
 

 

 

 

 

Amersfoort, 28 januari 2021 

 

 

 

 

Geachte heer de Jonge, 

 

Op 15 december jl. attendeerden wij u per mail op het feit dat ons inziens 

acupuncturisten aan de verkeerde kant van de ‘knip’ in de contactberoepen zijn 

beland. Op 15 januari jl. hebben wij u de uitkomst van een peiling onder ruim 1200 

acupunctuurpatiënten gemeld. Hieruit blijkt dat onze patiënten vastlopen zonder onze 

zorg en in de kou staan.* Op de eerste brief ontvingen wij een standaard afwijzend 

antwoord, op de tweede hebben wij nog geen reactie ontvangen.  

 

In het zicht van mogelijke versoepelingen waarover deze week besloten zal worden 

brengen wij onze situatie nogmaals onder uw aandacht.  

 

Op 20 januari jl. is met grote meerderheid door de Tweede Kamer een motie 

aangenomen die aandacht vraagt voor patiënten, die hun behandelingen door 

osteopaten en chiropractors moeten missen en daardoor ernstige toename van hun 

klachten ondervinden. De indieners van de motie vragen de regering in overleg met 

fysiotherapeuten en huisartsen te zoeken naar een oplossing voor deze patiënten.  

 

Fysiotherapeuten en huisartsen, al overbelast door de crisis, hebben echter niet per 

definitie een oplossing voor deze patiënten. Het betreft vaak patiënten die al alles 

geprobeerd hebben, voordat ze verlichting van hun klachten vinden bij de 

acupuncturist (of osteopaat of chiropractor). Het is bijvoorbeeld voor mensen met 

ernstige migraineklachten** of bijwerkingen van chemotherapie niet te begrijpen dat 

acupunctuur niet is toegestaan, terwijl een botox behandeling in een cosmetische 

kliniek wel mag. 

 

Wij bieden u en de fysiotherapeuten en huisartsen graag de helpende hand. Laat ons 

doen waar we goed in zijn, sta deze patiënten toe om zich weer bij ons en onze 

collega’s te melden. Dat wij op verantwoorde wijze zorg leveren, gelijkwaardig aan 

reguliere zorg, hebben wij u uitgelegd in ons schrijven van 15 december 2020 en blijkt 

uit ons protocol.  

 

Bij bron- en contactonderzoek beschouwt de GGD de acupuncturist niet als nauw 

contact; er zijn geen signalen dat onze praktijken tot besmettingen hebben geleid. 

 

Uw zorg voor terugdringing van de covid-19 pandemie, zeker met de nieuwe varianten 

voor de deur, is ook onze zorg. Laten we inderdaad samen de mouwen opstropen. 

Wij verzoeken u om op 10 februari in het belang van onze patiënten de praktijken te 

mogen openen, eventueel onder voorwaarden.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de bijlage vindt u onze eerdere brieven met inhoudelijke argumenten alsmede de 

recente peiling onder acupunctuurpatiënten; via de link treft u onderliggende 

informatie: de Cochrane review Acupuncture for the prevention of episodic migraine, 

het protocol Acupunctuurzorg en de peiling uit Israël. 

 

In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groeten,  

 

Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur 

 
Harm J. Elsinga, 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

* Bijlagen  

 

• Brieven aan minister De Jonge d.d. 15-12-2020 en d.d. 15-01-2021 

• Patiëntenpeiling Nederland 2021 

 

** Onderliggende informatie: 

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

 

• Linde K, Allais G, Brinkhaus B, Fei Y, Mehring M, Vertosick EA, Vickers A, White 

AR. Acupuncture for the prevention of episodic migraine.  

Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 6. Art. No.: CD001218. 

DOI: 10.1002/14651858.CD001218.pub3.  

 

• NVA Protocol Acupunctuurzorg versie 1.7  

• Patiëntenpeiling Israël 2020 
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