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Samenvatting 
 

In deze scriptie wordt ingegaan op twee belangrijke effecten van een Burnout, vermoeidheid en 
somberheid. Aangegeven wordt dat onder de huidige werkdruk, vaak te weinig hersteltijd wordt 
genomen en uitputting op meerdere fronten toe neemt. In een klein onderzoek binnen de GGZ kon 
geconcludeerd worden dat van alle klachten bij een Burnout, vermoeidheid en somberheid het langst 
aan hielden. 
 Er wordt geprobeerd een antwoord te geven op de verschillende oorzaken. Bovendien wordt de 
aanpak van de westerse benadering vergeleken met de aanpak volgens de TCM. 
 
In deze scriptie wordt met name ingegaan op de visie van de TCM betreffende de relatie tussen 
vermoeidheid en somberheid. Daartoe worden eerst de betrokken patronen gedifferentieerd en in 
relatie gebracht met de invloed van de 5 entiteiten Shen, Po, Yi, Zhi en Hun. De psychologische 
effecten bij een verstoring van de Zang Fu zijn uitgebreid beschreven door L. Hammer in zijn boek 
“Dragon Rises, Red birds fly”. Deze beschrijvingen geven een toegevoegd inzicht in de geïntegreerde 
samenwerking tussen de Zang Fu en de 5 corresponderende entiteiten. 
Uit de uitgebreide uitwerking van de verschillende patronen blijkt dat de patronen die vermoeidheid 
veroorzaken, vrijwel ook altijd somberheid veroorzaken. Binnen de TCM is deze relatie dus goed te 
verklaren. 
 
Op de vraag of acupunctuur een meerwaarde heeft op de behandeling van een Burnout kan 
bevestigend geantwoord worden. In de conclusie wordt dan ook een geïntegreerde aanpak bepleit 
tussen het westerse aanbod en de TCM. 
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1  Inleiding 
 

1.1 Motivatie en maatschappelijke relevantie 
Inmiddels werk ik ruim 20 jaar in de Geestelijke Gezondheid Zorg (GGZ), waarvan de laatste 15 jaar 
als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige in de ambulante setting (voormalige RIAGG) 
Concreet bestaat mijn werk uit het voeren van begeleidende, en of inzichtgevende gesprekken met 
volwassenen, adolescenten, die leiden aan depressies, de gevolgen van trauma’s, angststoornissen, 
hallucinaties etc. 
De reden waarom mensen in psychische nood komen, heeft vaak met –een combinatie van- 
verschillende factoren te maken. Deze oorzaken werden in de afgelopen decennia vanuit 
verschillende modellen en theorieën verklaard. Het voert in het kader van deze scriptie te ver om 
daar nu uitgebreid op in te gaan. Maar een factor die in alle modellen als extra verzwarend voor de 
draagkracht wordt erkend, is de externe druk in de directe levenssfeer van een cliënt. Het zal 
duidelijk zijn dat ongunstige, of zelfs schadelijke gezinsomstandigheden de ontwikkeling van een kind 
kan vervormen en in een volwassen leven tot een extra kwetsbaarheid kan leiden. Allerlei 
“onhandige” verdedigingsmechanismen van een volwassenen kunnen tot inadequate reacties op 
stres leiden en de draagkracht van een mens extra verzwaren. 
 
Daarbij zag ik de laatste jaren een toenemende druk ontstaan in de werkomstandigheden. 
Werk werd steeds meer geautomatiseerd, gecontroleerd, grootschaliger en onder druk van de 
toenemende welvaart met productieschalen en versnelde deadlines voor veel mensen nauwelijks 
meer te volgen. Ik heb ook lang in de Randstad gewerkt en gewoond en de versnelling en de 
gevolgen van de toenemende productie verhoging was in alles voelbaar. 
Maar ook in het oosten van het land (waar ik naar toe gevlucht ben voor meer rust en een schonere 
lucht en inmiddels 5 jaar met veel plezier werk en woon), zie ik de gevolgen van een doldraaiende 
wereld binnen stromen. 
Inmiddels is het duidelijk dat dit tot een wereldcrisis heeft geleid, en in grijpt tot onze meest primaire 
levensbehoeften. De intercity waar we met z’n allen in gevangen zaten is gierend tot stilstand 
gekomen en voor het eerst worden we gedwongen stil te staan bij de vraag of al die “welvaart” heeft 
gebracht wat we als mensheid ook echt nodig hadden. 
Deze omslag geeft een dramatische verandering in de inrichting van onze economie, onze productie, 
de werkomstandigheden en onze bestaanszekerheden. Fabrieken sluiten, pensioenen zijn onzeker, 
huizenprijzen zakken in, ons wereldbeeld en ons toekomstperspectief vraagt om een grondige 
evaluatie en voortschrijdende inzichten maken ons duidelijk dat we nooit meer kunnen terug vallen 
op oude opgebouwde normen en waarden. 
 
In mijn werk merk ik dit aan een toename van allerlei klachten. Mensen zijn bang hun baan kwijt te 
raken, werken meer en harder om uit financiële schulden te komen of te blijven, naaste collega’s 
worden ontslagen, door enorme reorganisaties moeten mensen soms ineens werk uit voeren waar 
ze niet voor zijn opgeleid en een alles overheersend gevoel van overleven en een besef van 
verantwoordelijkheid zet mensen soms aan tot grensoverschrijdende werkprestaties. 
Ik vind dit een zorgelijke ontwikkeling. 
Het begrip “burnout” was onder invloed van de toenemende welvaart de laatste jaren een 
opkomend fenomeen. Vanuit de hoogte zijn we nu echter in de diepte gevallen en het zal een tijd 
duren voor we een nieuwe balans hebben gevonden. Tot die tijd zullen we nog geconfronteerd 
worden met enorme schommelingen welke veel mensen zal raken. 
Ik verwacht de komende jaren nog een toename van “burnout” klachten, zoals uitputting, 
somberheid en spanningsklachten omdat een bepaalde groep werkende mensen nu eerder hun 
persoonlijke grenzen overschrijden tegen een achtergrond van diepgaande onzekerheden. Dit is de 
reden waarom ik dit onderwerp in deze scriptie verder wil onderzoeken. Naast het Westerse 
antwoord wil ik onderzoeken wat de Chinese geneeskunde hier aan kan toe voegen. Een meer 
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volledig en geïntegreerd antwoord op de effecten van de huidige ontwikkelingen is ten slotte mijn 
directe bijdrage aan een nieuwe herstel.  
 
1.2  Onderzoeksvragen 

 Vanuit welke invalshoek wordt binnen de TCM psychopathologie in het algemeen, en 
somberheid in het bijzonder uitgelegd? 

 Hoe verklaart de TCM somberheid en uitputting? 

 Is er een integratie mogelijk tussen de Westerse behandeling bij Burnout en de TCM, en 
wat is de aanvullende waarde hiervan? 

 
1.3  Methoden 
De methoden die in deze scriptie zijn gebruikt zijn literatuurstudie, een  praktijkonderzoek  van 15 
cliënten met een burnout die in behandeling zijn geweest in de Geestelijke Gezondheidszorg, en de 
toepassing van kennis. 
Bij de vertaling van de somberheidklachten naar TCM is enerzijds gebruik gemaakt van TCM 
literatuur, maar anderzijds is er ook voor een deel eigen inzicht op basis van kennis toegepast. 
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2 Westerse diagnose en behandeling: 
 
2.1.1  Burnout versus overspannenheid 
Volgens het Centraal Plan Bureau 1 loopt 1 op de 10 werknemers kans op het krijgen van een 
Burnout. Dit betekent dat we bijna allemaal wel iemand kennen met een burnout verleden en zolang 
het een ander betreft hoeven we niet naar onszelf te kijken. Maar wanneer lopen we zelf het risico , 
welke signalen kunnen we  erkennen en wanneer kunnen we nog bij sturen?  
 
Een Burnout onderscheid zich van “overspannenheid”, qua verschijnselen, aanloopperiode en 
herstelduur.  
Mensen die te maken krijgen met een burnout hebben een geschiedenis achter zich van een 
jarenlange disbalans tussen draagkracht en draaglast. Met andere woorden; de dagelijkse prikkels 
overstijgen gedurende lange tijd iemands persoonlijke conditie en welzijn.  
Wat speelt hierin mee?. Vaak zien mensen achteraf precies vanaf welk moment het echt mis ging, 
maar zijn ze niet (meer) in staat dit besef om te zetten in adequate gedragsveranderingen. Sterker; 
de “spanningsoplossers” (coping) zijn vaak tijdelijk van aard en bovendien vaak 
gezondheidsverminderend, zo niet destructief. Overmatig drinken, excessief sporten, een toename 
van benzodiazepines zijn daar voorbeelden van en luiden meestal een ontluisterende en duurzame 
periode in van verval, uitputting. Daarna volgt in de beste gevallen een moeizame weg naar herstel. 
Niet zelden blijven mensen tot jaren nadien worstelen met allerlei restverschijnselen, zoals 
stemmingswisselingen, vermoeidheid en hoofdpijn. Het is maar de vraag of ze er ooit van af komen. 
  
 Hiermee wordt duidelijk dat een burnout een diepgaande ontregeling is van het hele systeem, in 
relatie tot verschillende levensgebieden. Wat ooit begon als werkstress, heeft zich als een olievlek 
uitgebreid en mogelijk een huwelijk, hobby’s, vriendschappen en een gezond lichaam meegesleurd in 
de val. 
Een gevoel van “overspannenheid” is daarentegen van tijdelijke aard, beperkt zich vaak (nog) tot één 
levensgebied (bijv. zorg voor zieke ouder, werkstress etc.) en men hersteld na een relatieve periode 
van rust.  
 
2.1.2  Burnout als diagnose 
Burnout wordt in het westen gezien als een ziektepatroon dat bij deze tijd past. Dit patroon is 
meestal in het begin werk gerelateerd, het gaat dan om een verstoord evenwicht tussen de eisen van 
het werk en de persoonlijke behoeften. 
De voorafgaande symptomen van een burnout zijn verschijnselen als emotionele en lichamelijke 
uitputting, afkeer van het werk en gevoelens van verminderde competentie. 
Mensen hebben het gevoel niet lekker in hun vel te zitten, voelen zich opgejaagd, staan vermoeid op, 
krijgen slaapproblemen en trekken zich terug uit sociale contacten. Dit is een geleidelijk proces, de 
nogal vage klachten waarmee het e.e.a. zich op bouwt nemen langzaam toe en de grenzen vervagen. 
Het betreft vaak mensen die hard werken, een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben en door 
zetten. De focus ligt buiten hen i.p.v. binnen in zichzelf en dat maakt het lastig om dit proces van 
uitputting daadwerkelijk te voelen. Binnen deze negatieve spiraal ervaren mensen dan ook vaak dat 
ze van het ene moment op het andere ineens door al hun vitale reserves heen zijn. Alle 
tussenliggende alarm fasen zijn overgeslagen en eenmaal aan het eindpunt aangeland is de weg 
terug meestal niet meer mogelijk. De kansen om tijdig in te grijpen zijn vaak beperkt. Dit geldt voor 
alle betrokkenen in hun verschillende rollen, en in verschillende fasen van het burnout proces. 
Onbegrip en onwetendheid zorgen er vaak voor dat die schaarse kansen onbenut blijven. 
 

                                                           
1
 www.CPB.nl  

http://www.cpb.nl/
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2.1.3  Definities 
Verschillende auteurs hebben beschreven wat ze onder een burnout verstaan. Dit hebben ze 
geformuleerd in onderstaande definities. 
 

 ‘Burnout is een uitputtingssyndroom’2  

 ‘In principe beschouwen wij burnout als het resultaat van het verlies van innerlijk evenwicht, 
en daarom is het voor iedereen verschillend’3  

 ‘Burnout is een proces dat in verschillende stadia verloopt en gezien moet worden als een 
syndroom zich gedurende een aantal jaren geleidelijk ontwikkeld’ 4 

 ‘Burnout is de graadmeter van de wanverhouding tussen wat mensen zijn en wat ze moeten 
doen. Het is een teken van erosie van waarden, persoonlijke waardigheid, geestkracht en wil; erosie 
van de menselijke ziel. Het is een ziekte die mensen geleidelijk in haar greep krijgt en hen in een 
neerwaartse spiraal verstrikt waaraan ze alleen met grote moeite kunnen ontsnappen’5  

 ‘Deze term heeft betrekking op een syndroom dat bestaat uit (vooral) gevoelens van 
mentale/emotionele uitputting, een geringe betrokkenheid bij het werk of bij de mensen met wie 
men werkt. En een gevoel van verminderde bekwaamheid (het gevoel ondermaats te presteren) 6 
 
Hoewel de formuleringen van elkaar verschillen, zijn in de definities overeenkomsten te vinden wat 
betreft uitputting, disbalans, en een neergang van de menselijke waardigheid. 
Meestal is ook de emotieregulatie verstoord. In mijn werk in de geestelijke gezondheidszorg heb ik 
regelmatig cliënten behandeld met depressieve klachten. Niet zelden was dit het resultaat van een 
langdurige periode van uitputting; een disbalans tussen draagkracht en draaglast.  
 
2.1.4  Burnout gerelateerde somberheid, versus depressie 
Burnout is volgens psychiater Bram Bakker één van de nieuwe ziekten die niet zijn ontdekt maar 
“ontworpen”7  Volgens hem zeggen mensen liever niet dat ze depressief zijn, en leggen daarom de 
oorzaak bij het werk. 
Wanneer we de diagnostische criteria volgens de DSM-IV raadplegen zoals deze in de huidige 
Geestelijke Gezondheidszorg wordt gehanteerd zien we inderdaad veel overeenkomende klachten.  
Als TCM behandelaar is het belangrijk op de hoogte te zijn van de kenmerken van een depressie en 
de maskeringen waarachter deze diagnose schuil kan gaan. Niet zelden hebben mensen met een 
depressie gedachten aan het beëindigen van hun leven en soms zelfs plannen tot uitvoering. Het is 
belangrijk hier op bedacht te zijn, dit bespreekbaar te maken en te weten wanneer een verwijzing op 
zijn plaats is. 
 
Volgens het Diagnostisch handboek van de American Psychiatric Association (APA), kortweg de DSM-
IV8  zijn de kenmerken van een depressie: 

 Een (zeer) neerslachtige stemming gedurende het grootste deel van de dag, bijna elke dag en 
minstens twee maanden achter elkaar. 

