Indicaties volgens World Health Organisation, WHO,
met ziekten en aandoeningen waarbij het effect van een acupunctuurbehandeling is
onderzocht. Klik hier voor de site van de World Health Organisation, WHO
De ziekten of aandoeningen waarvoor acupunctuur therapie is getest in gecontroleerde klinische studies
gerapporteerd in recente literatuur kunnen worden ingedeeld in vier categorieën zoals hieronder afgebeeld.
1) Ziekten, symptomen of condities waarvoor acupunctuur is bewezen, door gecontroleerde trials,
een effectieve behandeling te zijn:
 Bijwerkingen van radiotherapie en / of chemotherapie
 Allergische rhinitis (waaronder hooikoorts)
 Biliaire koliek
 Depressie (waaronder depressieve neurose en depressie na een beroerte)
 Dysenterie, acute bacillaire
 Dysmenorroe, primaire
 Epigastralgia, acute (in maagzweer, acute en chronische gastritis, en gastrospasm)
 Facial pijn (inclusief craniomandibulaire stoornissen)
 Hoofdpijn
 Hypertensie, essentiële
 Hypotensie, primaire
 Inductie van de bevalling
 Kniepijn
 Leukopenie
 Lage rugpijn
 Verkeerde positie van de foetus, correctie van
 Ochtendmisselijkheid
 Misselijkheid en braken
 Nekpijn
 Pijn in de tandheelkunde (inclusief een tandheelkundige pijn en temporomandibulaire dysfunctie)
 Periarthritis van de schouder
 Postoperatieve pijn
 Nierkoliek
 Reumatoïde artritis
 Ischias
 Verstuiking
 CVA
 Tennis elleboog
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2) Ziekten, symptomen of aandoening waarvoor het therapeutisch effect van acupunctuur is
getoond maar die verder bewijs nodig heeft:
 Buikpijn (bij acute gastro-enteritis of als gevolg van gastro-intestinale spasmen)
 Acne vulgaris
 Alcohol afhankelijkheid en ontgifting
 Bell's palsy
 Astma bronchiale
 Pijn agv kanker
 Cardiac neurose
 Cholecystitis, chronische, met acute exacerbaties
 Cholelithiasis
 craniocerebraal letsel, gesloten
 Diabetes mellitus, niet-insuline-afhankelijke
 Oorpijn
 Epidemie hemorragische koorts
 Neusbloedingen
 oogpijn als gevolg van subconjunctivale injectie
 Vrouwelijke onvruchtbaarheid
 Facialspasme
 urethrale urethraal syndroom
 Fibromyalgie en fasciitis
 gastrokinetische verstoring
 jichtartritis
 Hepatitis B-virus dragerschap
 Herpes zoster
 Hyperlipemie
 Hypo -ovarianism
 Slapeloosheid
 Bevallingspijn
 Borstvoeding, een tekort
 Mannelijke seksuele disfunctie, niet-biologische
 Menière ziekte
 Neuralgie, post-herpetische
 Constitutioneel eczeem
 Obesitas
 Opium, cocaïne en heroïne afhankelijkheid
 Artrose
 Pijn als gevolg van endoscopisch onderzoek
 Pijn in thromboangiitis obliterans
 polycysteus ovarium syndroom (Stein-Leventhal syndroom)
 Postextubation bij kinderen
 Postoperatieve revalidatie
 Premenstrueel syndroom
 Prostatitis, chronische
 jeuk
 Radiculaire en pseudoradiculaire pijnsyndroom
 Raynaud-syndroom, primaire
 Terugkerende lagere urineweginfectie
 Reflex sympathische dystrofie
 Schizofrenie
 Sjögren-syndroom
 Keelpijn (inclusief tonsillitis)
 Spine pijn, acute
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Stijve nek
kaakgewricht dysfunctie
Tietze syndroom
tabak afhankelijkheid
Gilles de la Tourette-syndroom
Colitis ulcerosa, chronische
Urolithiasis
Vasculaire dementie
Kinkhoest (pertussis)
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3) Ziekten, symptomen of aandoeningen waarvoor slechts individuele gecontroleerde studies een
aantal therapeutische effecten rapporteren, maar waarvoor acupunctuur het proberen waard is
omdat de behandeling door middel van conventionele en andere therapieën moeilijk is:
 Chloasma
 Choroidopathy, centrale sereuze
 kleurenblindheid
 Doofheid
 Hypophrenia
 Prikkelbare darm syndroom
 Neuropathische blaas in het dwarslaesie
 Cor pulmonale
 Kleine luchtwegobstructie

4) Ziekten, symptomen of condities waarvoor acupunctuur geprobeerd kan worden op voorwaarde
dat de behandelaar speciale moderne medische kennis heeft en adequate controle-apparatuur:
 Kortademigheid bij chronische obstructieve longziekte
 Coma
 convulsies bij zuigelingen
 Coronaire hartziekte (angina pectoris)
 Diarree bij zuigelingen en jonge kinderen
 encefalitis, virale, bij kinderen, laat stadium
 Verlamming, progressieve bulbaire en pseudobulbar
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