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In 2007 heeft de Wetenschapswinkel Genees-

middelen van de Universiteit Utrecht een 

inventariserend onderzoek gedaan naar het 

effect of effectiviteit van acupunctuur bij par-

kinsonpatiënten.1 De conclusie in het rap-

port luidde, dat acupunctuur op klinisch gebied 

effecten heeft in hersengebieden die gerela-

teerd zijn aan de ziekte van Parkinson en moge-

lijk kan leiden tot een verbetering van het emo-

tioneel en mentaal functioneren van de patiënt. 

De ziekte van Parkinson
De ziekte van Parkinson is een neurodegene-

ratieve aandoening en kenmerkt zich door 

stoornissen in het bewegingsapparaat. Door 

progressie van de ziekte in verschillende her-

sengebieden ervaren parkinsonpatiënten gaan-

deweg vaak ook moeilijkheden op mentaal, 

emotioneel en cognitief gebied.1 Dit leidt tot 

een verhoogd risico op depressie en verminderd 

cognitief functioneren, tot concentratiepro-

blemen en angststoornissen, zoals overmatige 

stress, paniek en agitatie. De huidige medicatie 

is vooral gericht op het herstel van de afgifte 

van dopamine in de hersenen en het verlichten 

van motorische symptomen als tremor, rigidi-

teit en bewegingstraagheid. Door onvrede over 

de werking van reguliere geneesmiddelen, die 

veelal ook ongewenste bijwerkingen vertonen, 

gaan relatief veel parkinsonpatiënten op zoek 

naar behandelwijzen buiten het reguliere cir-

cuit.2 

Acupunctuur  
Op verzoek van de Werkgroep Alternatieve 

Thera pieën (WAT) van de Parkinson Patiënten 

Vere ni ging is onderzoek gedaan naar comple-

mentaire behandelwijzen.1 Acupunctuur bleek 

een van de meest gebruikte vormen te zijn bij 

parkinsonpatiënten.2 

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van 

een literatuurstudie en een kwalitatief onder-

zoeksdeel. Onder parkinsonpatiënten zijn in 

totaal 125 enquêtes verspreid: 60 van hen 

maakten wel en 65 maakten geen gebruik van 

acupunctuur. Laatstgenoemde groep is gebruikt 

als controlegroep.

In de vragenlijsten stond de subjectieve bele-

vingswereld van de patiënten centraal. Wat 

was de impact van de ziekte op hun dagelijkse 

leven, hun lichamelijke, emotionele en mentale 

welzijn? Wat zijn de ervaringen met behande-

lingen uit de reguliere geneeskunde en met die 

van acupunctuur? De respons binnen de acu-

punctuurgroep en de reguliere groep was res-

pectievelijk 52% (n=31) en 28% (n=18). Van de 

acupunctuurgroep is de helft in de praktijk van 

hun acupuncturist of thuis geïnterviewd. Dit is 

in eerste instantie gedaan om de kwaliteit van 

de enquêtes en de validiteit van de gegeven ant-

woorden te toetsen. Ook kon op deze manier 

beter inzicht verkregen worden in de subjectieve 

belevingswereld van de parkinsonpatiënten. 

Hersengebieden

Bevindingen uit het onderzoek en huidige 

wetenschappelijke bevindingen op klinisch 

Acupunctuur bij Parkinson
Onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling

De ziekte van Parkinson is een aandoening zonder uitzicht, met een onzeker verloop 

en een onduidelijke prognose. Uitgangspunt voor de reguliere behandeling is 

symptoombestrijding en het zoveel mogelijk handhaven van de kwaliteit van leven. 

Het is dan ook niet vreemd dat parkinsonpatiënten ook buiten de gebaande paden 

van de reguliere geneeskunde kijken naar effectieve behandelwijzen.