 Een ernstig verlies van interesse in bijna alle activiteiten gedurende het grootste deel van de 
dag, bijna elke dag, en langer dan twee maanden. 
Daarnaast dienen nog minimaal 5 symptomen aanwezig te zijn, waarvan o.a. 
Eetproblemen en verandering van gewicht 
Slaapproblemen 

                                                           
2
 Hoogduin, voorwoord in ‘lessen van Burnout’ Van Bergum 2000, Het Spectrum 

3
 Burnout? Wat doe ik er aan?  Koch, Huhn 2002, pag. 13  Deltas 

4
 Burnout, de bedrijfsarts als object  Lamme, van Straaten 1998 Corvuu 16  

5
 Burnout, oorzaken, gevolgen, remedies  Maslach Leiter 200 Contact pag.24 

6
 Psychische vermoeidheid en werk. Houtman Schaufeli  Faris 2000 NWO/Samsom pag.12 

7
 Sante september 2003 

8
 www.trimbos.nl onder de kop depressie 

http://www.trimbos.nl/
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Geagiteerd en rusteloos of geremd zijn 
Vermoeidheid en verlies van energie 
Gevoelens van waardeloosheid of overmatige schuld 
Concentratieproblemen, vertraagd denken, besluiteloosheid 
Terugkerende gedachten aan dood of zelfdoding 
 
De depressie of depressie ‘in engere zin’ (IEZ) heeft net als griep een begin- en eindfase, maar kan 
veel langer duren (meestal een aantal maanden). De kans bestaat dat deze vorm van depressie 
chronisch wordt of steeds terugkomt. En hoe vaker dat gebeurt, hoe hardnekkiger de depressie 
wordt. 
Ongeveer 1 op de 10 Nederlanders heeft  een of meer keren in zijn leven een depressie9.  
Wanneer een depressie op treedt zonder afwisseling met manische episodes spreken we van een 
unipolaire depressie.  
 
Naast de unipolaire depressie spreekt men ook van bipolaire depressies. Een bipolaire stoornis is een 
aandoening die twee uiterste uitingsvormen heeft. Manisch-depressiviteit is hier een voorbeeld van: 
depressieve perioden worden daarbij afgewisseld met perioden van sterk verhoogd euforie. In de 
euforische fase zijn mensen sterk ontremd op seksueel, financieel en contactueel nivo en 
overschatten hun maatschappelijke positie en energiehuishouding. 
Voor de manifestatie van de unipolaire- als ook de bipolaire depressie is vaak geen extern 
aanwijsbare oorzaak aan te wijzen. In de westerse behandeling wordt rekening gehouden met een 
aanhoudende gevoeligheid voor recidieven wanneer iemand eenmaal een (manisch) depressieve 
episode heeft doorgemaakt. 
De unipolaire depressie komt het meest voor. 
  
Veel gebruikte anti –depressiva voor unipolaire depressies:  

Anafranil Fluoxetine Remeron 

Aurorix Imipramine Soroxat 

Efexor Paroxetine Tryptizol 

Fevarin Prozac Zoloft 

NB. Antidepressiva hebben een  lange halfwaarde tijd. D.w.z. dat het lang duurt voor de stoffen in 
het bloed volledig zijn opgenomen en afgebroken. De werking valt daarom pas na 4 tot 6 weken te 
verwachten. Om dezelfde reden mag de medicatie nooit abrupt gestopt worden. 
 
2.1.5  Somberheid, welke voortvloeit uit de burnout 
In mijn scriptie maak ik nadrukkelijk een onderscheid tussen een depressie, gediagnosticeerd volgens 
de DSM IV en somberheids klachten als gevolg van overbelasting. 
In onze maatschappij gaan mensen met (ernstige) depressieve klachten naar de huisarts, die ze in de 
regel verwijst naar de reguliere Geestelijke Gezondheid Zorg. 
Een depressie is op zichzelf een zeer ernstig ziektebeeld, gaat gepaard met een diepgaand gevoel van 
uitzichtloosheid en niet zelden met gedachten aan, dan wel plannen m.b.t. suïcidaliteit. Het vraagt 
om een belangrijke vaardigheid van de behandelaar om hier op door te vragen en vervolgens een 
inschatting te kunnen maken op het gevaar van een realisatie van doodsgedachten.  
Mensen met een depressie hebben het gevoel geen invloed (meer) uit te kunnen oefenen op hun 
genezingsproces.  Een cliënt wordt meestal primair behandeld met anti depressiva. Het 
medicatietraject brengt vaak gevoelens van afhankelijkheid met zich mee. Dit worden vaak 
diepgewortelde overtuigingen en zet mensen soms moeilijk aan tot het aanpassen van hun 
levensstijl. 

                                                           
9
 www.gezondheidsplein.nl  

http://www.gezondheidsplein.nl/
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 De parallel lopende gesprekken hebben als doel observatie, psyche-educatie en inzicht in het eigen 
ziekte- en herstelproces. Deze gesprekken worden vaak beïnvloed door de bijwerkingen van de 
medicatie, achterliggende traumata en andere bijkomende verstoringen. 
 
Mensen met somberheidklachten die (nog) niet aan de criteria van de DSM IV voldoen worden 
meestal niet direct via de huisarts verwezen. Er is vaak een aanwijsbare oorzaak waar de 
stemmingsklachten aan toegewezen worden. Bijv. het verlies van een dierbare, 
levensfaseproblematiek (denk aan de midlife),  bewust wordende traumata of een langdurige 
periode van stress en spanning. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat vooral situaties waar 
mensen het gevoel hebben geen invloed uit te kunnen oefenen op hun situatie leidt tot klachten. In 
die gevallen reageren mensen a.h.w. passend met hun negatieve stemming op een negatieve 
situatie.  
 Tijdens mijn stages in verschillende praktijken voor Traditionele Chinese Medicine (lees TCM) bleek 
deze doelgroep voor alsnog, meer toegankelijk voor een aanvullende behandeling met acupunctuur. 
Bovendien geeft het voortschrijdend inzicht in een vastgelopen leefstijl, mensen vaak meer openheid 
voor het aan gaan van nieuwe hulpbronnen en gedrag. 
 
Helaas komt het nog te vaak voor dat deze groep mensen onterecht anti depressiva voorgeschreven 
krijgen van de huisarts. Dat is jammer omdat de onmacht en angst van de huisarts wordt 
overgebracht op de cliënt. De cliënt moet immers aan de slag met zijn situatie, praktisch en 
emotioneel. De suggestie van een heilzaam medicijn kan deze verantwoordelijkheid van de cliënt 
ontnomen worden. Bovendien vervlakt het gevoel. Meestal is dit ook wel de reden dat cliënten 
zonder depressie  ook stoppen met de medicatie. 
Binnen mijn werk in de GGZ geef ik huisartsen consultatie op het gebied van diagnostiek en 
medicatievoorschriften en het valt me op dat op dit gebied vaak nog veel onzekerheid en 
onwetendheid is. En de angst voor gecamoufleerde suïcidaliteit  en de eigen  behoefte van een 
huisarts om een praktische bijdrage te kunnen leveren aan de klachten van een cliënt, zijn vaak 
achterliggende motieven. 
 
2.2.1  Huidig behandeltraject 
In de Westerse geneeskunde grijpen we in als de klachten reeds een feit zijn; gedwongen  
door de belemmeringen die het dagelijks functioneren onmogelijk maken.  
Meestal zijn de eerste klachten waarmee een burnout zich openbaart, een totaal gevoel van fysieke 
uitputting, desoriëntatie en een diverse verzameling psychosomatische klachten. 
Er zijn ook vaak al langer slaapproblemen terwijl het overdag steeds meer energie kost om de 
werkzaamheden af te handelen. Met deze klachten gaan de meeste mensen in eerste instantie naar 
de huisarts.  
Als na verloop van een aantal weken niet een spontaan herstel op treedt, wordt verder gekeken. De 
ARBO dienst wordt er bij betrokken en langzaam wordt duidelijk dat e.e.a. mogelijk wel eens 
ernstiger kan zijn. Onderliggende klachten worden zichtbaar; stemmingswisselingen, 
concentratieproblemen, een wisselend patroon van fysieke klachten, zoals hartritme stoornissen, 
obstipatie, diffuse pijnklachten, allergieën, menstruatiestoornissen etc. worden meer voelbaar en 
onderkent.  
Al naar gelang de ernst van deze klachten verwijst de huisarts door, of start zelf een behandeling. 
Deze is vaak gericht op de fysieke klachten. Voor de psychische klachten heeft inmiddels bijna elke 
huisartsenpraktijk een Verpleegkundige Specialist in dienst, die de eerste psychische analyse op 
maakt. Na een aantal gesprekken wordt de patiënt bij aanhouding van de klachten vaak 
doorverwezen. Dit kan zijn een GGZ instelling, een vrijgevestigde psycholoog, psychiater, een 
fysiotherapeut, of een coach.  
Zo hebben mensen met een burnout meestal na een aantal weken een diagnose en een eerste 
behandelplan. 
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2.2.2  Westers behandelaanbod 
Psyche-educatie, voorlichting geven over verschijnselen en prognose 
medicatie 
Ontspanningsoefeningen 
Dag- en weekplanning maken 
Het bijhouden van een stresslogboek 
Cognitieve training 
RET (Rationeel Emotieve Therapie) 
Imaginatietraining 
Zelfwaarderings oefeningen 
Training Sociale Vaardigheden en assertiviteit  
EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) 
psychotherapie 
 
2.3.1  Praktijkonderzoek:  15 cliënten met een burnout 
In het kader van deze scriptie heb ik van 15 cliënten die in behandeling zijn geweest bij de RIAGG het 
dossier onderzocht.  Van deze cliënten heb ik er 2 zelf in behandeling gehad. 
Het betreft hier dus cliënten die in verband met  klachten, die voortvloeiden uit een burnout een 
behandeltraject hebben doorlopen binnen de reguliere Gezondheidszorg. In de meeste gevallen is 
het behandeltraject met een (aanzienlijke) verbetering van de klachten afgerond. Het ging om 9 
mannen en 6 vrouwen. 
Opvallend is dat alle 15 cliënten bij het opstellen van het aanvankelijke behandelplan, aan gaven dat 
ze in meer of mindere mate somberheidklachten hadden. Deze werden omschreven als “bedrukt, 
leeg, moedeloos, terneergeslagen, nergens meer zin in hebben, nutteloos”, etc. Dit gevoel werd ook 
direct gekoppeld aan een diepgaand gevoel van vermoeidheid. Er lijkt dus een verband te zijn tussen 
de somberheid en vermoeidheid.  Naast deze klachten werden nog spijsverteringsproblemen, 
constipatie, eetstoornissen(meer of minder eten), slaapstoornissen, irritatie, fysieke spanning, een 
gebrek aan zelfwaardering,  rugklachten, verhoogde infectiegevoeligheid en een verhoogde 
alcoholconsumptie genoemd. Hoewel deze klachten over het algemeen vrij snel een herstel lieten 
zien, bleven de somberheidklachten en de fysieke vermoeidheid gedurende het behandeltraject vaak 
nog lange tijd mee spelen. Ook de gevoelens van irritatie, of woedeaanvallen verdwenen vrijsnel, 
terwijl de gevoelens van leegte en uitputting die daarachter lagen daardoor meer naar de voorgrond 
kwamen. Deze waren duidelijk hardnekkiger en nog langdurig, tot ruim een jaar in afnemende mate 
na de start van de behandeling aanwezig. 
Bijna alle cliënten zijn ruim een jaar in behandeling geweest. Alle cliënten kregen individuele 
gesprekken met een psycholoog of een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige. In deze gesprekken 
werden diverse methodieken toegepast, zoals het bijhouden van  een stresslogboek, een 
gestructureerde dag- of weekplanning gemaakt, zelfwaarderingoefeningen doorgewerkt en inzicht 
verkregen in de aanloop naar de burnout, ter voorkoming van een toekomstige herhaling. Daarnaast 
kregen een aantal mensen aanvullende therapieën, zoals ontspanningsoefeningen, Cognitieve 
gedragstherapie of een training assertiviteit. 3 cliënten kregen tijdelijk slaapmedicatie omdat hun 
dag- nachtritme langdurig verstoord was. Deze werd na 6 weken weer afgebouwd. 
Het proces naar hestel had bij alle 15 cliënten een bijna identiek verloop. 
 
2.3.2  Conclusiepraktijk onderzoek 
Het is belangrijk om een geclassificeerde depressie volgens de DSM-IV te onderscheiden van een aan 
burnout gerelateerde somberheid. Een depressie wordt vaak via een huisarts verwezen naar de GGZ, 
of huisartsen starten zelf met anti depressiva. Extra waakzaamheid is hierin geboden voor gedachten 
over suïcidaliteit van de cliënt . 
 Gevoelens van overspannenheid, en burnout komt voor als mensen onder druk staan. In deze tijden 
waarin mensen vrezen voor werk en hypotheek lijkt deze kans inderdaad toe te nemen. 
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Vrijwel alle mensen met een burnout klagen over vermoeidheid en in meer of mindere mate aan 
somberheid. Daarnaast spelen mee:  slaapstoornissen, piekeren,verhoogd infectiegevoeligheid, 
eetstoornissen, constipatie, rugklachten, woede, frustratie, schuldgevoelens. Tijdens een 
behandeling blijkt de onderliggende somberheid als grootste klacht te worden ervaren. Daarnaast 
blijkt ook vermoeidheid langdurig stand te houden.  
Dit betekent  dat ik aan mijn onderzoeksvragen (pag. 4) de volgende vraag toe voeg: 
Ligt er een relatie tussen de genoemde vermoeidheid en de somberheidklachten? 
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3 TCM diagnose en behandeling: 
 

Uit hoofdstuk 2 blijken de volgende klachten veelvuldig voor te komen bij een burnout: 

 Rugklachten 

 Constipatie 

 Verhoogd infectiegevoeligheid 

 Eetstoornissen (meer of minder eten) 

 Piekeren  

 Slaapstoornissen, zowel in- als doorslaapproblemen 

 Woede en frustratie 

 Vermoeidheid 

 Somberheid 
 
De laatste 2 symptomen bleken bij behandeling het langste aan te houden. Ik richt me in mijn scriptie 
vooral op de somberheid en onderzoek de relatie met somberheid. Burnout is een verschijnsel wat 
gezien wordt als een fenomeen dat typisch binnen onze cultuur en in onze tijdgeest opkomst krijgt. 
Iedereen begrijpt dat er een disbalans is opgetreden. Maar welke aspecten spelen hier vanuit de 
TCM in mee? 
Vervolgens bekijk ik de toevoegende waarde van de TCM en de toepassing hiervan. Tenslotte zal ik 
de Westerse behandelwijze van Burnout naast de Chinese Geneeskunde leggen en de aanvullende 
waarde van beide methodieken bespreken. 
 
