
Menstruatieklachten 

Menstruatieklachten zijn sterk gerelateerd aan de hormoonhuishouding van de vrouw. Onder 

menstruatieklachten worden de diverse, met elkaar samenhangende klachten verstaan. Dit kan 

lichamelijk zijn, of emotioneel maar meestal alle twee. Acupunctuur is een goede methode om deze 

klachten succesvol te verminderen of te laten verdwijnen. 

De menstruatie is een cyclisch proces, waarbinnen allerlei verstoringen op kunnen treden waardoor 

de menstruatie onregelmatig kan worden. Na de ovulatie bouwt zich onder invloed van een 

verhoogde afgifte van het hormoon progesteron een spanning 

op die nodig is voor het op gang brengen van de menstruatie. 

Deze spanning kan echter te hoog worden en een stagnatie in 

het energiesysteem geven. Vrouwen herkennen deze stagnatie 

als Premenstrueel Syndroom, ofwel PMS.  

De klachten kunnen vlak voor de menstruatie op treden, tijdens 

de menstruatie, maar kan ook het wegblijven van de menstruatie 

betekenen, een verhoogde frequentie geven, te veel bloeden of 

te weinig. Afgezien van het ongemak die de klachten geven is het 

erg belangrijk dat de energie goed door stroomt omdat deze 

stagnatie (=belemmering) uiteindelijk een stase (is verstopping) 

kan geven.  

Tijdens de behandeling sluit ik aan op de cyclus van de vrouw. Wanneer de menstruatie uit blijft 

(amenorroe) of moeilijk op gang komt, bijv. na pilgebruik of na een zwangerschap maak ik soms 

gebruik van de Temperatuur Curve. Aan de hand van deze curve wordt meestal zichtbaar waar een 

vrouw in de cyclus zit. 

Naast stagnatie waardoor allerlei pijnlijke symptomen kunnen ontstaan zoals krampen in de 

onderbuik, hoofdpijn, misselijkheid, verhoogde irritatie, gespannen borsten, kunnen vrouwen ook 

een tekort hebben aan energie (Qi) waardoor er eenvoudigweg te weinig energie of bloed is om te 

kunnen menstrueren. Vrouwen zijn dan vaak ook moe, kunnen somber zijn, aan alles twijfelen, 

concentratieproblemen hebben etc. In die gevallen zal ik een aanvullende behandeling geven en bijv. 

voedingsadviezen geven of kruiden adviseren.  

Soms gebruiken vrouwen de anticonceptiepil ook om de menstruatie te beïnvloeden, bijv. bij hevige 

bloedingen, PMS klachten etc. Acupunctuur en Chinese Geneeskunde in het algemeen zijn een goede 

alternatieve methode voor vrouwen die geen hormonale suppletietherapie (meer) wensen of kunnen 

ondergaan. 
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