
 

 

 

 

 

 

Amersfoort, 19 februari 2021  

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, leden van het OMT, 

 

Mogen wij de zorg van acupuncturisten en hun patiënten nogmaals onder uw aandacht 

brengen, in de breedste zin van het woord zorg?  

 

De Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur begrijpt het dilemma van de overheid bij de 

bestrijding van de pandemie en uw positie als adviseur in deze. Uit een recente 

ledenraadpleging van de NVA kunnen wij gelukkig melden dat het aantal besmettingen 

vanuit acupunctuurpraktijken nihil is. Wij werken volgens protocol en veelal minder dan 15 

minuten binnen 1,5 meter van de patiënt.  

 

Naar aanleiding van moties in de Tweede Kamer over het openstellen van alternatieve zorg 

heeft minister Van Ark geoordeeld dat patiënten die fysiek en/of psychisch lijden door het 

ontbreken van complementaire zorg (door acupuncturist, osteopaat, chiropractor) moeten 

worden verwezen naar de huisarts of fysiotherapeut. Echter, op 9 februari jl. is een petitie 

met het verzoek tot het openstellen van alternatieve zorg namens 75.000 Nederlanders 

aangeboden aan de vaste Kamercommissie voor VWS. Petitionaris de heer P. Leunis heeft 

daarbij opgemerkt dat het aantal reisbewegingen zal afnemen als de acupunctuurpraktijken 

open mogen. Immers, mensen die ‘als alternatief’ nu naar een fysiotherapeut worden 

verwezen, hebben meer behandelingen nodig dan bij de acupuncturist.  

 

Het aantal schrijnende gevallen neemt nu in snel tempo toe. Bij veel patiënten is de rek 

eruit. Gelukkig was tijdens de aanbieding van de petitie te zien dat de leden van de Vaste 

Kamercommissie voor VWS oog hebben voor Nederlanders die afhankelijk zijn van de zorg 

door bijvoorbeeld hun acupuncturist. Deze zorg is geen luxeproduct, maar vaak bittere 

noodzaak. Patiënten maken een bewuste keuze voor een behandelvorm en een 

zorgverlener, waarbij ze verlichting van hun klachten vinden die vaak niet binnen de 

reguliere zorg voorhanden is. Tijdens de lockdown nemen zowel lichamelijke als psychische 

klachten schrikbarend toe, blijkt uit een peiling onder acupunctuurpatiënten.   

 

Wij verzoeken u dan ook de overheid te adviseren vóór het openen van alternatieve zorg 

tijdens de lockdown. Wij zijn blij met de Kamervragen die mevrouw Dik-Faber (CU) in dit 

kader op 2 februari aan de ministers van zorg heeft gesteld en vertrouwen op een positieve 

stem van de volksvertegenwoordiging tijdens het komende coronadebat. 

 

Ook u bent ongetwijfeld benaderd door patiënten die onze zorg werkelijk niet langer kunnen 

missen. De schrijnende gevallen heeft u op uw netvlies, de verhalen heeft u gehoord en zijn 

veelal invoelbaar. Namens onze acupuncturisten en hun patiënten dank! 
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