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Kinderen vormen een speciale groep patiënten. Zeker als er sprake is van een 

chronisch probleem is het essentieel de klachten te verhelpen of de symptomen te 

verminderen zonder veel bijwerkingen te creëren die complicaties zouden kunnen 

veroorzaken. In dit artikel wordt gekeken naar diverse onderzoeken die zijn verricht 

naar de effectiviteit en de functionaliteit van de behandelmethode bij kinderen. 

TCG

Uit onderzoek verricht door Nederlandse 
kinderartsen blijkt dat 30% van het 
aantal kinderen dat de kinderarts 

bezoekt in het voorafgaande jaar een vorm 
van CAM heeft ondergaan. De afgelopen jaren 
is internationaal veel onderzoek verricht naar 
het inzetten van CAM bij kinderen. De meest 
voorkomende klachten van de patiëntjes die 
hun toevlucht zoeken in de CAM zijn astma, 
eczeem, allergie en gastro-intestinale aan-
doeningen. Meer dan 50% van de gebruikers 
ondervond positieve effecten, dat wil zeggen 
dat de klachten werden verholpen of dat ver-
lichting van klachten plaatsvond. Kinderen 
blijken CAM zeer goed te accepteren als 
behandelmethode.

CAM bij kinderen
In de Journal of Alternative and Complementary 
Medicine publiceerden Highfield en Kemper in 
2005 een retrospectieve review, data beschrij-
vend van patiëntenconsultaties, CAM lectures,
teammeetings en manuscripten, clinical prac-
tical guidelines en publicaties. 
Ondanks de beperkte training van artsen in 
CAM blijken velen van hen zelf gebruik te 
maken van de diverse mogelijkheden die CAM 
biedt. Ook hebben zij een positieve houding 
ten opzichte van CAM en verwijzen regel-
matig mensen door naar een niet-reguliere 
behandelmethode. Er is een duidelijk toene-
mend interesse bij westers geschoolde artsen 
om hun kennis op het gebied van CAM te ver-
groten. 

Het Children’s Hospital Boston, een opleidings-
ziekenhuis van de Harvard Medical School 
is het eerste Amerikaanse ziekenhuis, dat in 
1998 integratie met CAM en daartoe samen-
werking met het Centre for Holistic Pediatrics 

Education and Research, vormgaf. Na vijfenhalf 
jaar rustig opbouwen van de samenwerking van 
medisch onderwijs en klinische service en uit-
breiden van interdisciplinaire teams van CAM-
gekwalificeerde deskundigen, was het resultaat 
succesvol: een goed lopend team, inmiddels 
2100 consultaties, de publicatie van een boek 
en 64 CAM-gerelateerde studies, gebaseerd op 
evidence-based protocollen. 
Een derde van de 43 pediatrische pijnbehandel-
centra van Noord-Amerikaanse ziekenhuizen 
heeft acupunctuurbehandelingen in het pakket. 
Acupunctuur is de meest aanbevolen CAM door 
internisten en huisartsen in Amerika. 

Acceptatie door ouders en kinderen 
Het Department of Pediatrics van de Harvard 
Medical School heeft in samenwerking met 
de Boston University School of Medicine een 
interessant artikel gepubliceerd in the Journal 
of Pediatrics. Men constateerde dat ondanks 
het toegenomen CAM-gebruik en ondanks de 
belofte van een veilige en effectieve additio-
nele vorm van pijnbestrijding, de acupunctuur 
zelden door de kinderartsen werd overwogen 
als therapeutische optie. Naast een gebrek aan 
training en bekendheid met acupunctuur en 
gebrek aan klinische trials bij kinderen, namen 
de onderzoekers aan dat dit te maken had met 
de vooronderstelling van kinderartsen dat er 
weinig acceptatie met betrekking tot acupunc-
tuur bij patiëntjes en ouders zou zijn. 

