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Onverklaarde klachten, 
 
Ruim een miljoen mensen in Nederland hebben inmiddels last van “onverklaarbare klachten”. 
Deze klachten kunnen vanuit de reguliere geneeskunde niet verklaard worden. 
Er zijn geen zichtbare afwijkingen te vinden in bloedwaarden, scans, echo’s en andere 
meetapparatuur. Toch heeft iemand klachten, bijv. pijn, vermoeidheid, huidklachten, 
stemmingsklachten .  
Nu zijn veel meer klachten en aandoeningen vanuit de reguliere geneeskunde niet te verklaren, waar 
wel een “antwoord” op gevonden is in de vorm van een symptoom bestrijdende behandeling.  
Als dat niet helpt is de patiënt uitbehandeld, of “resistent” voor de behandeling. 

 
De Chinese Geneeskunde gaat bij het behandelen van klachten uit  
van energie, i.p.v. materie. Energie is voor veel mensen niet zichtbaar, 
maar wel voelbaar en dan vooral als de energie uit balans is, 
stagneert, of zelfs blokkeert. Op dat moment ontstaan er klachten die 
overeenkomen met het gebied of het niveau waar de ontsporing 
ontstaat. 
 
Chinese artsen (acupuncturisten) kunnen deze disbalans voelen d.m.v. 
de polsdiagnose en bekijken vanuit de observaties van de tong en 
lichaamskleur. Met behulp van acupunctuur, TuiNa en/of kruiden 

wordt deze disbalans behandeld op het niveau waar de klachten zich voor het eerst manifesteren. 
 
Voordat we een ongemak, pijn, jeuk, etc. voelen, is er al een lange weg afgelegd. We hebben hier 
(nog) niets van gevoeld op energetisch niveau, maar er is wel degelijk wat gaande .We kunnen het 
soms al wel gewaarworden door mentale problemen (piekeren, slapeloosheid), of emotionele 
verstoringen. Een laag dieper wordt het voelbaar als vermoeidheid, nog dieper gaat onze weerstand 
achteruit, we worden sneller verkouden, spieren worden stijver etc. en op dat vlak treedt de 
verstoring het lichaam binnen. 
Dan duurt het voor veel mensen nog een hele tijd voor het als klacht zo belemmerend is, dat ze 
daarmee naar een huisarts gaan. Dit betekent dat de verstoring inmiddels al diep het lichaam is 
binnengedrongen. 
 
Het lichaam ervaart een verstoring na 3 weken als chronisch, het wil blijven doorstromen (leven) en 
zoekt naar wegen om de verstoring (damp, hitte etc) te parkeren of te omzeilen. Dit is op zich een 
adequate overlevingsreactie, maar de geparkeerde verstoring blijft ondergronds doorzeuren en gaat 
zich steeds dieper in het systeem innestelen. 
Het is dus belangrijk dat de geparkeerde energie weer naar voren wordt gehaald, getransformeerd 
en vrijgemaakt wordt voor het lichaam.  
 
Onverklaarde klachten zijn vanuit de Westerse Geneeskunde niet te verklaren omdat het afhankelijk 
is van zichtbare afwijkingen op normerende protocollen. 
Vanuit Chinese Geneeskunde is de mens zelf het energetisch uitgangspunt en kan in feite alles 

verklaard worden vanuit het universele principe energie, 
ofwel Qi.  
Daarom komt juist de Chinese Geneeskunde veel verder 
in het herstellen van een verstoord evenwicht en alle 
klachten die dat geeft. Nog beter is het uiteraard om 
klachten te voorkomen. 
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In het (oude) China gingen oudere vrouwen daarom na hun 40e standaard 1 keer per maand om te 
voorkomen dat ze overgangsklachten zouden krijgen. Overgangsklachten zijn te voorkomen als je op 
tijd maatregelen treft, bijv. door kruiden, acupunctuur en gerichte voedingsadviezen. 
Vroeger werd je in China als arts betaald als je geen klachten kreeg, als je wel klachten had gekregen, 
ondanks de maandelijks check-up, dan had je iets niet goed gedaan, en kreeg je dus niet betaald.  
Chinese Geneeskunde is dus gebaseerd op preventie, het voorkomen van klachten, Westerse 
Geneeskunde is gebaseerd op het herstellen van schade. 
 
 
 
Sanne van der Zee 
Acupuncturist. 
 

 
 