3.1  Welke aspecten hebben invloed op het verkrijgen van een Burnout 
 
3.1.1  Constitutie 
Jeremy Ross beschrijft in zijn boek “Acupuncture Point Combinations”10  specifiek het ontstaan van 
een burnout, en de verschillende patroondifferentiaties.  
Volgens hem is een Yin deficiëntie een belangrijke predisponerende factor voor het verkrijgen van 
een Burnout. Mensen die in hun constitutie meer Yang deficiënt zijn, hebben als uitgangspunt 
onvoldoende energie om überhaupt in actie te komen. Als mensen Yin deficiënt zijn (of 
worden),worden ze rusteloos en hyperactief omdat de Yang Qi niet meer wordt gecontroleerd. Deze 
ongeremde overactiviteit  leidt uiteindelijk tot uitputting. 
Te veel, te lang en te intensief werken tast in eerste instantie het Yang aan en zal op termijn ook het 
Yin consumeren. Net als stress die lange tijd aan houdt, zal het Yin beschadigen omdat er te weinig 
rust is. Rust is een tijd van Yin, activiteit is een tijd van Yang. Bij te veel activiteit is er te weinig 
hersteltijd voor het Yin en klachten die passen bij Yin deficiëntie zullen hiermee naar voren komen. 
 
 Veel mensen met een burnout herkennen een familiaire gevoeligheid voor “te veel, te lang en te 
hard door werken”. Terugkijkend zien ze bij hun ouders, broers en zussen vaak vergelijkbare 
klachten. Klachten die ze als kind niet konden herkenen, maar nu in het licht van hun eigen uitputting 
beter kunnen duiden. Ouders die “altijd bezig waren, in de avonden nog de boekhouding bij werkten, 
in de weekenden stil zijn i.v.m. de migraine van moeder, de rugklachten van vader, de slapeloosheid 
en echtelijke conflicten”, zijn daar helaas vaak levendige herinneringen van.  
Er vanuit gaande dat er mogelijk een patroon is van “grenzeloze Yin deficiëntie”, die aan de  volgende 
generaties wordt doorgegeven,  kunnen we bijv. denken aan de bekende hard werkende 
middenstandsgezinnen, waar een bedrijf, en of de ethos van hard werken wordt overgenomen door 
zoon of dochter. Waarschijnlijk zal ten tijde van de conceptie van die volgende generatie de Yin en 
Yang conditie van de ouders al zijn verminderd. Dit kan resulteren in een verminderde voorhemelse 
Qi bij die kinderen. Deze kinderen hebben in hun constitutie dus al een extra kwetsbaarheid voor het 

                                                           
10

 Acupuncturepoint combinations  Jeremy Ross pag.445 t/m 448 8e druk  Churchill Livingstone 
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verkrijgen van een burnout. Zeker als ze met de psychologische programmering die ze vanuit hun 
gezin van herkomst hebben mee gekregen, ook zelf weer extra hard aan de slag gaan. 
 
3.1.2  Computers 
Veel mensen werken met computers en kunnen dagelijks vele uren achter het beeldscherm door 
brengen.  Dit vraagt een specifiek, hoge inspanning van de ogen. Ook in de Nei Jing (zie noot 10) staat 
al beschreven dat te veel inspanningen van de ogen het bloed kan beschadigen.  
De ogen horen bij de Lever. Te veel inspanning van de ogen kan de lever verstoren. Een belangrijke 
functie van de lever is het opslaan en onderhouden van Bloed. Bovendien moet  Leverbloed het 
Hartbloed voeden. Het Hart wordt door de verstoring van de lever onvoldoende gevoed en dit geeft 
Hartbloed deficiëntie. Hierdoor ontstaan problemen in de bloedcirculatie.   
Bovendien zijn de ogen de “zetel van de ziel”. In de ogen huist de Shen. Door het Hart te verstoren, 
wordt de Shen verstoord, met allerlei stemmingsschommelingen als gevolg. 
 
3.1.3  Leefstijl 
Het is bekend dat mensen tussen de 25 en 50 jaar een druk en actief leven leiden. Dit is ook de 
leeftijd waarin mensen het meest gevoelig zijn voor het verkrijgen van een burnout.  
Een burnout is meestal het gevolg van een te grote druk op meerdere levensgebieden. Niet alleen 
een toenemende spanning op het werk, maar ook allerlei activiteiten naast het werk, zoals 
prestatiesport, bestuursfuncties, de zorg voor kinderen en evt. zieke ouders laten onvoldoende 
ruimte voor ontspanning. 
 
De TCM is heel duidelijk in het handhaven van leefregels en de gevolgen van het overschrijden 
hiervan. 
In de Su Wen11 wordt hier het volgende over geschreven: 
Onder de titel “hoe men in oude tijden gezonde energie beschermde”. 
“Huang Di vraagt aan Qi Bo; “Heb ik het goed gehoord, dat in zeer oude tijden iedereen wel honderd werd zonder 
tekenen van ouderdom te vertonen?”. 
Qi Bo antwoord: 
In het verleden praktiseerde men het zogenaamde dao; de weg van het leven. Men begreep het principe van evenwicht 
tussen Yin en Yang. Vervolgens beoefende men in die tijd dao-in (oefeningen die het strekken van het lichaam, massage 
en ademhalingstechniek combineren om een goede energiestroom te behoeden en te bevorderen)………………….. 
De mensen kienden met zorg de samenstelling van hun maaltijden uit en aten op vaste tijden. Wat slapen betreft; op 
geregelde tijden stond men op en ging men naar bed. Ze vermeden lichaam en geest uit te putten en onthielden zich van 
overmatige bevredigingen op alle terreinen. Zo behielden ze welzijn van lichaam en geest.” 

 
In bovenstaande tekst worden een aantal belangrijke items genoemd; 

 Evenwicht 

 Zorg voor lichaam en geest 

 Maaltijden; zowel de samenstelling, als ook de frequentie en tijdstip van het eten 

 Nachtrust 

 Excessieve overgave aan behoeften. 
Het is duidelijk dat mensen met een burnout verre van deze leefregels verwijderd zijn. Met name 
binnen de TCM wordt een sterke nadruk gelegd op balans, evenwicht, harmonie en het herstel, dan 
wel behoud hiervan. De erkenning van het belang van evenwicht is in feite de basis van de oude 
Chinese cultuur.  
Mensen werken tegenwoordig steeds vaker onregelmatig en in ploegendiensten.  Binnen de 24-uurs 
economie  betekent dit dat er niet alleen ‘s avonds, maar ook ‘s nachts en in de weekenden wordt 
gewerkt volgens soms heel onregelmatige patronen. 
Daarbij wordt er voor het werk ook steeds vaker en verder gereisd. Het lichaam raakt ontregeld, en 
mensen raken geïsoleerd. Hierdoor raakt hun sociale leven soms ontwricht. 

                                                           
11

 Su Wen uit Engelse bronnen vertaald Guus Martens 1
e
 druk 2006 
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Uit Canadees onderzoek12 is gebleken dat mensen die onregelmatig werken veel meer last hebben 
van stress en gezondheidsklachten. Dit betreffen vooral klachten zoals die binnen de Burnout te 
herkennen zijn.  
Het is mij opgevallen dat er in verhouding tot de opkomst van de flexibele werktijden, weinig 
onderzoek loopt naar de effecten van deze inzet. Het is wel voor veel werknemers voelbaar dat de 
druk en stress toe neemt. De adviezen om deze spanning te hanteren zijn vaak nog uitputtender. 
Bedrijven geven fitnes in de pauzes, geven financiële beloningen om langer en vaker door te werken, 
of geven korting op sportscholen. Nu is enige lichaamsbeweging uiteraard heel goed, maar een echt 
moment van ontspanning ontbreekt in veel agenda’s . 
Ik heb een aantal reizen door Azië gemaakt en in bijna elk Aziatisch land werd in de vroege ochtend 
om 6.00 uur op pleintjes en in straten door hele bevolkingsgroepen een vorm van Qi Gong beoefend. 
De heilzame werking is onmiskenbaar en dit geeft uiteraard een hele andere start van de werkdag.  
De aandacht voor maaltijden wordt vaak beperkt tot het dagelijkse aanbod van de bedrijfskantine. 
I.v.m. de voortschrijdende erkenning van de gewichttoename van veel werknemers, worden hier en 
daar de gefrituurde snacks ingeperkt. Dit is op zichzelf al een goed streven, maar in veel gevallen niet 
genoeg. Uit gemakzucht of onwetendheid worden vaak allerlei kant en klaar salades, allerlei soorten 
yoghurt en broodjes met grote plakken kaas en melk geconsumeerd. In veel bedrijven zijn de 
kantines ook de hele dag open, zodat het sociale moment vaak ontbreekt en de lunch wordt mee 
genomen voor achter het bureau. 
 
3.1.4  Wegvallende structuren: 
Naar verwachting zal door de economische recessie de werkeloosheid in 2010 op lopen tot meer dan 
8% van de totale bevolking. Dit betekent dat de komende jaren vele duizenden inwoners 
geconfronteerd zullen worden met het verlies van hun baan. Hier is meestal een zeer spannende tijd 
aan vooraf gegaan, vol onzekerheid, hard werken en weinig (nacht) rust. Deze getroffen mensen zien 
bij ontslag een leven voor zich zonder de structuren van een arbeidsleven, zonder concreet doel, 
zonder richting en mogelijk door financiële schulden hun hypotheek niet af kunnen betalen. Niet 
zelden wordt dan ook de vermoeidheid voelbaar, die vaak gepaard gaat met neerslachtigheid. 
Mensen moeten op zoek naar nieuwe doelen, nieuwe keuzes en plannen maken en beslissingen 
nemen. Als men de draad niet meer op kan pakken, geen levensdoelen meer kunnen herformuleren, 
niet meer kunnen kiezen, geen nieuwe plannen meer kunnen maken of deze plannen onvoldoende 
tot uitvoer kunnen brengen, raakt men vaak in een vicieuze cirkel. Gevoelens van somberheid 
kunnen dan gaan overheersen. 
 
3.2.1 Ligt er een relatie tussen vermoeidheid en somberheid? 
Uit mijn onderzoekje blijkt dat somberheid en vermoeidheid het meest hardnekkig en duurzaam 
aanwezig tijdens de behandeling vanuit de Westerse benadering 
Om de relatie tussen vermoeidheid en somberheid vanuit de Chinese zienswijze te onderzoeken zal 
ik eerst beide klachten afzonderlijk belichten. 
 
3.2.2  Vermoeidheid 
Vermoeidheid is een klacht die bij de westerse cliënt het vaakst vermeld wordt en binnen een 
Burnout een alles verlammend gevoel met zich mee brengt. 
Zoals uit bovenstaande blijkt, gaat er vaak een lange periode van stress en verregaande ontregeling 
aan vooraf. Het is onmiskenbaar een uitputtingsslag geweest voor de hele energiehuishouding. Uit 
mijn ervaring blijkt die diepe, aanhoudende vermoeidheid vaak veel onzekerheid met zich mee te 
brengen. Het idee dat het met een paar nachten vanzelf zal verdwijnen blijkt een illusie en het 
lichaam blijkt zijn eigen wetmatigheden te kennen, buiten alle zelfcontrole om. 
Maciocia13 beschrijft de oorzaak van een langdurig overbelasting door overwerk als volgt: 
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 M. Jamal, Burnout; a study of Canadese workers Sress and health, 2004 hfdt.20 pag.113 t/m 119 
13

 The practice of Chinese Medicine 2
e
 editie 2008 Maciocia pag. 582 t/m 619 
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‘Overwork ……..is one of the commonest causes of chronic tiredness, especially in modern industrial 
societies in which the pace of life has become very fast indeed’. Daarbij benadrukt hij het belang, of 
het gebrek aan een juiste balans tussen werk en rust om het lichaam de kans te geven zijn verbruikte 
energie weer aan te vullen. 
Maciocia deelt de oorzaken van vermoeidheid in drie types in: 
1. Deficiëntie 
2. Een combinatie van deficiëntie en exces 
3. Exces  
 

Deficiëntie Combinatie deficiënt en 
exces 

exces 

Long-Qi leegte Milt Qi leegte met damp en 
Phlegm 

Lever Qi stagnatie 

Milt-Qi leegte Milt Qi leegte met lever Qi 
stagnatie 

Lever bloed stase 

Hart-Qi leegte Lever Bloed leegte met 
Lever Qi stagnatie 

Lever Yang rising 

Hart-Yang leegte Lever bloed leegte met 
Lever Yang rising of wind 

Stijgend Lever vuur 

Milt-Yang leegte  Nier Yin leegte met lever 
Yang rising 

Lever wind 

Nier-Yang leegte  Phlegm 

Hart-Bloed leegte  damp 

Lever-Bloed leegte   

Milt-Bloed leegte   

Long-Yin leegte   

Hart-Yin leegte   

Maag en milt Yin leegte   

Lever-Yin leegte   

Nier-Yin leegte   

 
Wanneer het lichaam niet de tijd krijgt te herstellen en de postnatale reserves uitgeput raken gaat 
het zijn energie putten uit de prenatale Qi, ofwel de NierJing wordt aangesproken. Er is dus altijd 
sprake van een Nierdeficiënte, naast evt. andere patronen.  
 
3.2.3  Somberheid 
Als eerste moet opgemerkt worden dat in de TCM geen onderscheid gemaakt wordt tussen 
somberheid en depressie in de Westerse zin van het woord. Deze gaat immers in dat geval uit van 
het verschil in symptomen om de ernst van de depressie, dan wel somberheid aan te duiden. 
In de TCM gaat men uit van klachtenpatronen, ongeacht de ernst, de subjectieve beleving, of de duur 
van de klacht. In die zin valt somberheid vanuit het westerse perspectief, binnen de literatuur van de 
TCM allemaal onder de duiding ‘depressie’ als uiting van de verschillende patroondifferentiaties. 
 
