
TCM-begeleiding bij borstkanker 
 

Steeds meer vrouwen worden met de diagnose Borstkanker 

geconfronteerd. Nederland staat wereldwijd vierde op de lijst van 

landen waar borstkanker het meeste voorkomt. In 2009 werd bij 

13.177 vrouwen voor het eerst borstkanker ontdekt, dat is een cijfer 

van 1 op 8; het is daarmee de meest voorkomende vorm van kanker in 

Nederland.   

De diagnose slaat meestal in als een bom, waarna de patiënte in een 

rollercoaster van behandelingen terechtkomt: chemotherapie, 

bestraling, operatie en vaak daarna nog 5 jaar hormoontherapie.  

De Chinese Geneeskunde biedt heel wat mogelijkheden ter ondersteuning van de reguliere 

behandelingen, zoals bijvoorbeeld het minimaliseren van de bijwerkingen, maar leidt ook tot een 

beter en sneller herstel, verbetert de levenskwaliteit en helpt metastasen te voorkomen. 

De energetische effecten van de reguliere behandelingen en de verschillende soorten 

chemotherapie, radiotherapie, hormoontherapie zijn groot en de begeleiding van dit traject met 

Chinese Geneeskunde geeft veel verlichting. Alsook het opheffen van de energetische blokkades 

ontstaan door de borstoperatie, verminderd naderhand restverschijnselen als stijf weefsel, en 

nieuwe klachten door littekenvorming. 

(borst) kanker is een proces dat in 8 tot 10 jaar op energetisch niveau voorafgaat voor de eerste 

lichamelijke verschijnselen in de vorm van cystes, pijn, huidverandering etc. zich voordoen. 

Kankercellen hebben geleerd zonder zuurstof te overleven en zich zelfs te vermeerderen. In het 

borstgebied ontstaan bij een vrouw regelmatig stagnaties, welke al dan niet voelbaar zijn in de vorm 

van pijnlijke borsten, bijv. voor de menstruatie of in de overgang. De Qi (energie) kan dan niet meer 

goed door stromen en dit vergroot de kans op (toxische) hitte, wat op termijn de voedingsbodem 

voor kankercellen kan geven. Het is dus belangrijk dat de Qi vrij door kan stromen en acupunctuur en 

bepaalde kruiden kan daar een belangrijke bijdrage in leveren.  

Ook na de reguliere behandelingen is het dus belangrijk dat de doorstroom van Qi en bloed 

gegarandeerd blijft. Juist door de impact van de chemokuren, bestralingen of door operatieve 

ingrepen kan dit belemmert worden en de kans op herhaling van klachten vergroten. 

Kanker is een proces met meerdere etiologische factoren. Naast een erfelijke kwetsbaarheid, speelt 

ook de leefstijl, voeding en stress een belangrijke rol. Ook hieraan wordt tijdens de begeleiding bij 

borstkanker aandacht besteed.   

 

Sanne van der Zee 
Acupuncturist 
 

http://2.bp.blogspot.com/-QqZ26xp7hkw/UOKoGnshw6I/AAAAAAAAfGc/bGl8C25-AJc/s1600/3142953-therapeutic-zen--spa-stones-with-flowers-isolated.jpg

