Wetenschappelijke evidentie voor acupunctuur bij spanning-en
stressgebonden klachten (Dr Lekha Tranviet)
Iedereen voelt wel eens spanning of stress. Dat is heel normaal. Maar als dit wat
langer duurt en je onvoldoende van je (in)spanning herstelt, kun je daar uitgeput
van raken en uiteindelijk terechtkomen in een overspannen toestand.
Om deze fase te voorkomen of hiervan te herstellen is acupunctuur een heel
geschikte therapie. Het helpt om de lichamelijke ongemakken bij stress te
verminderen en de stress beter te hanteren.
Bij stress komt er een natuurlijk reactiepatroon op gang. Eerst wordt adrenaline
aangemaakt, wat ons concentratievermogen en prestatie kan verbeteren. Indien
de situatie van stress langer duurt, dan komen er meer mechanismen op gang en
worden naast adrenaline, ook stresshormonen zoals cortisol en Neuropeptide Y
geproduceerd. Je lichaam probeert hiermee de aanhoudende stress te
weerstaan. [1][2][3]
Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat acupunctuur de
niveaus van deze stress-hormonen (catecholamines) kan verlagen [4] en ook de
aanmaak van lichaamseigen stoffen zoals serotonine (die betrokken is bij
depressie) kan verhogen. [5] [6] [7] Hogere niveaus van serotonine kunnen
zorgen voor meer rust en een betere slaapkwaliteit. En als je ’s nachts beter
slaapt, kun je overdag meer aan.
Door de diep ontspannende werking van acupunctuur vermindert de spanning in
je lichaam en komt er ook meer rust in je hoofd.
Ook binnen onze Westerse geneeskunde, wordt acupunctuur aanbevolen als
aanvullende therapie bij stress-en spanningsgerelateerde klachten [8] [9].
Uiteraard beperken we ons enkel tot die toepassingen waar wetenschappelijke
evidentie voor bestaat.
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