Depressie wordt in de TCM uitgelegd volgens verschillende theorieën.  Met name de omgang, de 
beleving en de intensiteit van verschillende emoties wordt gezien als een belangrijke oorzaak van 
een ontregeld Qi patroon in het lichaam.  
In de TCM worden 7 emoties onderkend die effect hebben op dit Qi Mechanisme. 
 

woede Tast de Lever aan Doet Qi stijgen 

vreugde Tast het Hart aan Vertraagt het Qi  

verdriet Tast de Longen en Hart aan Lost Qi op 
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zorgen Tast de Longen en Milt aan Knoopt het Qi 

gepeins Tast de Milt aan Knoopt het Qi 

schrik Tast de Nier aan Laat Qi dalen 

shock Tast het Hart aan Verstrooit het Qi 

Hierbij wordt opgemerkt dat alle emoties altijd het hart beïnvloeden. In het Hart huist de Shen, waar 
ons bewustzijn zetelt en ons in staat stelt onze emoties te ervaren. Zodra de Qi van het Hart is 
verstoord, raakt ook de Shen (het bewustzijn) verstoord. Dat wil zeggen dat de bewuste ervaring van 
emoties vervaagt of vervormt. In de praktijk blijkt dat mensen in dat geval bijv. somberheid, of in elk 
geval de mate van somberheid in eerste instantie niet bij zichzelf herkennen. Dit in tegenstelling tot 
vermoeidheid, wat doorgaans wel als zodanig wordt ervaren.  
Opvallend is dat de TCM somberheid niet als een emotie benoemt. Het is in feite ook een stemming 
die over het algemeen langer aan houdt dan een emotie. Somberheid is dan ook meer een gevolg 
van langer aan houdende emoties en de verstoring in de Qi balans. 
 
NB. Aan het hart, de Nieren, Longen, Milt en Lever zijn mentale entiteiten verbonden, die met elkaar 
interactief zijn.  

Hart Shen 

Nieren Zhi 

Longen Po 

Milt Yi 

lever Hun 

Voor verdere uitleg van deze interacties zie bijlage 1.   
 
3.2.4  Vermoeidheid en somberheid 
L. Hammer benoemt in zijn boek ‘Dragon rises, red bird flies’14 de relatie tussen vermoeidheid en 
somberheid (depressie). 
Hij stelt dat depressie (lees somberheid) altijd op treedt na een lange periode van uitputting en 
vermoeidheid. Hij neemt als voorbeeld vrouwen die zware bevallingen te verwerken kregen, met 
bloedverlies, als oorzaak van een post natale depressie. 
Een Burnout is altijd het gevolg van langdurige uitputting, die op termijn alle orgaanfuncties aan zal 
tasten.    
NB. Binnen de paragraven 2.1.2 t/m 2.1.4 heb ik uitleg gegeven over de Westerse definitie van een 
depressie. Deze diagnose moet voldoen aan objectieve criteria zoals ze binnen de DSM IV staan 
omschreven. Binnen deze criteria valt o.a. een sombere stemming, naast een aantal andere klachten. 
Een sombere stemming is daarom niet gelijk te stellen aan het complexe klachtenpatroon van een 
depressie. 
Hammer neemt de sombere stemming als uitgangspunt voor zijn bewerking van wat hij noemt een 
depressie. De overige criteria neemt hij niet mee in zijn diagnose. Zijn diagnose depressie moet dus 
niet verward worden met de Westerse diagnostiek. De uitleg van een depressie volgens Hammer is 
naar mijn idee daarom beter uit te leggen als een sombere stemming. Deze stemming kan uiteraard 
wel een voorbode zijn van een depressie, maar kan ook een onderdeel zijn van andere oorzaken. 
Hammer heeft hiermee de ruimte genomen invloeden en oorzaken volgens de TCM te belichten 
zoals ik die beschreven heb onder paragraaf 3.4.1 
 
Belangrijke oorzaken van somberheid 
 
3.3.1  Lever Qi Stagnatie 
Het concept Lever Qi stagnatie wordt gezien als de belangrijkste oorzaak van depressie15 Lever Qi 
stagnatie kan door verschillende oorzaken ontstaan. Lake en Flaws benoemen onvervulde verlangens 

                                                           
14

 Dragon Rises, red bird flies  L. Hammer 2
e
 editie 1995 pag.288 



17 
 

als een hele directe oorzaak van Qi stagnatie.  Wanneer verlangen onvervuld blijft, ontstaat er een 
belemmering van de Qi stroom van de Lever. Verlangen zet de beweging van de Qi stroom aan tot 
hetgeen we verlangen, weg van onze fysieke realiteit. 
De emoties die in het kader van deze scriptie het meest relevant zijn, zijn woede, verdriet en zorgen 
  
3.3.1.1  Woede 
Schnyer en Flaws16 benoemen frustratie, stress en onderdrukte emoties als belangrijkste oorzaak van 
lever Qi stagnatie. Vooral woede,  als deze wordt onderdrukt, beschadigd deze de vrije stroom van 
de lever Qi en kan op termijn leiden tot lever Yang rising. De onderdrukte Qi zoekt dan een uitweg 
naar boven. In dat geval kunnen woede uitbarstingen, migraine aanvallen ontstaan . Bij een vrouw 
kan Lever Qi stagnatie makkelijk leiden tot Bloedstase17. Maciocia benoemt ook het gevaar van 
jarenlange onderdrukte woede als oorzaak van een langdurige depressie. Deze hoeft niet altijd 
manifest te zijn, maar schuil gaan achter onderworpen gedrag, bleek lijken, langzaam spreken, met 
een lage stem. (in de Westerse diagnostiek wordt dit een gemaskeerde depressie genoemd)  
De vergissing kan gemaakt worden in een deficiënt beeld, bijv. Qi en bloed leegte door verdriet. De 
pols kan in dat geval het verschil tonen tussen Qi stagnatie of een deficiëntie. 
Bij een stagnatie t.g.v. woede zal de pols Shi en Xian zijn en de tong rood met rode zijkanten en een 
droog geel beslag. Bij een deficiënt beeld is de pols Xu, Xi, Ruo en de tong bleek, evt. vochtig (zie 
verder de patroondifferentiatie). 
Het hart is extra gevoelig voor woede, ook vanuit de 5 elementen leer, waar de Lever de moeder is 
van het Hart. Woede vult het hart explosief met bloed en dit kan leiden tot Hart bloed warmte met 
Shen verstoringen als gevolg. 
 
Maciocia18 benoemt ook andere emoties als oorzaak van Qi stagnatie en benadrukt daarmee dat in 
feite alle emoties op termijn de  Qi kan laten stagneren. Hij benoemt naast de Lever in relatie tot 
woede vooral ook de Longen en het Hart. 
 
3.3.1.2  Verdriet 
Verdriet put de Qi uit en kan leiden tot Milt-, Hart- en Longdeficiëntie. Na verloop van tijd leidt deze 
deficiëntie tot stagnatie; deze Qi stagnatie beschadigt niet alleen de Lever, maar ook het Hart en de 
Longen. Deze Hart- en Longstagnatie belemmert ook de Hun in zijn functie van ‘komen en gaan’, 
resulterend in afnemende ideeën, gevoel van richting geven in het leven. 
Volgens Machiocia is verdriet vaak de oorzaak van somberheid door verlies. Dit kan verlies van een 
persoon zijn, maar ook van een toekomstperspectief of een belangrijke object. 
 
3.3.1.3  Zorgen 
Zorgen knoopt het Qi en veroorzaakt in die zin Qi stagnatie van de Milt, Longen en het Hart. 
Door het negatieve effect op de Milt, Longen en het Hart, wordt ook hierin de Hun belemmert in zijn 
functie, met als gevolg een gebrek aan ideeën, doelen, inspiratie en een algeheel gemis aan richting 
kunnen geven in het leven. 
Mensen die zich snel zorgen maken, veel piekeren en van nature zwaarmoedig zijn hebben een 
constituonele Milt zwakte. In dat geval is de Yi aangetast.  De functie van de Milt is het 
transformeren en transporteren van vloeistoffen op fysiek niveau, maar ook op mentaal niveau.  Een 
belasting van de Milt geeft dus ook een voortdurend repeterende maalstroom aan terugkerende 
gedachten bij gebrek aan een goede doorstoom van mentale activiteiten. 
Aantasting van de Milt kan vermoeidheid geven en somberheid omdat men geen uitweg meer ziet 
uit de vicieuze cirkel van gedachten. 
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Zorgen zijn het emotionele tegendeel van de mentale energie van de Milt, die verantwoordelijk is 
voor de concentratie en het onthouden. Als de Milt gezond is, kunnen we ons concentreren en 
focussen. In het tegendeel leidt dit tot constant denken, getob en zorgen over gebeurtenissen. 
 
3.3.1.4  Schuld 
Maciocia benoemt als oorzaak van depressies ook schuld als emotie19. 
Schuldgevoelens kunnen ook Qi stagnatie geven, met name in het Hart. Bovendien kan er ook een 
stagnatie in de Nieren op treden wat de Zhi belemmert.  
 
3.4 .1  Psychologische effecten van verstoringen in de Zang Fu volgens L. Hammer 
L. Hammer heeft in zijn boek aan de energie van de verschillende organen, psychologische (ego) 
functies gekoppeld en deze verder uitgewerkt.  
Wanneer door uitputting de energetische orgaanfuncties verstoord raken, raken ook belangrijke ego 
functies verstoord. Door de toenemende uitputting en het vermogen naar het vinden van 
oplossingen onvoldoende voor handen zijn, zakt men vervolgens steeds verder weg in een vicieuze 
cirkel. 
Ik benoem de verstoringen die in het kader van deze scriptie het meest relevant zijn. 
L. Hammer differentieert de beelden in volte en leegte en brengt daarmee een nuance aan in de 
psychologische functie en de betekenis daarvan in iemands functioneren. Binnen deze verstoring kan 
de mens zichzelf niet meer goed waar nemen, ontbreekt de noodzakelijke spankracht en vervalt die 
persoon in rigiditeit en vervlakking.  
 
3.4.1.1  De Lever (Gan) 
De Lever is verantwoordelijk voor de vrije flow 
De YangQi is verantwoordelijk voor de expanderende, uittredende beweging  
De YinQi is verantwoordelijk voor de terug trekkende beweging 
Belangrijk hierin is de balans, het gaat om de wijsheid wanneer wel, niet te bewegen en wanneer stil 
te zijn. (in samenwerking met de galblaas als beslissingsmaker) 
Gan Yin Xu: 
Mensen met Gan Yin Xu zijn niet meer in staat zich terug te trekken, zijn altijd op de voorgrond, zien 
terugtrekken als falen en kunnen niet meer strategisch handelen. Ze hebben dus geen overzicht 
meer en worden “drammerig” , herhalen gedrag wat niet werkt en branden zichzelf hierdoor verder 
op. 
Volgens Schnyer en Flaws gebruiken deze mensen onbewust depressies om zich “legaal” terug te 
kunnen trekken. 
Gan Yin Shi: 
Mensen met een Yin Shi kunnen zich alleen nog maar in één richting bewegen, van de situatie af. Ze 
ontwijken in het algemeen alle (potentiële) spanningen en zien terugtrekken als een deugd. Ze zijn 
pacifistisch, vredeverbeteraars, hebben een vlak affect, spreken met een langzame en zachte stem, 
vriendelijk, zachtaardig en kunnen moeilijk overleven. Bij spanningen gaan ze snel “liggen”, d.w.z., ze 
geven het op en komen niet meer tot actie. 
Gan Yang Shi  (vertegenwoordigd door de Dan) 
De wil om op te komen voor jezelf is ShenYang / Shui, de voeding komt van Pi / Tu, en de richting en 
het doel van Gan en Dan / Mu. Gan Yang bepaalt hierin de balans tussen Gan Yin, terugtrekken en 
het moment bepalen om aan te vallen, te reageren.  
Gan Yang Shi  
Mensen met een Yang Shi reageren niet adequaat. Zijn niet in staat beslissingen te maken, te 
plannen en/of om voorwaarts te bewegen. Ze horen alleen hun eigen stem, zijn niet in staat tot 
zelfreflectie, zijn niet gelukkig,en worden alleen gedreven door hun onderliggende woede. Ze hebben 
dus vaak last van impulscontrole problemen 
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3.4.1.2  Het Hart (Xin) 
1) Xin Yin: 
Geeft de inspiratie voor creatieve expressie van alle vormen van kunst, intellectueel en spiritueel. 
Is de liefde in de hoogste vorm en controleert de mentale energie. 
Xin Yin Xu: 
Bij een Hart Yin leegte raakt iemand ongeïnspireerd, verveelt, vervalt in bureaucratie, verandert niet, 
vervlakt emotioneel, staat a.h.w. geblokkeerd in het leven. 
Xin Yin Shi: 
Bij een volte van Yin (d.w.z. een exces van Yin t.o.v. lege Yang) is iemand rusteloos, lijdt aan 
slapeloosheid met veel dromen, is chaotisch en verward in zijn cognities door een voortdurende 
stroom van gedachten, ideeën, beelden. Iemand raakt hypomaan, springt van het één naar het 
ander. 
 
2) Xin Yang 
Het yang aspect van het Hart is het actieve aspect van de circulatie. Organiseert en geeft 
communicatie aan creatieve ideeën. Het levert tevens de Qi die verantwoordelijk is voor een goede 
communicatie. 
Xin Yang Xu: 
Xin Yin geeft ideeën, Xin Yang brengt de ideeën in beweging. Als Xin Yin in tact is zijn er voldoende 
ideeën, maar met een Xin Yang leegte komen ze niet tot manifestatie. Mensen voelen tevens wel 
liefde en affectie als kwaliteit van het hart, maar kunnen deze niet uiten. Er is bovendien een 
onsamenhangende articulatie.  
Xin Yang Shi: 
Mensen rennen aan zichzelf voorbij omdat het actieve Yang deel overheerst, ze herhalen hun acties 
zonder creativiteit. De kwantiteit van de acties overheersen de kwaliteit (inhoud). De beweging van 
mensen is naar voren gericht, en men praat snel en nadrukkelijk 
 
3.4.1.3  Pericard (Xin Bao) 
Het Pericard is verantwoordelijk voor succesvolle interacties. Hij zorgt als buffer tussen het hart en 
de buitenwereld voor een evenwichtige in- en uitstroom van energie. 
Xin Bao Yin:  
Een onevenwichtigheid in de Xin Bao Yin geeft de neiging om te veel te ‘pleasen’ naar de 
buitenwereld, ten koste van de integriteit van de eigen hartenergie. Men is dan extreem op de ander 
gericht, de ‘focus of control’ is buiten zichzelf gericht. 
Xin Bao Yang: 
Een onevenwichtigheid in de Xin Bao Yang geeft problemen in de overtuigingskracht (te veel of te 
weinig), in de presentatie van het affect. 
 