Door: drs. Jurriaan Oosterman, bioloog

Acupunctuur heeft een positieve invloed  

op de activiteit van de hersenen
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gebied bij gezonde mensen en proefdieren, 

wijzen erop dat acupunctuur de activiteit 

binnen hersengebieden en neurotransmitters 

beïnvloedt.3,4,5,6 Acupunctuur heeft mogelijk een 

(mild) beschermende werking en een positieve 

invloed op verschillende zenuwcellen in hersen-

gebieden die betrokken zijn bij mentaal, cogni-

tief, motivationeel en emotioneel functioneren 

van mensen.1,3 

Limbisch systeem

Klinische fMRI onderzoeken lieten zien dat acu-

punctuur een gunstige invloed kan hebben 

op  het limbisch systeem.1 Dit systeem is een 

verzamelnaam voor alle hersengebieden die 

betrokken zijn bij de totstandkoming van ons 

emotioneel en motivationeel handelen. Bij proef-

dieren die blootgesteld waren aan stress, was er 

na toediening van electroacupunctuur sprake 

van herstel in dopamineconcentraties en een 

toename van serotonine concentraties in ver-

schillende hersengebieden, waaronder het dopa-

minerge-nigro-striatale systeem.1 Serotonine 

is een neurotransmitter die betrokken is bij de 

regulering van stemming, slaap, emotie, sek-

suele activiteit en eetlust. 

Electro-acupunctuur

In Parkinson-diermodellen zorgde electro-

acupunctuur voor verhogingen van tyrosine 

hydroxilase (TH) en BDNF.1,3,4 TH is een enzym 

dat een rol speelt in de productie van dopamine 

en BDNF is een neurotrofische factor die van 

overlevingsbelang is voor neuronen. Ook werd 

bij de toepassing van manuele acupunctuur, een 

sterke vermindering van schade (door oxidatieve 

stress) aan dopaminerge neuronen gevonden.1,5,6 

Kwaliteit van leven
De ziekte van Parkinson vergt geestelijk erg veel 

van de patiënt.  Aan dit aspect wordt in de praktijk 

van de acupuncturist dan ook aandacht besteed. 

Uit onderzoek is gebleken dat patiënten dankzij 

acupunctuur beter met hun klachten konden 

omgaan en weer actiever en positiever in het 

leven stonden. Het lijkt dus een positieve uit-

werking te hebben op het coping-gedrag van de 

patiënt. In hoeverre deze bevindingen zijn toe 

De effectiviteit van acupunctuur 
Op verschillende niveaus is in onderzoeken de effectiviteit van het toe-

passen van acupunctuur geconstateerd, zoals:

Emotioneel en mentaal welzijn

De effectiviteit van acupunctuur lijkt zich vooral voor te doen op het 

emotionele en mentale welzijn.1,7,8 Uit het kwalitatieve deel van het 

onderzoek volgde dat de acupunctuurgroep dankzij acupunctuur 50% 

tot 60% minder last had van depressie en slapeloosheid. Depressie is 

een van de meest frequente psychische aandoeningen bij de ziekte van 

Parkinson.1

Ook werden er aanwijzingen gevonden dat, wanneer in een vroeg sta-

dium begonnen wordt met de behandeling van acupunctuur, de behan-

deling met reguliere medicatie eventueel uitgesteld kan worden. Deze 

bevinding was echter gebaseerd op de subjectieve ervaringen van 

patiënten en daardoor niet wetenschappelijk valideerbaar. 

Dagelijks functioneren

In een dubbelblind en gerandomiseerd pilotonderzoek werd bij par-

kinsonpatiënten die acupunctuur kregen, een milde vooruitgang 

gevonden in hun dagelijkse functioneren.8 De effectiviteit van acu-

punctuur bij parkinsonpatiënten wordt in onderzoek vaak gemeten 

met behulp van wetenschappelijk gevalideerde psychologische vragen-

lijsten. De Unified Parkinson Disease Rating SCALE (UPDRS) meet  de 

vooruitgang op het gebied van motorische symptomen. De Parkinson’s 

Disease Questionnaire (PDQ-39) en de Beck Depression Inventaris (BDI) 

meet de kwaliteit van leven en depressiviteit.

