incisura 

intertragica. 

De pijnappelklier is een kleine 

klier, centraal gelegen onder de 

hersenbalk tegen het dak van 

de tussenhersenen. De klier is 

niet groter dan een gedroogde 

erwt. Bij kinderen is deze nog 

goed ontwikkeld, maar vanaf de 

puberteit wordt hij steeds minder 

actief. Bij oudere mensen kan 

verkalking optreden waardoor de 

functionaliteit minder wordt. De 

biologische functie van deze klier 

was lang vaag, maar inmiddels is 

veel meer bekend over het belang 

van dit kleine gebiedje. Er 

zijn veel aanwijzingen dat 

de pijnappelklier een zeer 

fijngevoelig regelsysteem 

vormt, waarbij ritmiek een 

belangrijke rol speelt. Het systeem 

communiceert met de rest van het 

lichaam door een combinatie van 

zenuwactiviteit en hormonen die 

deels psychoactief zijn. 

Uit tryptofaan maakt de epifyse 

verschillende substanties 

waarvan serotonine, melatonine 

en dimethyltryptamine de 

belangrijkste zijn. Deze stoffen 

reguleren diverse processen die 

verband houden met slapen en 

waken. Serotonine wordt ook op 

Valium, het rustpunt?
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andere plaatsen in de hersenen 

gemaakt (o.a. in de thalamus 

en hippocampus), maar veruit 

de grootste hoeveelheid wordt 

aangemaakt in de epifyse. Evenals 

verwante stoffen als dopamine, 

adrenaline en noradrenaline, werkt 

serotonine in op het hele lichaam. 

Het beïnvloedt slapen en waken, 

leren en herinneren, stemming 

(depressie) en seksueel gedrag, 

activiteit in maag en darmen, 

spanningsregulatie in de grote 

bloedvaten en hormonale regulatie. 

Serotonine functioneert bij uitstek 

in een delicate balans; zowel een 

teveel als een tekort kan klachten 

veroorzaken.

Als het daglicht vermindert, 

produceert de epifyse het hormoon 

melatonine, waardoor slaperigheid 

ontstaat. Als langdurig veel licht op 

de lichtgevoelige receptoren van het 

netvlies valt, maakt de epifyse juist 

minder melatonine aan. Overmatige 

blootstelling aan kunstmatig 

licht, zoals van televisie, mobiele 

telefoon, tablet of computer, 

kan productievermindering van 

melatonine bewerkstelligen, 

waardoor slaapproblemen ontstaan. 

Melatonine heeft een eigen dag-

nachtcyclus met een gemiddelde 

piek rond twee uur ’s nachts. Rond 

die tijd is het serotonineniveau 

het laagst (o.a. omdat serotonine 

wordt omgezet in melatonine). 

Melatonine is betrokken bij de 

regulatie van het dag-nachtritme 

en het slapen. Het reguleert 

allerlei reparatieactiviteiten 

gedurende de nacht. Daarnaast 

heeft het een belangrijke invloed 

op de lichaamstemperatuur en de 

stofwisseling (immuunsysteem, 

suiker- en vetmetabolisme). Ook 

is er invloed op hart, bloedvaten 

en het hormonaal stelsel; het 

vermindert het libido, verlaagt 

de productie van FSH en LH en is 

een belangrijk anti-oestrogeen. 

Dit laatste aspect maakt dat 

melatonine mogelijk beschermend 

werkt tegen bepaalde vormen van 

kanker die oestrogeen-gerelateerd 

zijn.

Behalve de aanmaak van 

serotonine en melatonine zorgt de 

pijnappelklier voor de vorming van 

het verwante dimethyltryptamine. 

Deze tot de verbeelding 

sprekende psychoactieve stof 

speelt mogelijk een rol bij visueel 

dromen, schizofrenie en bijna-

doodervaringen.

Ook dit oorpunt kent meerdere 

resonanties: met de stof melatonine 

(alternatieve naam van dit oorpunt), 

met acupunctuurpunt BL-62 en 

met Bachbloesem reuzenbalsemien 

(impatiens). Melatonine is een 

veelgebruikt voedingssupplement 

bij jetlag en slaapstoornissen. Het 

punt BL-62 brengt wind en yang tot 

rust, heeft een positieve invloed op 

hoofd en ogen en kalmeert de geest 

(het is een Sun Si-miao ghost-punt). 

Reuzenbalsemien wordt ingezet 

bij ongeduld, prikkelbaarheid en 

stress. De irritatie treedt vaak op 

in confrontatie met de (relatieve) 

traagheid van de omgeving. Deze 

mensen werken graag alleen, omdat 

ze daardoor hun ritme zoveel 

mogelijk zelf kunnen bepalen.

Hypothalamus
Het punt ligt 

in het oor in 

de wand van 

de antitragus 

interna, 

schuin boven 

het punt 

Thalamus. 

Dit punt is 

relevant, 

omdat 

dit gebied (om precies te zijn de 

periventriculaire zone van de 

hypothalamus) de exacte locatie 

is van de centrale klok of SCN. 

Op deze plaats bevindt zich de 

dirigent van de lichaamsritmiek 

en vindt de coördinatie plaats 

van het bioritme van de mens. 