3.4.1.4 De Dunne Darm (Xiao Chang) 
De Dunne Darm heeft 3 functies: 
1. Separatie 
2. Absorptie           van ideeën  
3. Transformatie 
Een belangrijke functie is het separeren van ideeën tussen zuiver en onzuiver. 
Xiao Chang Yang Xu: 
Bij een Yang leegte in de dunne darm kan men gedachten niet meer goed van elkaar onderscheiden, 
ook niet meer t.a.v. gevoelens. Alles vloei door elkaar, en eigen standpunten en ethiek gaat verloren 
in de vervloeiing. 
Xiao Chang Yang Shi:   
Bij een Yang volte ziet men geen nuances meer, maar men vervalt in hokjes denken en zwart/ wit 
patronen. 
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3.4.1.5  De Milt (Pi) 
De Milt behoort samen met de maag tot het element aarde en is verantwoordelijk voor 
verbindingen. In de klassieke opstelling staat aarde in het centrum van de elementen en voedt van 
daar uit de andere elementen. 
Milt Xu: 
Mensen met een Milt Xu hebben problemen met het verwerken van gedachten. Dit patroon komt 
overeen met de westerse diagnose van een orale persoonlijkheidsstructuur. Deze mensen stellen 
zich chronisch afhankelijk op van anderen, komen niet tot separatie/individuatie en hebben een 
gebrek aan eigenwaarde 
 
Milt Shi: 
In tegenstelling tot mensen met een Milt Xu hebben mensen met een Milt Shi een grote 
overeenkomst  met de narcistische persoonlijkheidsstructuur. Men ziet zichzelf als het centrum van 
de aarde en is niet in staat verbindingen aan te gaan.  
 
3.4.1.6 De Longen (Fei)  
De Longen zijn verbonden aan het element metaal en wordt gevoed door aarde (Milt/Maag). 
Als er verbinding is tussen deze twee elementen kan transformatie en expansie plaats vinden. Dit 
laatste is een long functie. De Longen geven materie aan de verbindingen intern, terwijl aarde 
verantwoordelijk is voor de externe verbindingen. Het verbreken van de interne verbindingen op 
Long niveau wordt ervaren als verdriet en verwarring. 
Fei Yin Xu: 
Yin Xu geeft een onvermogen om nieuwe energetische verbindingen te ontwikkelen of vast te 
houden. Deze nieuwe verbindingen zijn nodig voor het transformeren en veranderen van een nieuwe 
levensstijl. Dit geeft een fundamenteel machteloos gevoel. Er ontstaat geen zelfinzicht en men 
ontwikkeld in dat geval geen eigen autonomie. Er ontstaat een spirituele leegte en een 
afhankelijkheid van externe autoriteiten. Men wordt een ‘allemansvriend’, waait met alle winden 
mee en het ontbreekt aan een eigen uitstraling. 
Fei  Yin Shi: 
Mensen met een Yin Shi zijn obsessief en sterk op een specifiek persoon gericht. Men zuigt de ander 
a.h.w. volledig uit met ideeën, visies etc. en overlaad vervolgens de ander met eigen ‘inzichten’. Men 
dringt zichzelf op aan de ander, is gefixeerd op de ander en men blijft door dit patroon binnen de 
eigen ruimte reproduceren, zonder groei.  
Fei Yang Qi:  
De Fei Yang Qi wordt in dit verband via het metaal element verbonden met de Dikke Darm (Da 
Chang) 
Da Chang Yang moet stromen, geeft doorgang en ruimte voor het nieuwe. Verbroken verbindingen 
vanuit de Fei zijn pijnlijk maar geven ruimte voor nieuwe ervaringen. Verdriet transformeert dan in 
vreugde, oude ideeën krijgen nieuwe impulsen etc.  
 
3.4.1.7  De dikke Darm (Da Chang) 
 Da Chang Yang Xu 
Yang Xu vertraagt of stagneert zelfs het losmakingproces, men kijkt niet verder, wil niet veranderen, 
blijft hangen in ideeën, relaties etc. De Yang Qi in de dikke darm is dan ook niet sterk genoeg om Nier 
Yang te voeden. Nier Yang is verantwoordelijk voor het kunnen verdragen van het onbekende. Een 
tekort aan Dikke darm Yang kan dus via de Nier Yang leegte ook een angst geven om te veranderen. 
Da Chang Yang Shi: 
Yang Shi geeft een maniform beeld. Men springt en rent van het een naar het ander en houdt niets 
vast 
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3.4.1.8  Nieren (Shen) 
Alle lichaamssystemen beïnvloeden de Nieren, vooral bij overbelasting. De Nieren zijn het fundament 
van alle andere organen en vernieuwd zichzelf het langzaamst. De nier Qi is daarom gelimiteerd en 
eerder uitgeput.  
Shen Yin: 
Shen Yin is onze genetische opslag en gerelateerd aan het aanvoelen van de balans tussen onze 
menselijke grenzen en de expansie van ons ego.  Shen Yin vertegenwoordigd bovendien het besef 
van onze sterfelijkheid. 
Shen Yin Xu: 
Shen Yin Xu geeft op termijn (bij ouderdom)stereotype, repeterend gedrag door verlies van functies 
in het centraal zenuwstelsel. Dit geeft allerlei ouderdomsklachten, maar bovenal kan het verlies van 
Nier Yin een diepe twijfel omtrent de eigen zingeving van het (afgelopen) bestaan, geagiteerde 
somberheid en levensangst veroorzaken. 
Shen Qi Xu: 
Bij een algemeen Qi tekort in de nieren, verliezen mensen hun zelfvertrouwen en dit kan op termijn 
overslaan in een generalistisch gevoel van angst om het leven niet meer aan te kunnen. Men blijft 
dan vast houden aan (betere) herinneringen uit het verleden en typisch is het ontwijken van 
oogcontact. Dit is een veel voorkomend beeld bij Burnout. 
Shen Yang Xu: 
Mensen met een Yang Xu kunnen geen levenskracht meer genereren. Er is geen beweging naar 
voren, de activiteiten worden hebberig met een verdedigend sceptisme. Er kan somberheid op 
treden en irritatie.  
Shen Yang Shi: 
Dit beeld ontstaat door Shen Yin Xu en geeft een disbalans in de beleving van het energieniveau en 
de werkelijke conditie. Mensen overschatten zichzelf hierin, de energie komt niet van binnen uit, 
maar activiteiten worden  opgewekte adrenaline, ofwel de wilskracht. Mensen starten met veel 
energie bepaalde projecten, maar halverwege storten ze in omdat de Yang niet gevoed wordt door 
de Yin. 
 
Bron: samenvatting uit “Dragon rises, red bird Flies” L. Hammer 2e editie 1995   
 
3.4.2  Samenvatting 
De psychologische uitwerking van de deficiënties en exces van de Zang Fu, zoals L. Hammer  die heeft 
beschreven geeft een duidelijk inzicht in de mentale en emotionele effecten die op treden bij een 
disbalans. Hij heeft de mentale entiteiten Shen, Zhi, Po, Yi en Hun vertaald naar de Westerse 
leefwereld en herkenbaar gemaakt in de psychologische diagnostiek. Daarom vind ik het een 
belangrijke toevoeging aan het verkrijgen van inzicht in het ontstaan van somberheid/depressie door 
een disbalans in de Qi van de Zang Fu. 
Het wordt ook duidelijk dat vermoeidheid (uitputting door grensoverschrijdend gedrag), vaak vooraf 
gaat aan een Burnout. Zowel Maciocia als Hammer benoemen het verband tussen vermoeidheid en 
Shen verstoringen.  
Doordat een deficiëntie kan ontstaan in verschillende organen, verminderd de kwaliteit van de 
respectievelijke organen.  Zoals bijv. het hebben van overzicht en de gehanteerde coping (afweer) 
wordt inadequaat of zelfs destructief. Daarnaast kan er een volte op treden, met als gevolg o.a. 
stagnatie of phlegm. Door beide mechanismen, deficiëntie en volte raakt de Shen verstoord.  
De situatie verslechterd dan in toenemende mate omdat kwaliteiten als inzicht, de kracht, het 
doorzettingsvermogen etc. verminderen en een persoonlijke bijsturing steeds moeilijker wordt. 
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4 Patroondifferentiatie  
      
4.1  Diagnose en acupunctuurformules 
 
We hebben gezien dat elk orgaan zijn eigen functionele kwaliteit vertegenwoordigd in het totale 
bewustzijn van de mens.  
In de Nei Jing worden zeven emoties onderscheiden, die ieder gekoppeld zijn aan een orgaan, te 
weten: vreugde (Hart), woede (Lever), verdriet (Longen), piekeren (Milt), angst  en schrik (Nieren). 
Deze emoties kunnen veroorzaakt worden door disfunctionerende organen, maar kunnen op zichzelf 
ook ziekteverwekkers worden als de mens lang onder druk staat. 
Elke emotie heeft een specifiek effect op de Qi stroom in ons lichaam en deze raakt dan op termijn 
verstoord. (zie tabel pag.15)  Emoties zijn interne ziekteoorzaken die rechtstreeks een interne 
disbalans veroorzaken20.  Dit gebeurt echter alleen wanneer bepaalde emoties langdurig aan houden 
of zeer intens zijn. Bijv. als een bepaalde werksituatie frustrerend is of zelfs constant woedend 
maakt, dan zal daardoor de lever beïnvloed worden en een interne disbalans veroorzaken. 
 
4.1.1  De lever (Gan)   
Voltebeelden: 
1) Lever Qi stagnatie 
Door woede, frustratie, langdurige stress en onvervuld verlangen (zie pag.16) wordt de lever 
belemmerd in zijn Qi stroom. Tegenspoed uit zich via de lever in frustratie, of zelfs agressie. Zoals 
eerder gezegd wordt dit gezien als een belangrijke oorzaak van somberheid. Omdat de lever 
verbonden is met de Hun is men niet meer in staat de juiste beslissingen te nemen, het moment te 
bepalen zich op tijd terug te trekken of door te zetten, stemmingswisselingen en men verliest het 
vermogen tot zelfreflectie. 
Klinische symptomen: 
Frequent zuchten, spanningsgevoel in de borstkast, opgefokt gevoel,  onregelmatige menstruatie, 
PMS, weinig of veel menstruele bloeding met klonters, brok in de keel, spanning in de nek en 
schoudertoppen, wanneer de lever de maag aanvalt; oprispingen, boeren, misselijkheid, hikken. 
Pols: Xian mai  
Tong: normaal of iets donker, dun wit beslag. 
Behandelprincipe: lever en Qi harmoniseren, depressie oplossen. 
Acupunctuurformule: Liv-3 + Li-4, evt. met Liv-14, Gb-34, Bl-18, P6, Du20 
 
2) lever Qi stagnatie transformeert tot vuur 
Wanneer de Qi stagnatie lang aan houdt, transformeert deze in hitte en vuur. Vuur heeft een Yange 
dynamiek en stijgt. Het gevolg is een aantasting van de organen boven de lever, dus de maag, hart, 
longen en de zintuigen. Een belangrijk verschil met Qi stagnatie is dat de irritatie overgaat in 
woedeaanvallen en andere impulsdoorbraken en een sterke mentale onrust in het algemeen. De 
oorzaak is een vaak jarenlange onderdrukking van eigen levenskracht en tegenslag gecombineerd 
met overwerk en overmatig gebruik van alcohol. Dit leidt op zichzelf al tot somberheid en door de 
wrijving van de Qi stroom versterkt dit tot vuur.  
Klinische symptomen: 
Zie lever Qi stagnatie en bittere smaak in de mond, rode ogen, gelaat, acne, hoofdpijn, constipatie, 
agitatie. 
Pols: Xian mai en Shuo mai 
Tong: donker en rood en/of gezwollen randen, dun geel beslag. 
Behandelprincipe: lever en Qi stroom harmoniseren, hitte klaren, depressie oplossen. 
Acupunctuurfomule: Liv-2, Liv-3 + Li-4 Li-11, P-7, Ht-5, Bl-15, Bl-18 evt. met Shen kalmerende punten. 
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3) Bloedstagnatie en bloedstase 
T.g.v. chronische of ernstige lever Qi stagnatie kan bloedstagnatie of zelfs bloedstase ontstaan. Qi 
beweegt bloed en wanneer deze stagneert wordt ook de bloedstroom belemmert (=stagnatie) of 
locaal gestopt =stasis). Het gaat dan veelal om een ernstige depressie met veel onrust, suïcidale 
gedachten, slapeloosheid en pijn. Mensen hebben vaak op basis hiervan al hulp gezocht in het 
reguliere circuit en “geholpen” door hun klachten hun leefstijl aangepast. 
Klinische symptomen: 
Stekende focale pijn, opgezette buik, donker gelaat, donker en paars bloed (menstruatie), ruwe 
droge huid, rode plekken, paarse macules, spataderen, groen blauwe vaten op de buik 
Pols: Se mai, Xi mai 
Tong: donker, paars met stasis vlekken, paarse venen aan onderzijde 
Behandelprincipe: bloed stroom herstellen en stasis opheffen. 
Acupunctuurformule: P-3, Bl-17, Sp-10, Sp-6, Ren-14, Sp-8, evt. aangevuld met punten die de Qi 
stroom harmoniseren 
 
Phlegm obstructie 
Aan dit beeld ligt meestal een leegte van de milt ten grondslag. Hierdoor wordt de transformatie van 
vloeistoffen belemmert, met als gevolg damp, die transformeert in phlegm. In combinatie met lever 
Qi stagnatie stijgt de phlegm omhoog en obstrueert (de poorten van)het hart. Wanneer de phlegm 
de Qi en bloedstroom naar het hart blokkeert, ontstaat verwarring, desoriëntatie en de Shen raakt 
verstoord. De somberheid gaat gepaard met een algemeen gevoel van vermoeidheid en de behoefte 
zich af te willen zonderen. Het is een langzaam en geleidelijk proces van een toename van 
verandering in gedrag. 
Klinische symptomen 
duizeligheid, benauwd gevoel in de borst, geen eetlust, phlegm in de keel 
Pols: Hua mai, Xian mai 
Tong: dik wit beslag 
Behandelprincipe: phlegm elimineren, poorten van het hart openen  
Acupunctuurfomule: St-40, P-5, P-6, P-7, Li-7, Li-4, Du-20, St-8 
 
Leegtebeelden: 
Hoewel bloed een onderdeel is van Yin, verschillen de leegte patronen van elkaar. Een belangrijk 
verschil is dat Yin leegte vaak aanleiding geeft tot lege hitte en dat is niet het geval bij bloedleegte. 
 
