
Kinderwens en acupunctuur  

Nederland heeft inmiddels de oudste moeders ter wereld. Volgens de WHO zoekt 15% van de stellen 

hulp bij het zwanger worden in hun vruchtbare periode. Dit kan bijv. met hulp zijn van IVF, IUI of ICSI. 

Recente cijfers laten zien dat 1 op de 37 baby’s in Nederland het resultaat is van IVF. Dat kan komen 

doordat veel vrouwen om persoonlijke redenen de kinderwens uit stellen. Dit betekent dat de meest 

vruchtbare periode dan vaak al voorbij is. In de onderstaande tabel is te zien dat de meeste IVF 

behandelingen plaats vinden in de leeftijdsgroep 34/35 jaar, terwijl de slagingskans vanaf 32/34 af 

neemt.

 

 

Daarnaast zijn er ook koppels die om verschillende redenen alleen kinderen kunnen krijgen via een 

vorm van (kunstmatige) inseminatie. In dit kader begeleid ik bijv. ook lesbische stellen met een 

kinderwens. Ook omdat de kwaliteit en kwantiteit van geschikte zaaddonoren de laatste jaren af 

neemt, is het belangrijk dat de slagingskans van een inseminatie wordt geoptimaliseerd.  

Met behulp van acupunctuur en Chinese Geneeskunde begeleid ik vrouwen die met een kinderwens 

in mijn praktijk komen. Bij de aankomende moeder reguleer ik eerst de cyclus, verbeter de eigroei en 

de eisprong en de doorbloeding van de baarmoederwand. In de Chinese Geneeskunde speelt een 

vrije doorgang van energie in het gehele systeem een belangrijke rol. Ik versterk daarom ook d.m.v. 

acupunctuur de betrokken gynaecologische organen. Hoe beter de doorbloeding is, hoe minder kans 

op stagnatie, wat een belangrijke oorzaak kan zijn van onvruchtbaarheid of het falen van IVF 

behandelingen. 

Ik begeleid de vrouwen in het traject waarin allerlei emotionele stress en een verhoogde 

kwetsbaarheid naar voren kan komen. Met acupunctuur voelen vrouwen zich vaak al veel beter, 

hebben ze meer energie en voelen ze zich beter opgewassen tegen de keuzes die soms opnieuw 

gemaakt moeten worden. Ik neem dan ook de tijd om vrouwen te adviseren en te ondersteunen en 



dit is vaak een goede aanvulling binnen de protocollaire behandelingen die vanuit de westerse 

geneeskunde worden ingezet. 

De behandeling binnen mijn praktijk. 
Of het nu gaat om een eigen inseminatie met een zaaddonor, of een behandeling met hulp van IUI, 

IVF of ICSI, de vrouw zelf is uiteraard voor mij het uitgangspunt. Ik sluit aan op de cyclus van de 

vrouw en het traject dat bewandeld wordt. Uit onderzoek is gebleken dat de slagingskans met 

acupunctuur bij IVF significant toe neemt. 

 

De behandeling pas ik individueel aan op mijn diagnose en aan de fase van de cyclus. Het is 

verstandig om bij IVF, ICSI of IUI al 6 tot 8 weken van te voren een afspraak te maken. Vaak maak ik 

gebruik van een Temperatuur Curve. Deze geeft naast de diagnostische waarde, voor de vrouw zelf 

ook inzicht in de cyclus en de kans op een innesteling van de eicel. 

 

Voor meer informatie kunt u me altijd bellen: tel. 06-17365225  

 

 

 

 

 

 



 

 