De hypothalamus is een kleine 

structuur in de tussenhersenen 

die minder dan 1% van het 

hersenvolume inneemt. Naast de 

centrale klok bevinden zich hier 

andere hogere controlecentra 

waarmee de homeostase in het 

lichaam bewaard wordt, zoals de 

lichaamstemperatuur, bloeddruk, 

ademhaling, hongergevoel, water- 

en vetstofwisseling, zweten en 

seksuele functies.

De hypothalamus resoneert met 

het acupunctuurpunt GB-21. 

Dit is het ontmoetingspunt van 

de Galblaasmeridiaan met de 

Driewarmer- en Maagmeridiaan en 

met extra meridiaan yang wei mai. 

Het punt speelt een belangrijke rol 

in de uitwisseling tussen hoofd en 

lichaam, helpt om de energie te 

laten dalen, maar is zeer bevattelijk 

voor blokkering. Gespannenheid 

treedt veelvuldig op in deze zone. 

Een tweede resonantie is ruwe 

dravik (wild oat), een Bachbloesem 

die mensen ondersteunt die 

zoekende zijn in richting en roeping 

van het leven. Het is behulpzaam 

bij energie die alle kanten op 

beweegt, als men zich niet kan 

verbinden aan een bepaald doel 

of specifieke keuze. Het helpt bij 

onrust en spanning om meer focus 

te krijgen, ondersteunt om de eigen 

intuïtie te volgen zonder dat andere 

mogelijkheden verstorend werken.

Behandeling
Valium, Epifyse en Hypothalamus, 

al dan niet samen met hun 

resonerende aspecten, zijn 

binnen de auriculotherapie zeer 

relevante punten bij ritme- en 

slaapverstoringen van de mens, 

ongeacht de oorzaak ervan. Valium 

wordt tevens Meesterpunt Insomnia 

genoemd. Epifyse staat ook bekend 

als Meesterpunt Slaapverstoring. 

Via hun resonantie met resp. KID-6 

en BL-62 zijn ze gekoppeld aan de 

extra meridianen yin qiao mai en 

yang qiao mai, welke bekend staan 

vanwege hun speciale connectie 

met de ogen (beide ontmoeten 
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elkaar in BL-1). Ook via deze route 

is er invloed op lichaamsritmiek en 

slaappatroon. Hypothalamus is de 

plek van de dirigent van de centrale 

klok, maar ook het punt dat vele 

autonome processen aanstuurt. Bij 

ontregeling wordt op deze locatie 

vaak een reactief punt gevonden.

Praktisch gezien geven reactieve 

oorpunten een zeer snelle 

inventarisatiemogelijkheid om 

te testen welke verstoringen 

zijn opgetreden. Dit kan één 

van deze drie punten zijn, 

maar ze kunnen ook alle 

drie gelijktijdig verstoord 

zijn. Kennis van de bijbehorende 

resonanties biedt inzichten voor 

mogelijke toepassingen en brengt 

een andere kant van die specifieke 

frequentie in beeld: als je weet 

dat het gevonden oorpunt exact 

dezelfde trilling heeft als de stof 

valium, de bloesem walnoot en 

het punt KID-6, dan komt vanuit 

de verschillende beschrijvingen 

van deze substanties/

acupunctuurpunten een groot 

therapeutisch palet van die 

specifieke frequentie naar voren. 

Als het punt Epifyse reactief is in 

het oor, kan ondersteunend het 

punt BL-62 worden geprikt en/

of de bloesem reuzenbalsemien 

worden gebruikt (oraal of op het 

acupunctuurpunt) en is mogelijk 

de stof melatonine een geschikt 

supplement. Zo kan de te activeren 

frequentie op meerdere manieren 

worden geprikkeld.

Naast andere, individuele 

problematiek die de keuze 

van punten bepaalt, zal uit 

bovenstaande helder zijn 

dat deze drie punten een 

belangrijke rol spelen bij 

diagnostiek en behandeling van 

de lichaamsritmiek. Reactieve 

punten en hun resonanties kunnen 

therapeutisch op verschillende 

manieren worden gebruikt: 

met naalden, verblijfsnaalden, 

laser- of elektrotherapie, via 

oor- of lichaamspunten, al dan 

niet met ondersteuning van 

bepaalde bloesems (oraal of op de 

acupunctuurpunten aangebracht). 

Resonerende prikkels die gelijktijdig 

worden ingezet, versterken het 

therapeutisch effect11.

Tot slot
Recente ontwikkelingen in 

auriculotherapie en chronobiologie 

leveren nieuwe inzichten om 

zowel de klassieke energetische 

mechanismen als de ingewikkelde 

regelsystemen van het brein beter 

te begrijpen. Dit geeft toegang 

tot instrumenten waarmee 

het therapeutisch arsenaal 

verrijkt wordt en biedt 

nieuwe mogelijkheden voor 

behandeling. Het groeiend 

inzicht in het belang van goede 

ritmiek en gezonde slaap voor 

het harmonisch functioneren 

van het hele lichaam geeft de 

acupuncturist mogelijkheden om 

de gezondheid en kwaliteit van 

leven op een positieve manier te 

stimuleren. Gezien de impact die 

een verstoorde lichaamsritmiek op 

iemands leven heeft, wordt deze 

factor steeds relevanter en kan het 

belang hiervan nauwelijks worden 

overschat.
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