1) Lever Yin deficiëntie  
Als er alleen sprake is van Yin leegte zonder lege hitte tekens, is er sprake van een verzwakte Shen, 
concentratiestoornissen, slecht geheugen, vermoeidheid en verwarring. Wanneer er wel sprake is 
van lege hitte, dan kenmerkt zich dat met de bijkomende symptomen; onrust en angstgevoelens. 
Somberheid veroorzaakt door Yin leegte ontstaat vaak na een langdurige periode van frustratie, 
wroeging, en overactiviteit, welke leiden tot de uitputting van Yin. Dit patroon komt vaker voor bij 
oudere werknemers die niet in staat zijn hun werkzaamheden passend bij hun leeftijd terug te 
brengen en het in het algemeen moeilijk vinden om het rustiger aan te doen. Er is dan ook vaak 
verwarring over de persoonlijke doelen en angst om de juiste beslissingen te nemen. 
Klinische symptomen: 
Slecht geheugen, droge ogen huid en haar, duizeligheid, wazig zien, slapeloosheid, nachtblindheid, 
hitte in de 5 centra, brokkelige nagels, namiddagkoorts, tremoren en contracties van spieren en 
pezen 
Pols: Fu mai en Xu mai of Shuo mai en Xian mai 
Tong: rood zonder beslag of bleek met rode randen en punt. 
Behandelprincipe: de lever en het Yin voeden, de Hun ankeren en Shen kalmeren. 
Acupunctuurformule: Bl-18, Bl-47, Liv-8, Sp-6, Kid-3, Ren-4 evt. aangevuld met Gb-13, Yintang 
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2) Lever bloed deficiëntie  
Bij een Lever bloed deficiëntie ontbreekt het iemand aan moed, kan diegene geen beslissingen 
nemen en is snel ontmoedigd. De persoon is bang de verkeerde beslissingen te nemen. De Hun 
wordt in verband gebracht met de Lever en maakt plannen, is creatief, stelt grenzen, en is in feite 
onze fysiologische agressie. Aanleg, veroudering, overmatig werken of excessief bloedverlies kan 
aanleiding geven tot bloedleegte. De somberheid gaat vaak gepaard met vermoeidheid. 
Klinische symptomen: 
Gevoelloosheid in de ledenmaten, duizeligheid, spierspasmen en krampen, dof en bleek gelaat, 
slapeloosheid, vlekjes zien. 
Pols: Xi mai, mogelijk Se mai 
Tong: bleek, dun en wit beslag 
Behandelprincipe: lever bloed voeden 
Acupunctuurformule: Bl-17, Bl-18, Bl-20, Bl-47, Liv-8 
 
4.1.2  Het hart (Xin): 
Het Hart is binnen het kader van deze scriptie belangrijk omdat hier de Shen in huist. Bij alle Shen 
verstoringen is het Hart betrokken. De Shen is immers ons bewustzijn, neemt gevoelens waar en 
wanneer iemand somber is, is de kijk op de persoonlijke realiteit verstoord.  
L. Hammer21 (17) onderscheid de aanvullingen van de verschillende organen als volgt: 

 Nier Yin  levert de substantie aan de hersenen (Suĭ voedt de Năo) 

 Nier Yang geeft de drive en kracht om te evolueren en te ontwikkelen 

 Lever geeft de richting 

 Milt geeft de voeding 

 Hart Yin inspireert die substantie in bewustzijn, geeft inzicht 

 Hart Yang geeft vorm aan dat inzicht, geeft er expressie aan. 

 Pericard reguleert het contact tussen de binnen- en buitenwereld. Ofwel, tussen de     
communicerende ego van de één en de ego’s van de anderen. Deze is dus verantwoordelijk voor een 
succesvolle interactie. Hij zorgt als de buffer tussen het hart en de buitenwereld voor een 
evenwichtige in- en uitstroom van energie.  
 
De overeenkomstige kenmerken van Hart Qi, bloed en Yin leegte is; slapeloosheid, Hartkloppingen, 
milde generalistische angst, duizeligheid, slecht geheugen en verhoogde schrikreacties. Wanneer er 
Hartkloppingen zijn is de pathologie altijd aan het Hart gerelateerd. In alle gevallen wordt het Hart Qi 
en Bloed gevoed en de Shen gekalmeerd. 
Een basisformule voor deze patronen is: Bl-15, Ren-14, Ren-15, Ht-7, P-6. 
 
1) Hart Qi leegte 
De Qi van het Hart raakt uitgeput wanneer angst en somberheid langer voort duurt. Het Qi is dan 
niet meer in staat de Shen in het Hart te huisvesten. Naast aanhoudende gevoelens van angst, 
verdriet en veel piekeren, kunnen ook andere factoren tot dit patroon leiden, zoals langdurige ziekte 
en veel bloedverlies (bijv. door menstruatie). 
Dit patroon staat zelden op zichzelf, maar wordt meestal veroorzaakt door andere onderliggende 
patronen. Mensen met Hart Qi leegte voelen zich oha. moe, uitgeput, somber, huilerig en kunnen 
nergens meer voor gemotiveerd worden. 
Klinische symptomen: 
Hartkloppingen die verergeren bij inspanning, kortademigheid,slapeloosheid, slecht geheugen, 
frequent gapen, rusteloosheid, lichte duizelingen. 
Pols: Xi mai, Xu mai, Jie mai 
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Tong: bleek met een dun beslag 
Behandelprincipe: Hart voeden,bloed voeden, Shen kalmeren 
Behandelprincipe: Naast de basisformule, Ren-4, St-36, Sp-6, Sp-4, evt. aangevuld met  
Bl-20, Bl-21, Do-20 
 
2) Hart bloed leegte 
De Milt is de bron waar Qi en bloed uit voort komen. In de praktijk betekent dit, dat in het geval van 
bloed leegte, er meestal ook sprake is van een milt leegte. De oorzaak zijn dezelfde als bij Hart Qi 
leegte, die echter langer aan houden en vervolgens ook het bloed aan tasten. 
Klinische symptomen: 
Hartkloppingen, rusteloosheid, veel dromen, dof en bleek gelaat, slecht geheugen en een uitputting 
van Shen (verwarring, angstig, somberheid met vermoeidheid, concentratiestoornissen) 
Pols: Xi mai, mogelijk Se mai 
Tong: dun en bleek, met een dun wit beslag 
Behandelprincipe: hart bloed voeden, Shen kalmeren 
Behandelformule: Naast de basisformule, Ren-4, St-36, Sp-6, Sp-4, evt. aangevuld met  
Bl-17, Sp-10, P-7 
 
3) Hart Yin leegte 
Angst, zorgen en een langdurige uitputting door overwerken of veroudering in combinatie met te 
weinig rust kunnen uiteindelijk leiden tot Yin leegte. Bij Yin leegte voelt men zich futloos en tegelijk 
rusteloos, met een verergering in de avond, zijn vermoeid en staan a.h.w. geblokkeerd in het leven. 
Klinische symptomen: 
Hitte in de 5 centra, plukkerig gedrag, opvliegers, hartkloppingen, slapeloosheid, agitatie, 
nachtzweten. 
Pols: Shuo-mai en Xi mai of Fu mai en Xu mai 
Tong: rode punt, rood, zonder beslag 
Behandelprincipe: Yin voeden, hart versterken en Shen  kalmeren 
Behandelformule: Naast de basisformule, P-7, Kid-6, Kid-3, Kid-10, Sp-6 
 
4.1.3  De Milt (Pi) 
Milt patronen staan meestal nooit op zichzelf. Wanneer de transport en transformatie functie van 
voeding en vloeistoffen is aangetast, heeft dit ook direct gevolgen voor het hele systeem. Wat 
betreft de miltpatronen moet een onderscheid gezien worden in Qi leegte en Yang leegte. Yang 
wordt door de beweging van Qi gegenereerd en is verwarmend van aard. 
Bij Yang leegte zijn dan ook alle symptomen van Qi leegte terug te vinden. Onderscheidend zijn 
echter de koude symptomen, die bij Qi leegte niet voor komen. 
In de milt huist de Yi, die overeenkomt met de denkprocessen. Wanneer de Milt uit balans raakt, 
wordt niet alleen de fysieke transport en transformatie functie verstoord, maar ook de mentale 
transport en transformatie blokkeert. Men blijft dus ronddraaien in dezelfde gedachtegangen, het 
denken vertraagd en er zit geen vooruitgang in. De zelfreflectie en het overzicht in verschillende 
werkprocessen verminderd hierdoor. Dit is ook te verklaren vanuit de 5 elementen, waarin aarde 
(waar de milt in wordt ingedeeld) volgens de klassieke indeling in het midden staat. Aarde is 
verantwoordelijk voor verbindingen, zowel op micro, als ook op macro niveau. Als aarde verstoord 
raakt, vervallen de verbindingen ook in de denkprocessen. 
 
1) Milt Qi leegte  
Te veel werken, slechte eetgewoonten en overmatig piekeren leidt tot overconsumptie van Qi en 
bloed en kunnen de milt verzwakken. Aan de andere kant kan te weinig bewegen aanleiding geven 
tot Qi stagnatie en aanleiding geven tot milt leegte etc. Dit geeft klachten als vermoeidheid, 
vertraagd denken en handelen, obsessief denken, interesseverlies, somberheid, schuldgevoelens, 
obsessief denken. 
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Hoofdsymptomen: 
Vermoeidheid, losse stoelgang, verminderde eetlust, bleek gezicht en/ of zwakke stem, lethargie 
Pols: Ru mai, Xu mai 
Tong: bleek, gezwollen, dun wit beslag 
Behandelprincipe: versterk de milt en de Qi 
Acupunctuurformule: Bl-20, Bl-21, St-36, Ren-4, Ren-6, Ren-12, Sp-3. 
 
2) Millt Yang leegte 
Een langdurige milt Qi leegte kan uiteindelijk ook de Milt Yang aantasten en uitputten. De 
bovenbeschreven klachten zijn hetzelfde, maar versterkt.  
Hoofdsymptomen:  
Naast de symptomen zoals die staan beschreven bij de Milt Qi leegte, nu ook oedeem, een koud 
lichaam met koude ledematen, abdominale distentie en vermoeidheid na het eten, een doffe 
buikpijn die verbeterd bij druk. 
Pols: Chen mai, Ruo mai, of zelfs Chi mai 
Tong: bleek, gezwollen, tandafdrukken en een dun, wit, slijmerig beslag. 
Behandelprincipe: Qi voeden en de milt verwarmen 
Behandelformule: idem als bij milt Qi leegte. 
 
3) Milt en hart leegte 
Wanneer de milt slecht functioneert wordt er te weinig Qi en bloed gegenereerd. Hierdoor raken 
zowel de Milt Qi, als ook het hartbloed leeg. Wanneer het Hartbloed leeg raakt, kan de Shen niet 
meer goed gehuisvest worden en wordt men rusteloos en soms zelfs hyperactief op een 
ondoelmatige wijze. Het kan ook voorkomen dat de Shen niet meer in staat is de wereld op een 
adequate wijze tegemoet te treden. Er ontstaan klachten als een enorme vermoeidheid, somberheid 
met verwarring en concentratieproblemen. 
Hoofdsymptomen: 
Excessief denken, hartkloppingen, bezorgdheid, Galblaas timiditeit (besluiteloosheid), verminderde 
eetlust, een lusteloze en bleke uitstraling., duizeligheid. 
Pols: Xi mai, Ruo mai 
Tong: bleek 
Behandelprincipe: de milt versterken, het Hart voeden, Qi versterken en bloed voeden. 
Behandelformule: Bl-15, Bl-17, Bl-20, Ht-7, Sp-6, St-36 
 
4) Milt Yang en Nier Yang leegte 
Als de Milt lange tijd te lijden heeft van een Qi leegte, dan kunnen ook de nieren daar onder te lijden 
krijgen. Yang Qi is verantwoordelijk voor de transformatie en beweging en geeft ons het vermogen 
om te reageren en tot actie te komen. Veroudering, maar ook langdurig overwerken kunnen leiden 
tot een uitputting van Yang Qi. De Nieren zijn de bron van alle organen. Een Yang Qi leegte van de 
nieren kan daarom ook leiden tot een Yang Qi leegte van de milt. Andersom kan chronische milt Qi 
leegte leiden tot een uitputting van nier Yang Qi. Yang Qi wordt in de literatuur wel vergeleken met 
het vuur onder een ketel 22. Als het vuur ontoereikend is, dan komt het water tot stilstand en wordt 
inactief. Dit patroon komt veelvuldig voor bij een Burnout. De somberheid gaat gepaard met 
uitputting, gebrek aan wilskracht en initiatief en gevoelens van hopeloosheid, emotionele vervlakking 
en het ontbreken van vertrouwen in herstel. 
Hoofdsymptomen: 
Een sombere, bleke en uitgebluste uitstraling, hartkloppingen, impotentie, verminderd of afwezige 
libido, lage rugpijn, behoefte om te liggen, psychomotorische retardatie, kniepijn, koude voeten, 
gehoorproblemen. 
Pols: Chen mai, Lao mai in de Chi positie 
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Tong: bleek met een vettig dun beslag, mogelijk tandafdrukken 
Behandelprincipe: de nieren voeden en verwarmen, Yang en Qi versterken. 
Behandelformule: Bl-20, Du-4, Bl-23, Ren-8, Ren-4, St-36, Kid-3, Kid-7 met moxa. 
 
