
Menopauze en acupunctuur 

Volgens de Chinese Geneeskunde begint de menopauze op 49 jarige leeftijd (7 x 7 = 49). De leeftijd 

waarop deze periode begint zou afhangen van zaken als leefstijl, overgewicht (later), vroegtijdige 

pubertijd en sociale status. Tegenwoordig wordt het begin van de menopauze ook door andere 

factoren beïnvloed, zoals baarmoederverwijderingen, eileider operaties en gebruik van 

(bijnierschors) hormonen bevattende medicijnen. 

 

De primaire basis voor het intreden 

van de menopauze of climacterium 

zijn de afnemende hoeveelheid 

eicellen op de eierstokken. Eigenlijk 

bevatten de eierstokken ten tijde van 

hun vorming bij de vrouwelijke foetus 

in de baarmoeder ongeveer 6 000 000 

voorlopers van de follikels, welk aantal 

ten tijde van de geboorte al 

teruggelopen is tot 600 000, en bij de 

eerste menstruatie zijn er nog maar 

300 000 van deze voorlopers van het 

gerijpte eicelletje aanwezig. Bij het ingaan van het climacterium zijn er nog ongeveer 10 000 over, 

waaruit we mogen concluderen dat de overgang zeker geen plotselinge, maar veel meer een 

geleidelijke overgang van een vruchtbaar naar een onvruchtbaar leven is. Dit leidt tot twee 

conclusies: 

1)  Dit bevestigt het feit dat de biologische basis is bepaald gedurende de levensduur van de 

vrouw en dat daarom haar levensstijl en dieet gewoontes van kinds af aan bepalen wat voor 

een soort van overgang ze zal hebben. Als een vrouw slechte voeding geniet en ze te hard 

werkt gedurende meerdere jaren zal ze hoogstwaarschijnlijk meer problemen ontwikkelen 

gedurende de menopauze. 

2) Het feit dat er ongeveer 6 miljoen primordiale follikels te tellen zijn bij de foetus, welk aantal 

terugloopt tot 10 000 bij het begin van de menopauze, lijkt de Chinese visie te bevestigen dat 

de Essentie (de biologische basis voor het ontwikkelen van rijpe eicellen) naast de 

reproductieve functie nog andere functies heeft. 

Chinees gezien heeft deze Essentie een rol bij de energiehuishouding, kracht en wil, 

beïnvloed het onze weerstand tegen ziekmakende omgevingsfactoren en is het de basis van 

ons immuunsysteem.  

Menopauze is geen ziekte, het is de overgang van een vruchtbaar naar een onvruchtbaar leven, en in 

verschillende andere culturen doorlopen vrouwen de overgang zonder noemenswaardige klachten. 

Ingrijpen is dan ook slechts nodig als er teveel oncomfortabele symptomen zijn. 



Veel voorkomende (pre) menopauze klachten zijn: opvliegers, 

nachtelijk zweten, onregelmatige en/of meer hevige menstruatie, hartkloppingen, 

stemmingswisselingen, vaginale droogte, verlaagd libido, vergeetachtigheid, vermoeidheid, gejaagd 

gevoel, hoofdpijn en duizeligheid. 

De overgang kan dus het lichaam op verschillende manieren verstoren. Naast de lichamelijke 

veranderingen. Zien we vaak dat ook op sociaal gebied veranderingen op treden. De meeste 

materiele zaken zijn vaak wel geregeld, zoals werk, financiën, wonen en de opvoeding van de 

kinderen is meestal voorbij. Het lichaam wordt minder soepel en veranderd van uiterlijk. Het is de 

periode waarin de balans wordt opgemaakt en innerlijke zaken meer aandacht gaan vragen. De focus 

komt dus meer naar binnen te liggen en dat is voor veel mensen een lastige verandering. 

 

Kan acupunctuur mij van mijn overgangsklachten af helpen? 

Acupunctuur is er op gericht om de energieverdeling weer in balans te brengen. Je laat daarmee het 

proces van de menopauze niet stoppen, maar de overige energiedelen worden weer met elkaar in 

harmonie gebracht. Het is dus belangrijk om uit te zoeken welk(e) energiesysteem(en) te lijden 

heeft(hebben). Dit wordt onderzocht tijdens de intake, het eerste gesprek waarna uitgelegd wordt 

hoe de klachten vanuit Chinees oogpunt te duiden zijn. De meeste vrouwen merken dat hun klachten 

na een aantal behandelingen af nemen, zowel in ernst, als in frequentie. Naast acupunctuur kunnen 

evt. ook nog aanvullende kruidenformules ingezet worden. 

 

 

Voor vragen of het maken van een afspraak: tel. 06-17365225 
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