Kinderen zouden bang zijn voor naalden en de 
ouders zouden behandeling met naalden niet 
accepteren. De onderzoekers stelden dit ter 
discussie, aangezien kinderen met ernstige 
klachten best gemotiveerd zouden kunnen zijn 
om behandeling met naalden te ondergaan, 
als dit verlichting zou brengen. Daarnaast zijn 
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er ook diverse behandeltechnieken mogelijk 
zonder het gebruik van naalden. Denk hierbij 
aan moxakruid, magneten en cupping. 

Onderzoek
Ter ondersteuning van deze discussie werden 
47 kinderen met chronische pijn doorver-
wezen naar een kinderacupuncturist. Daarnaast 
werden de ouders in een retrospectieve case-
studie geïnterviewd.
•	 De studiegroep bestond uit kinderen met 

een gemiddelde leeftijd van 16 jaar. Van hen 
was 79% vrouw, 96% blank en gemiddeld 
ondergingen zij acht behandelingen in drie 
maanden. 

•	 Technieken die werden gebruikt bestonden 
uit naaldinsertie 98%, hitte/moxa 85%, mag-
neten 26% en cupping 26%. Alle kinderen, 
op een vijfjarig jongetje na, werden met 
naaldtechniek behandeld, 45% zelfs met ver-
blijfsnaaldjes.

•	 De drie meest voorkomende diagnoses 
waren migraine, endometriose en reflexdys-
trofie.

•	 Vijftien kinderen waren 12 jaar of jonger, 32 
kinderen waren tussen 13 en 20 jaar.

Resultaat
De meeste ouders en kinderen benoemden de 
ervaring als positief, plezierig of ontspannend 
(60%, respectievelijk 67%), 7% respectievelijk 
13% als onplezierig of angstig, 20% tot 33% als 
neutraal.
De meerderheid vond, dat er een verbetering 
optrad in de symptomen (59% tot 70%), tegen-
over ‘verbetering, noch verslechtering’ in 34% 
respectievelijk 27% van de gevallen. Eén ouder 
meldde een verslechtering.
Door 12 families werden een aantal punten 
genoemd die minder prettig werden ervaren, 
zoals aanvankelijke angst voor de behande-
ling, een onprettig ervaren geur van moxa in de 
praktijk en de aanwezigheid van studenten bij 
de behandeling.

Zowel ouders als kinderen meldden over het 
algemeen een significante verbetering op bij
pijnklachten na behandeling. Geanticipeerde 
angst bij kinderen nam gaandeweg de behande-
ling duidelijk af. 

Beïnvloeding acceptatiegraad
Het meest recent gepubliceerde artikel op het 
gebied van acceptatie is van Jastrowski et al in 
the Journal of Alternative and Complementary 
Medicine in juni 2009. Ook hier is de conclusie 
dat bij de houding van ouders met betrekking 
tot het overgaan op acupunctuurbehande-
lingen bij hun kind, de eigen ervaring met acu-
punctuur, overigens ongeacht het al dan niet 
ervaren succes, een grote rol speelt. 
Een andere belangrijke factor blijkt de wijze 
waarop de arts acupunctuur uitlegt aan de 
ouders. Aanbevolen wordt dat artsen zich meer 
verdiepen in goede voorlichting omtrent CAM 
en het gebruik en veiligheid beter monitoren.
De hoge acceptatie en tolerantie van kinderen 
blijkt uit verschillende studies met betrek-
king tot specifieke aandoeningen en acupunc-
tuur. Ouders blijken bij bijvoorbeeld profylac-
tische medicatie voor migraine meer moeite 
te hebben met langdurig medicatiegebruik bij 
hun kind dan met het toepassen van acupunc-
tuur.

Veilige inzetbaarheid  
Over het algemeen zijn weinig bijwerkingen van 
acupunctuur gemeld. Het is wel van belang kin-
deren goed voor te bereiden op de behandeling, 
zodat zij deze rustig en ontspannen ondergaan. 
Lokale reacties als minimaal bloeden na verwij-
deren van de naald (2,6%) en pijn bij insertie 
(0,7%) of verwijderen van de naald (0,03%) 
worden gemeld als aandachtspunten bij kin-
deren.