Tremoren

Uit het kwalitatieve onderzoeksdeel kwam naar voren dat er geen sig-

nificante verbeteringen werden gevonden in motorische symptomen 

van Parkinson, in vergelijking met de resultaten uit de reguliere groep.1 

Binnen de acupunctuurgroep meldden parkinsonpatiënten wel minder 

last te hebben van tremoren. In een andere studie werden soortgelijke 

resultaten gevonden.9 Deze lijken samen te hangen met vooruitgang in 

het emotionele en mentale welzijn van de patiënten.1 

Handbewegingen

Er bestaan echter summiere aanwijzingen dat acupunctuur op lichame-

lijk gebied wel een bijdrage kan leveren in het motorische functioneren 

van Parkinsonpatiënten.1 In een recente gerandomiseerde en placebo-

gecontroleerde studie ondergingen zij een acupunctuurbehandeling 

en een fMRI-scan.10 Gedurende de behandeling werd een sterke verbe-

tering gevonden in de handbewegingen van de patiënten die acupunc-

tuur kregen. Uit de fMRI-scan bleek een toegenomen activiteit in de 

hiervoor verantwoordelijke hersengebieden. 
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therapeutische vormen gegeven, zoals moxi-

bustie, massagevormen als tuina en kruiden-

therapie.13,14 Bij moxibustie worden staafjes 

of kegeltjes die zijn gevuld met verschillende 

kruiden, aangestoken en aangebracht op het 

lichaam van de patiënt. In een aantal studies 

die hier zijn besproken is gebruik gemaakt van 

dergelijke combinaties. Ook is het moeilijk rea-

liseerbaar om bij onderzoek naar de effectivi-

teit van acupunctuur, het placebo effect volledig 

uit te sluiten. Factoren die hieraan kunnen bij-

dragen zijn de gesteldheid van de parkinsonpa-

tiënt, het vertrouwen in de behandeling, de sfeer 

in de praktijk en de persoonlijkheid van de acu-

puncturist. Dit maakt het lastig om de gevonden 

onderzoeksresultaten bij de ziekte van Parkinson 

geheel aan acupunctuur toe te schrijven.  <

www.parkinson-vereniging.nl 
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te schrijven aan de fysiologische werking van de 

acupunctuurnaald is nog niet geheel duidelijk.

Vrijwel zeker kan uitgesloten worden, dat acu-

punctuur geen effect heeft op de ziekte van 

Parkinson. Het gaat hier echter om effecten die 

waarschijnlijk een milde uitwerking hebben op 

de klachten van de patiënt. Door de effectiviteit 

van acupunctuur kan gesteld worden dat par-

kinsonpatiënten baat kunnen hebben bij deze 

behandelwijze. 

Veelbelovende onderzoeksresultaten
De gevonden onderzoeksresultaten op klinisch 

gebied zijn veelbelovend en laten zien dat de 

effecten van acupunctuur bij de ziekte van 

Parkinson verschillend kunnen zijn. 

In de meeste studies naar de effectiviteit van 

acupunctuur bij de ziekte van Parkinson werden 

bij patiënten milde verbeteringen gevonden op 

het gebied van emotioneel en mentaal welzijn 

en op motorisch gebied. Deze aspecten lijken 

met elkaar samen te hangen; de mate waarin 

de patiënt de ziekte negatief ervaart (spanning, 

stress), kan invloed hebben op de ernst van de 

motorische symptomen, zoals tremor.1

Conclusie
De studies die tot nu toe zijn verricht naar het 

effect of de effectiviteit van acupunctuur bij de 

ziekte van Parkinson, bieden nog geen afdoende 

wetenschappelijke onderbouwing voor de 

gevonden resultaten.1,11,12 

Er is een gering aantal studies naar gedaan en 

veel studies zijn opgezet als pilot. In een aantal 

studies ontbreken eenduidige onderzoekspro-

tocollen. De plaats van insertie van de naalden, 

de toepassing van manuele acupunctuur of 

electro-acupunctuur en manipulatie van de 

naalden verschilt per onderzoek. Acupunctuur 

wordt daarnaast vaak in combinatie met andere 
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