
 

 

 

Amersfoort, 15 januari 2021 

 

Geachte heer De Jonge, 

 

De afgelopen week hebben patiënten van acupuncturisten per mail uw aandacht gevraagd.  

Zij hebben u daarmee geen overlast willen bezorgen, maar wel willen aangeven welke 

urgentie zij ervaren.  

 

Onze patiënten geven aan een toename van klachten te ervaren door het stoppen van de 

acupunctuurbehandelingen. Acupunctuur is aantoonbaar effectief bij pijnbestrijding, 

bestrijding van bijwerkingen van chemotherapie en bestraling, begeleiding van IVF-

trajecten, psychische klachten, behandeling bij stuitligging etc.  

 

De bij ons aangesloten zorgverleners maken zich grote zorgen over de verslechterende 

gezondheid van hun patiënten. Door de plotselinge stopzetting van zorg ervaren patiënten 

toenemende klachten, blijkt uit een peiling onder ruim 1200 Nederlandse patiënten 

afgelopen week*.  

 

In het Nederlandse onderzoek geeft 60% van de Nederlandse gepeilde patiënten aan dat 

hun klachten verslechterd zijn. 10% geeft aan een ernstige verslechtering te ervaren. Voor 

50% van de respondenten geldt dat het wegvallen van de behandeling een negatief effect 

heeft op het dagelijks functioneren. 36% geeft aan het medicatiegebruik te hebben 

verhoogd. 

 

De uitslag van deze peiling komt overeen met Israëlisch onderzoek na de eerste lockdown. 

In Israël zijn acupunctuurbehandelingen, net als bijvoorbeeld in Duitsland en België, wel 

toegestaan volgens de plaatselijke RIVM-richtlijnen.  

 

De bovenstaande cijfers maken voor ons opnieuw duidelijk in welke situaties onze patiënten 

(en die van bijvoorbeeld osteopaten en chiropractors) zich momenteel noodgedwongen 

bevinden.  

 

Graag gaan we met u in gesprek om te zien hoe we binnen de beperkingen toch open 

kunnen.  

 

Via onderstaande link vindt u ons protocol, genoemde peilingen uit Israël en Nederland en 

onze inhoudelijke argumenten, in de vorm van de brief die wij u op 15 december ook 

stuurden. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur 

 
Harm J. Elsinga, 

Voorzitter 

 

* Bijlagen op https://www.acupunctuur.nl/artikelen/informatie-voor-den-haag  

• NVA Protocol Acupunctuurzorg versie 1.7 

• Brief aan minister De Jonge d.d. 15-12-2020 

• Patiëntenpeiling Israël 2020 en * Nederland 2021 

https://www.acupunctuur.nl/artikelen/informatie-voor-den-haag