Het National Institute of Health Consensus 
Statement stelt het volgende: “Een van de 
voordelen van acupunctuur is, dat de incidentie 
van bijwerkingen substantieel lager is dan van 
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veel medicatie of andere geaccepteerde behan-
delingen voor dezelfde aandoening.”
Er wordt een aantal specifieke aanbevelingen 
bij kinderen gedaan met het oog op veilig toe-
passen van acupunctuur:
•	 Geadviseerd wordt om bij kinderen een 

beperkt aantal naalden te gebruiken.
•	 Geadviseerd wordt de behandeling uit te 

stellen bij kinderen die oververmoeid, over-
voed of erg zwak zijn.

•	 Er mag niet geprikt worden in de vertex van 
een baby met een open fontanel.

•	 Onder de zes jaar worden langere naalden 
vervangen door kortere en de behandelduur 
wordt ingekort.

•	 Als er symptomen bij het kind zijn van over-
stimulatie, zoals flushing, prikkelbaarheid, 
lethargie of rusteloosheid, dient de behan-
deling te worden gestaakt.

•	 De lengte van tolerantie neemt met de leef-
tijd toe. Indien de behandeling het mogelijk 
maakt wordt bij voorkeur gewerkt met laser-
acupunctuur of acupressuur.

•	 Bij toepassen van laseracupunctuur dient 
zowel door de therapeut als het kind een 
veiligheidsbril te worden gedragen en dient 
met lage energie te worden gewerkt. 

De effecten bij kinderen
De functionaliteit en effectiviteit van acu-
punctuur is inmiddels wetenschappelijk onder-
bouwd door middel van diverse studies. De 
meeste studies hebben zich echter gericht op 
volwassenen. De resultaten uit deze studies 
zijn niet zomaar door te trekken naar kinderen 
en adolescenten. 
Nu er meer en meer CAM-netwerken gevormd 
worden in de pediatrie wordt een basis gelegd 
voor uitwisseling van kennis, samenwerking bij 
onderzoek en versterking van de positie van 
Integrative Medicine. Er is meer aandacht voor 
kwaliteit van onderzoek en het belang daarvan.
Hopelijk weerspiegelt dat zich in het vaker 
kunnen aantonen van de effectiviteit van acu-
punctuur, welke empirisch wordt ervaren door 

artsen die, zeker in andere culturen, al zeer lang 
acupunctuur toepassen. 

Samenvatting 
Acupunctuur is een milde en effectieve behan-
delwijze voor kinderen. Er zijn meer dan 850 
studies verricht om de effecten van acupunc-
tuur op kinderen te doorgronden. Er is bewijs 
gevonden voor effectiviteit van acupunctuur 
bij kinderen bij misselijkheid en braken (post-
operatief en tijdens chemotherapie), enuresis 
nocturna en migraine en spanningshoofdpijn.
Over indicaties als astma en allergie, vaak met 
acupunctuur behandeld, zijn zeer positieve 
trends te melden. Acupunctuur wordt in stu-
dies unaniem beschouwd als veilig en weinig 
belastend voor kinderen en als kosteneffectief. 
Er zijn weinig bijwerkingen en geen ernstige 
complicaties bij kinderen beschreven, bij vol-
wassenen zijn ze zeldzaam. Aanvaardbaarheid 
van en ervaringen met deze vorm van therapie 
blijken bij kinderen en hun ouders heel goed te 
zijn. Er is dan ook een groeiende belangstelling 
voor deze behandelmethode. 

In een volgend artikel zullen diverse aandoe-
ningen bij kinderen worden besproken die met 
acupunctuur te behandelen zijn. 

Referenties
- Acupuncture in the Treatment of Children Julian Scott & 

Teresa Barlow,1999,3rd edition.
- J Altern Complement Med 2004 Jun;10(3):468-80. Clinical 

research on acupuncture. Part 1.
- Pediatrics. 1994;94(6 Pt 1):811-4. The use of alternative medi-

cine by children. Spigelblatt L,
- Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1794-5 Complementaire 

geneeswijzen in het ziekenhuis
- NAAV, www.naav.nl