4.1.4  De nieren (Shen) 
Zoals eerder gezegd zijn de nieren het fundament van alle andere organen en levert altijd in bij 
overbelasting. Bij een Burnout zal daarom ook altijd rekening gehouden moeten worden met een 
Nier deficiëntie. De Nier Qi vernieuwd zichzelf het langzaamst en is daarom ook sneller uitgeput en 
gelimiteerd. 
De basisemotie van de nier is existentiële angst. Dit is verbonden aan de nier, ofwel de Zhi 
De Zhi geeft ons bovendien wilskracht, de nodige vastberadenheid om onze doelen te bereiken. Wel 
mooie plannen hebben, maar niet concreet door kunnen zetten, gepaard gaande met een moeilijk te 
definiëren levensangst, duidt op een nierdeficiëntie. 
 
1) Nier Yin leegte, Yang rijst patroon. 
Nier Yin kan leeg raken door ouderdom, overbelasting of excessieve seksuele activiteit. 
Als het Yin het Yang niet meer kan controleren ontstaat lege hitte, of stijgend vuur. Dit kan de 
volgende patronen genereren: 
*De hitte kan de vloeistoffen verder beschadigen en de situatie verergeren. 
*De hitte beschadigd andere organen, bijv. de Lever, die al door de Nier Yin onvoldoende wordt 
bevochtigd en dit kan leiden tot stijgende Lever Yang.  
*De hitte kan de Maag beschadigen door Maag Yin te consumeren. 
*Door de opstijgende hitte, of vuur raakt de Shen in het Hart verstoord. (ook bekend al “Hart en    
Nieren communiceren niet met elkaar”) 
*Doordat de Nieren en de lever onvoldoende voeding ontvangen, raken de Ren mai  ontregelt en de 
Chong mai, met als gevolg een onregelmatige menstruatie cyclus. 
Gevoelens als onrust, vermoeidheid, gebrek aan wilskracht, doellosheid, wanhoopsgedachten, 
aversie voor mensen en drukte en een rigide denkwijze zijn hierbij kenmerkend. 
Hoofdsymptomen: 
Hartkloppingen, slapeloosheid, hitte in de 5 centra, namiddaghitte, lage rugpijn, agitatie, 
duizeligheid, droge mond en keel en een onregelmatige menstruatie. 
Pols: Xi mai, Shuo mai, mogelijk Fu mai (vooral in de cun positie) 
Tong: rood, droog, weinig geel beslag of geen beslag. 
Behandelprincipe: Yin voeden, hitte klaren, het hart harmoniseren en de Shen kalmeren. 
Behandelformule: Kid-3, Kid-6, Sp-6, Ht-7, P-6, Du-20, Gb-20, Yintang 
 
4.1.5   De longen (Fei) 
De Longen zijn verbonden met de Po (zie bijlage 1) en is het meest verbonden met het stoffelijk 
lichaam. Deze slaat alle ervaringen op en met name gevoelens van verdriet. Deze emotie put de Long 
Qi uit en dit kan resulteren in Long Qi leegte.  
Vanuit de 5 elementen zijn de longen verbonden met metaal en deze wordt gevoed door aarde. 
Aarde is verantwoordelijk voor verbindingen en als deze gevoed wordt doorgegeven kan via de 
Longen exploratie en expansie in de buitenwereld plaats vinden. 
Langdurig voorovergebogen over een bureau zitten in dezelfde houding kan eveneens een oorzaak 
hiervan zijn23. Er ontstaan dan gevoelens van bedrukking, melancholie en vermoeidheid. 
 
1) Long Qi leegte 
Long Qi leegte gaat vaak gepaard met Milt Qi leegte en wordt ook vaak veroorzaakt door slechte 
eetgewoonten, piekeren, constant na denken. Deze verzwakken de Milt (zie milt Qi leegte) Mensen 
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keren naar binnen, blijven in oude routines hangen en hebben een algeheel verlies van 
levensvreugde. 
Hoofdsymptomen: 
Kortademigheid, lichte hoest, zwakke stem, weerzin om te spreken, snel verkouden, vermoeidheid, 
helderbleek gelaat. 
Pols: Xu mai 
Tong: bleek 
Behandelprincipe: Long Qi tonifiёren, het Yang verwarmen. 
Acupunctuurformule: Lu-9, Lu-7, Ren-6, Bl-13, Du-12, St-36 Ren-12 
 
Bron: The practice of Chinese Medicine, Maciocia  2e editie pag. 334 t/m 383 
           A Manual of Acupuncture, P.Deadman    
           Afstudeerscriptie van Paul Boer 2006 Yu Zheng  t.b.v academie Qing Bai richting  
           acupunctuur                  
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5 Andere behandelvormen 
  
Naast de acupunctuur kent de Chinese Geneeskunde diverse methodieken waar in de behandeling 
een keuze uit gemaakt wordt.  
 
5.1  “Juiste levensstijl” 
In de TCM wordt veel nadruk gelegd op de wijze waarop mensen leven. Het ideale leven zou een 
leven zijn volgens de universele wetten. Als dit wordt bereikt zal ook het innerlijk van de mens in 
harmonie zijn. Yin en Yang zal dan , evenals de emoties in balans zijn. 
Op pag.12 en 13 heb ik hier al het e.e.a. over geschreven. Binnen het kader van deze scriptie voert 
het te ver om hier uitgebreid op in te gaan. Ik behandel het echter wel in het kort omdat met name 
mensen met een Burnout vaak een langdurige disbalans in hun levensstijl achter de rug hebben. 
Gegeven het feit dat ze door hun klachten gedwongen worden rust te nemen, is dat ook vaak het 
moment waarop de noodzaak van veranderingen voelbaar wordt. De bereidheid om te veranderen 
en de vraag naar begeleiding hierin is dan ook meestal optimaal. Al is het maar om een toekomstige 
herhaling van een Burnout te voorkomen. 
Binnen de TCM zijn diverse behandelvormen gelijkwaardig en integraal inzetbaar. Of het nu gaat om 
voeding, beweging, of acupunctuur, ze gaan allemaal uit van dezelfde basisprincipes en vullen elkaar 
daarom ook direct aan. 
 
5.2  Lichamelijke activiteit 
Volgens de Chinese filosofie zou elke activiteit gericht moeten zijn op een leven dat in evenwicht is 
met de kosmos, de jaargetijden, de persoonlijke gesteldheid en levensperiode24. Lichamelijke 
activiteit speelt een belangrijke rol bij het harmoniseren van de Qi en bloed circulatie. Te hard 
werken, te lang en te intensief kant echter de milt belemmeren Qi en bloed te produceren, waardoor 
tekorten kunnen ontstaan. Het lichaam moet uit kunnen rusten en de tijd hebben om deze tekorten 
weer aan te vullen. Helaas gebeurt dit vaak te weinig. Onder een combinatie van werkdruk, een 
intensief sociaal leven, en een opgroeiend gezin zijn mensen vaak niet eens meer in staat om zich te 
kunnen ontspannen. Intensief sporten kan een tijdelijke stagnatie op heffen, maar een deficiëntie 
alleen maar verergeren. Het is dus belangrijk om te weten wat het lichaam en de geest nodig heeft 
om weer in balans te komen. Qi Gong kan hierin voorzien. Qi Gong is een Chinese bewegingsleer die 
tot doel heeft de Qi circulatie te verbeteren en het lichaam te versterken d.m.v. ademhaling- en Qi 
circulatie technieken. 
 
5.3  Qi Gong 
Qi Gong is van oorsprong een behandel onderdeel binnen de TCM. Naast voeding, kruiden, 
acupunctuur, massage, was Qi Gong een aanvulling van de genezing25.  
Door de jaren heen is het echter uitgegroeid tot een op zichzelf staande methode van specifieke 
bewegingen en houdingen.  
Er zijn meer dan duizend variaties  van Qi Gong terug te vinden. Met name de Doaïstische 
beoefenaars en meesters in de Qi Gong ontdekten dat bepaalde oefeningen en bewegingen niet 
alleen leidden tot meer vitaliteit, maar ook tot het genezen van chronische ziekten. Hierdoor 
ontstond de zogenaamde medische Qi Gong. 
Door het dagelijks beoefenen van Qi Gong, blijft de balans in de Qi circulatie bewaard en krijgt 
iemand meer gevoel voor de balans, of disbalans in lichaam en geest. Dit is met name belangrijk 
wanneer iemand onder druk komt te staan en de neiging heeft om zich te sterk te identificeren met 
hetgeen buiten hem of haar ligt. Bijv. werk, zieke ouders, een verhuizing etc. 
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5.4  Voeding 
Eetgewoonten hebben een grote invloed op de gezondheid volgens de TCM. Omdat de maag het 
voedsel opneemt en de milt het moet transformeren in Qi en bloed worden deze twee organen ook 
het meest door voeding beïnvloed. Wanneer iemand zichzelf uit put, ontstaat vaak de neiging 
zichzelf staande te houden met stimulerende voedingsmiddelen. Dit zijn echter tijdelijke 
“oplossingen”, maar werken een verdere deficiëntie in de hand. Koffie bijv. geeft wel een tijdelijke 
stimulans, maar haalt die Qi geforceerd uit de Nieren en vult die niet meer aan. 
In de TCM bepaalt wie wij zijn welk voedsel het beste voor ons is. Belangrijke factoren die bepalend 
zijn voor onze voedselkeuze is de specifieke conditie van iemand, de leeftijd en of er sprake is van 
volte of een deficiëntie of van hitte, of koude patronen. De scheidingslijn tussen voeding en kruiden 
is vaak niet zo duidelijk te trekken. 
Voeding kan ook medicinaal ingezet worden en met bepaalde kruiden worden bereid, die bijv. 
verwarmend zijn, of phlegm elimineren. Voedingsmiddelen zijn qua energetica in te delen naar heet, 
warm, koud of neutraal en kunnen als zodanig binnen een dieet bewust worden toegevoegd. 
Een belangrijk verschil tussen de westerse en oosterse bereidingswijze is het accent op gekookt 
voedsel. Wanneer voedsel wordt gekookt, vind in feite het verteringsproces buiten ons lichaam al 
gedeeltelijk plaats. De milt heeft dan minder Qi nodig om de voorbereide voeding om te zetten tot 
Gu Qi. Binnen de TCM zijn dan ook veel recepten met een basis van urenlang doorgekookte rijst- en 
granen. De pap die dan ontstaat heet “jook”. B. Flaws heeft in zijn boek ‘the book of jook’26 
verschillende recepten beschreven die toegepast kunnen worden bij verschillende verstoringen. 
 
5.5  Kruiden 
Binnen het kader van deze scriptie voert het te ver om hier uitgebreid om in te gaan. Maar het 
gebruik van kruiden is zo’n wezenlijk onderdeel van de TCM, dat ik het toch even wil belichten. 
Mensen met een Burnout hebben te maken met een langdurige interne disbalans. Ofwel een 
overwegend stagnatie (exces), of wel een overwegende deficiëntie.  De opvatting dat interne 
klachten vooral baat hebben bij kruiden zal bij de acupunctuurbehandeling van deze patiëntengroep 
een overweging kunnen zijn. 
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6 Conclusies 
 
De literatuurstudie heeft inzicht verschaft op de in de inleiding opgenomen vraagstellingen. N.a.v. 
een praktijkonderzoek binnen mijn werk in de GGZ werd duidelijk dat vermoeidheid een belangrijke 
factor blijkt te zijn in samenhang met somberheidklachten bij een Burnout. Deze vraag is dan ook 
toegevoegd aan de oorspronkelijke vraagstellingen. 
De vraagstellingen worden hieronder in dezelfde volgorde beantwoord. 
 
Onderzoeksvragen: 

 Vanuit welke invalshoek wordt binnen de TCM psychopathologie in het algemeen, en   
               somberheid in het bijzonder uitgelegd .    

 Hoe verklaard de TCM somberheid en uitputting.  
En toegevoegd n.a.v. het onderzoek onder 15 cliënten binnen de GGZ:  

 Ligt er een relatie tussen de genoemde vermoeidheid en de somberheidklachten. 

 Is er een integratie mogelijk tussen de Westerse behandeling bij Burnout en de TCM, en 
               wat is de aanvullende waarde hiervan. 
 
 
Vanuit welke invalshoek wordt binnen de TCM psychopathologie in het algemeen, en somberheid 
in het bijzonder uitgelegd? 
Binnen de TCM worden psychische aandoeningen niet als een aparte categorie gezien, maar als een 
onderdeel van een fysiologisch energetisch patroon. Binnen  dit patroon zijn de lichamelijke en 
mentaal-emotionele reacties zo met elkaar verweven, dat een strikte scheiding niet te maken valt. 
Sterker, de TCM benadert in de meeste gevallen een psychische aandoening op dezelfde wijze als 
lichamelijke aandoeningen en gaat er vanuit dat deze twee gesteldheden elkaar wederzijds 
beïnvloeden. 
De psyche wordt als zodanig binnen de TCM wel onderkend, en aangeduid met Shen als algemeen 
bewustzijn, en met Shen, Zhi, Po, Yi en Hun als specifieke entiteiten. Deze entiteiten zijn aan eigen 
organen gebonden en hebben een wederzijdse interactie met elkaar. Mensen met een psychische 
aandoening gaan dan ook niet naar een “psycholoog”, maar naar een arts die zich bezig houdt met 
organen. De psychische gesteldheid is een indicatie van een algemeen patroon. Aan dit patroon 
kunnen verschillende, elkaar veroorzakende, verergerende, of elkaar in stand houdende patronen 
ten grondslag liggen. 
Een Burnout in de westerse zin van het woord heeft verschillende verschijnselen en deze worden 
geformuleerd in verschillende definities. Binnen deze definities vullen termen als vermoeidheid, 
uitputting, langdurig, disbalans, somberheid en geringe betrokkenheid elkaar wederzijds aan. Het 
behandelaanbod dat hierop volgt is wisselend, divers en vaak met meerdere disciplines. 
Uit bovenstaande blijkt dat de TCM een andere benadering hanteert. De fysieke, mentale en / of 
emotionele disbalans vormt gezamenlijk  één of meerdere patronen en zijn tegelijk het 
behandelprincipe. Deze wordt uitgevoerd door dezelfde arts. 
L. Hammer heeft in zijn boek ‘Dragon rises, Red bird flies’27 de psychologische uitwerking van een 
disbalans in de Zang Fu inzichtelijk gemaakt en een vertaalslag gemaakt naar de westerse leefwereld 
en diagnostiek. Hiermee wordt ook meer duidelijk dat een disbalans niet alleen een verstoring kan 
geven in de stemming, zoals bijv. somberheid, maar ook in het gedrag, en de cognities.  
Zoals gezegd zijn patronen in de TCM leidend in de communicatie over ziektebeelden, of het nu 
lichamelijk is en/of psychisch. Uit dit patroon vloeit vervolgens het behandelprincipe voort en heeft 
daarmee dus een functioneel karakter. 
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Hoe verklaard de TCM somberheid en uitputting? 
Uit mijn literatuuronderzoek blijkt dat vanuit de TCM verschillende verklaringen zijn beschreven. 
Hieronder volgen de belangrijkste conclusies. 
  
 Volgens Jeremy Ross28 ontstaat een Burnout in de westerse zin van het woord door een 
constitutionele Yin deficiëntie. Rust is Yin, activiteit is Yang. Te weinig rust put de Yin uit. 
 In de Su Wen29 worden leefregels beschreven, die in toenemende mate afwijken van onze 
huidige maatschappij in het algemeen en ons werkklimaat in het bijzonder. 
 Qi stagnatie wordt door verschillende auteurs gezien als de belangrijkste oorzaak van 
somberheid, terwijl somberheid zelf ook Qi stagnatie kan veroorzaken. Daarnaast benoemt Maciocia 
woede, zorgen en verdriet als belangrijke veroorzakende emoties van stagnatie30 . 
 Een disbalans in de Zang Fu geeft een volte of deficiënt beeld te zien, welke ook een mentale, 
emotionele en gedragsmatige uitwerking heeft31.   
 Bij een Shen verstoring, zoals somberheid is altijd het hart betrokken, omdat daarin de Shen 
is gehuisvest. Het hart heeft een nauwe relatie met het pericard en zal in de behandelprincipe 
meegenomen moeten worden. 
 Alle lichaamssystemen beïnvloeden de nieren, vooral bij overbelasting. Omdat deze het 
fundament van alle organen zijn, moeten deze altijd meegenomen worden bij de behandeling van 
uitputting en somberheid. 
 
En toegevoegd n.a.v. het onderzoek onder 15 cliënten binnen de GGZ:  
Ligt er een relatie tussen de genoemde vermoeidheid en de somberheidklachten? 
Uit de patroondifferentiatie die ik heb uitgewerkt op pag.21 t/m 27 blijkt dat vrijwel alle beelden 
waar somberheid uit voort vloeit, samen gaan met vermoeidheid. Het optreden van het één zal dus 
naar alle waarschijnlijkheid het ander uit lokken. 
Vanuit de patroondifferentiaties in hoofdstuk 4 blijken bijna alle genoemde beelden vermoeidheid en 
somberheid als klachtenpatroon te combineren. Wanneer er een Qi- of Yang leegte is geeft dit op 
zichzelf vaak een basaal gevoel van vermoeidheid. Yang leegte kan damp veroorzaken en op termijn 
Phlegm obstructie geven en o.a. (de poorten van) het hart blokkeren. Dit kan leiden tot Shen 
verstoringen, zoals somberheid.  Bovendien wordt door een Qi deficiëntie  te weinig bloed 
aangemaakt waardoor o.a. de Lever Qi kan stagneren en de Hun niet meer vrij kan communiceren 
met het Hart. De Hun maakt plannen voor de toekomst en bepaalde de visie op de toekomst. 
Wanneer deze visie niet verwezenlijkt kan worden zal de lever in de problemen komen en mogelijk 
ook daarom kunnen stagneren. Lever Qi is verantwoordelijk voor de Qi circulatie in ons hele lichaam 
en wanneer deze functie is belemmert kan de Qi circulatie in ons hele lichaam verstoord raken. 
 
Emoties kunnen leiden tot het disfunctioneren van organen en op zichzelf zodoende een ziekte 
verwekker worden. Het ontbreken van een zinvol toekomstperspectief geeft vaak gevoelens van 
somberheid en kunnen allerlei existentiële vragen op roepen. Dit is Nier gerelateerd. Omdat mensen 
met een Burnout vaak een geschiedenis achter de rug hebben waarin ze langdurig over hun grenzen 
zijn gegaan is er vaak een deficiëntie ontstaan op Nier niveau. Nier Qi vernieuwt zichzelf het 
langzaamst en zal daarom ook het langst als vermoeidheid voelbaar blijven. De basisemotie van de 
Nier is existentiële angst en dit wordt vaak zichtbaar in het hersteltraject. Bij de behandeling moet 
hier dus ook aandacht aan besteed worden.  
 
Ook de Milt Qi heeft vaak voor lange tijd onder druk gestaan door veel denkwerk, onregelmatig eten, 
piekeren etc. Behalve een stagnatie in het denken (mensen krijgen cirkel gedachten en worden daar 
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vaak niet vrolijker van), stagneert ook de transport en transformatie functie en dit geeft altijd 
vermoeidheid.  
 
Is er een integratie mogelijk tussen de Westerse behandeling bij Burnout en de TCM, en wat is de 
aanvullende waarde hiervan? 
Het Westerse behandelaanbod voor mensen met een Burnout is zoals gezegd divers en soms ook 
willekeurig. De emotionele ontregelingen worden vaak tegemoet getreden met een vorm van 
gesprekstherapie en evt. een begeleiding bij het veranderen van leef- en werkpatronen. De 
vermoeidheid wordt verondersteld vanzelf in dit aanbod op te knappen, evt. met behulp van 
gestructureerde rustschema’s en vitaminepreparaten. Deze trajecten verlopen veelal via 
verschillende disciplines en instanties.  
De TCM onderkent somberheid en levert daarin ook maatwerk, omdat het niet alleen kijkt naar de 
emotie, maar ook naar de lichamelijke en gedragsmatige signalen. Deze vormen gezamenlijk de 
diagnose en behandelformule. De TCM gaat er van uit dat een lichamelijk welbevinden, automatisch 
een helder bewustzijn en adequate gedragslijnen in houden. Terwijl de Westerse benadering vooral 
een verbale begeleiding naar emotioneel herstel voor staat, is dit in de TCM duidelijk van minder 
belang. 
Juist door deze verschillen kan de TCM zeker een bijdrage leveren aan de behandeling van een 
Burnout. Wanneer van beide kanten de krachten met elkaar verenigd worden, kan ik me een aanbod 
voor stellen waarin de lichamelijke, mentale en emotionele kanten evenveel tot hun recht komen en 
zoveel mogelijk in één hand wordt gehouden. Mogelijk wordt dan in de toekomst een behandeling 
mogelijk waarin gesprekstherapie wordt aangevuld met acupunctuur, kruiden, een aangepast dieet 
en Qi Gong. 
 
Ten slotte: 
Het therapeutische principe volgens de Wu Xing. 
 
Volgens de Wu Xing is het belangrijk om je als behandelaar te realiseren wat je energetisch bij de 
patiënt op gang wil brengen. Mensen met een Burnout zijn leeg, opgebrand en zitten a.h.w. 
gevangen in de naar binnen gekeerde energie van water. Gedurende de periode waarin ze zichzelf 
aan het uitputten waren en vol actie niet meer toe kwamen aan zelfreflectie zaten ze te veel in het 
hout element. Hierdoor hebben ze het water (moeder van hout) uitgeput. De Nieren corresponderen 
met water en zoals we zagen is de Nier Qi vaak uitgeput. 
Vanuit de Wu Xing bekeken zou je er naar kunnen streven mensen weer 
meer in contact te brengen met hun aarde element, en ze te begeleiden in 
het herstellen van de verbinding met hun omgeving in relatie tot 
voldoende zelfzorg. Men moet leren om deze verbinding vanuit het Hart 
(moeder van aarde) te laten voeden en niet uitsluitend te laten domineren 
door hout. In het hart huist de Shen en deze is verantwoordelijk voor alle 
bewustzijn, en het bewust voelen. Door de fasen opnieuw onderling uit te 
balanceren, kun je de respectievelijke kwaliteiten bewuster in zetten. 
Daarmee krijgt iemand de mogelijkheid weer een eigen regie te voeren over zijn of haar eigen 
energiehuishouding. 
Daarnaast is het ook goed om te weten welk element constitutioneel in een persoon domineert. Dit 
kan verrijkende inzichten geven in het specifieke reactiepatroon van iemand op stress, de 
gehanteerde coping, sterke en kwetsbare kanten. 
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Bijlagen 
 
De 5 emotionele entiteiten en traditionele Chinese psychologie 
Binnen de TCM worden de emoties gekoppeld aan bepaalde orgaanfuncties. De emotionele 
manifestatie van bijv. Shen Qi  is dezelfde Qi bewegende van het hart. Qi manifesteert zich dus op 
verschillende bewustzijnsniveaus, maar blijft dezelfde Qi.  
  

Hart Shen 

Nieren Zhi 

Longen Po 

Milt Yi 

lever Hun 

 
In de Huáng Dì Nèi Jing Sù Wèn hoofdstuk 23 staat: 
“het Hart herbergt de Geest (Shén), de Long herbergt de Stoffelijke Ziel (Pò), de Lever herbergt de Astrale ziel 
(Hún), de Milt herbergt het Denken (Yì) en de Nier de Wilskract (Zhì).”   

 
Shen  (hart) 
Shen wordt als enige op twee niveaus toegepast: 
1) Shen in brede zin: 
Wordt gebruikt om het mentale, emotionele en spirituele aspect in zijn geheel te duiden in de mens. 
In de Engelse term wordt deze vorm aangeduid met ‘spirit’ 
2) Shen in engere zin: 
De Shen heerst over ons denken en beoordeeld ons handelen naar ons goeddunken en laat ons 
beoordelen. De Shen wordt voor een deel erfelijk bepaald, maar kan aangevuld worden door eigen 
ervaringen. Bij een goed werkende Shen zijn de ogen helder, is er een helder denken en voelen, 
kunnen gevoelens goed onder woorden worden gebracht, is er evenwicht in de emoties, een logisch 
inzicht en een goede slaap. Beelden als apathie, doffe ogen, zwakke stem, haperend en verward 
spreken een donker gelaat en doffe uitstraling zijn tekenen van een verzwakte Shen. In de Engelse 
term wordt dit niveau van Shen aangeduid als ‘mind’. In het Nederlands ‘etherische ziel’ 
 
Hun  (lever) 
De Hun wordt in het Nederlands ook wel verwoord als ‘Astrale Ziel’ en volgens de Chinese filosofie 
komt de Hun direct na de geboorte in ons lichaam. Omdat de Hun astraal is, zal deze na de dood 
overleven.  De Hun neemt waar, kijkt waar we naar toe gaan, wat onze bestemming is op aarde en 
verzorgt de visie op hetgeen we doen. In die zin is deze verbonden aan fantasie en maakt hij plannen 
die passen bij ons levensdoel en voor de toekomst. Deze informatie geeft hij door aan de Shen, die er 
onder controle van Yi op kan reageren. 
De Hun is ook ons overlevingsinstinct, de natuurlijke agressie om zich te manifesteren en staande te 
houden. Alle primaire reflexen vallen dan ook automatisch onder het gezag van de Hun. In een 
levensbedreigende situatie zal de controlerende functie van de Yi uitgeschakeld worden en alleen 
nog vanuit een reflex kunnen handelen, dankzij de Hun. De Hun is a.h.w. een database waar alle 
reacties die goed bleken te werken in noodsituatie in liggen opgeslagen. De Hun slaat vooral het 
emotionele lijden op. Als iemand dronken is, is zijn Yi uitgeschakeld en zal hij alleen nog kunnen 
handelen met de informatie die opgeslagen is in de Hun. 
Als de Hun op reis is (in dromen) zijn de waarnemingen van feiten en ideeën vals omdat men niet bij 
bewustzijn is. De Shen kan niet oordelen. 
 
Po  (long) 
De Po vormt het aardse, meest Yinne aspect van de ziel en wordt in het Nederlands wel vertaald als 
‘de stoffelijke ziel’. Hierdoor is Po verbonden met het stoffelijk lichaam, met de aarde en met de 
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ervaringen in het ‘hier en nu’. Na het overlijden keert Po samen met het lichaam terug naar de aarde. 
Volgens de Chinese filosofie wordt Po een spook als deze na het overlijden te lang aan het lichaam 
verbonden blijft. 
Omdat Po het somatisch aspect van de psyche is, slaat deze alle pijn op in zijn geheugen. Po bevat 
tenslotte de overlevingsdrang door de diepe, animale intelligentie van de cellen. Zo bevat het ook 
het geheugen voor de automatische celdeling. 
 
Yi  (milt) 
Yi komt overeen met alle denkprocessen en huist in de milt. Het gaat niet alleen om het denken zelf, 
maar ook om piekeren, concentreren, onthouden, studeren, voor en nadelen tegen elkaar afwegen 
etc. In die zin is de Yi de grootste regulator van de Shen. Zonder YI zou de Shen geen reden hebben. 
De Yi zorgt er voor dat de Shen verantwoorde daden verricht. 
Via de Yi kunnen we reflecteren en op zaken terug kijken. Hij organiseert de mens in zijn omgeving. 
De Yi bepaalt het imoga van iemand. Een te veel aan Yi geeft maniakale neigingen en obsessies. De Yi 
is ook de ‘gave’ die men heeft meegekregen om kunst uit te oefenen. Een zogenaamd wonderkind 
heeft veel Yi 
 
Zhi  (nieren) 
Zhi is verbonden aan de Nieren en vooral aan Ming Men, de verzamelplaats van de erfelijke energie. 
Zhi is de wilskracht, het vermogen om gemaakte plannen ook tot uitvoer te brengen. 
Zhi zet de Hun en de Po aan tot activiteit en zorgt ervoor dat de Shen zich durft te manifesteren. 
Wanneer de Shen informatie krijgt, is het de Zhi die nodig is om door te zetten. De Zhi wordt door de 
Yi gecontroleerd. De Zhi beheersts de hersenen. 32 
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