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Bepalen welke spieren verantwoordelijk zijn voor de pijn van de patiënt.
Bij elke behandeling van pijn is het altijd nodig om correct te diagnosticeren waar het probleem zich precies bevindt.
In elke spier, in elk bot, in elke pees en in elk orgaan zijn verschillende types kanalen aanwezig, die over elkaar heen gelaagd
zijn. Er kan sprake zijn van betrokkenheid van het oppervlakkige of van het interne traject van verschillende primaire kanalen,
van de tendino-musculaire en/of divergente trajecten van verschillende kanalen of van de Luò Mài van verschillende kanalen.
De tendino-musculaire kanalen zijn bij de behandeling van spieren het meest belangrijk, omdat de tendino-musculaire kanalen
de 'spier-kanalen' zijn. Bij de behandeling van spieren moeten punten gekozen worden vanuit het perspectief van de gelaagde
opbouw van kanalen in de spieren.
De trapezius bijvoorbeeld, wordt gecontroleerd door het tendino-musculaire kanaal van de blaas (sommige auteurs zeggen dat
de dikke darm ook invloed uitoefent). De beste manier om de trapezius te behandelen is via het kanaal van de longen (dit
kanaal balanceert zowel de blaas als de dikke darm). Het primaire kanaal van de galblaas loopt ook langs het gebied van de
trapezius bij galblaas 21, maar dit is zeer oppervlakkig en in de meeste gevallen is het niet het kanaal van de galblaas maar het
tendino-musculaire kanaal van de blaas waar het probleem zich bevindt.
Het primaire kanaal van de galblaas loopt over de trapezius en uiteraard door het gebied van galblaas 21, maar het tendinomusculaire kanaal van de galblaas komt niet in de buurt van de trapezius en dus ook niet in het gebied van galblaas 21.
Bovendien is de trapezius een oppervlakkige spier, waaronder nog andere spieren liggen die niet door de blaas maar door de
nier worden gecontroleerd.
Wanneer het moeilijk is om exact te bepalen welke spier en dus welk kanaal precies is aangedaan, neem dan aan dat alle
spieren en kanalen in het gebied betrokken zijn. Behandel meer dan je denkt dat nodig is, behandel een groter gebied, gebruik
meerdere Images en balanceer meerdere kanalen.
Gebruik ook meer dan slechts één kanaal om een bepaald aangedaan kanaal te balanceren.
Als iemand zegt dat er pijn is in het gebied van blaas 43, breid dan de behandeling uit over een groter gebied in alle richtingen.
Een patiënt zei dat hij pijn had in het linker schouderblad en wees een klein gebied aan precies bij dunne darm 13.
Hij was er heel zeker van dat hij nergens anders pijn had. Met een speciale camera die gebieden van warmte in kaart brengt
werd duidelijk dat het gebied waar ontsteking aanwezig was veel groter was, dit gebied besloeg de gehele rug, de nek en de
scapula.
In het gebied van de nek en de rug liggen veel spieren in lagen over elkaar heen.
Het is belangrijk om je dit te realiseren wanneer iemand pijn heeft op een bepaalde plek, omdat deze pijn afkomstig kan zijn
van spieren die zich in de tweede of derde onderliggende laag onder de oppervlakkig gelegen spieren bevinden.
De tendino-musculaire kanalen van elk kanaalsysteem controleren de verschillende spieren op de verschillende dieptes.
Wanneer je weet welke spieren gecontroleerd worden door welke kanalen, kun je meerdere spierlagen specifiek aanspreken en
de resultaten van een behandeling verbeteren.
Een patiënte gaf aan dat haar pijn zich alleen in het gebied van dunne darm 13 bevond aan rechterzijde.
De aangedane spier is de levator scapula, die gecontroleerd wordt door de dunne darm. Een goede Image die gebruikt kan
worden voor de behandeling is het onderbeen, met de punten lever 4, 5 en 6 (de lever behandelt de dunne darm).
Toch is het beter om veel meer spieren en kanalen en een groter gebied te behandelen om alle problemen te verdrijven.
De betrokken kanalen kunnen via verschillende Images, kanalen en punten behandeld worden, dit verhoogt het resultaat.
Gebruik zo weinig mogelijk naalden, maar zoveel als dat er nodig zijn.
Je kunt beter teveel naalden dan te weinig naalden gebruiken en beter teveel dan te weinig behandelingen geven.
Rechts:

Links:

Long 6, 7, 8, 9, 10.
Hart 4, 5, 6, 7.

San Cha San.
Nier 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Ah Shi).
Lever 4, 5, 6, 7 (Ah Shi).

De long balanceert de blaas (trapezius, erector spinae, sternocleidomastoideus en paraspinale spieren) en de dikke darm
(rhomboideus en subscapularis).
Het hart balanceert de de dunne darm (levator scapula, infraspinatus, teres minor en teres major) en de dieper gelegen
spieren die gecontroleerd worden door de nier.
San Cha San ligt op het kanaal van de driewarmer en behandelt de driewarmer aan dezelfde zijde (supraspinatus en de
scalenus posterior) en de dieper gelegen spieren die gecontroleerd worden door de nier.
Dit punt overlapt ook punten van de dunne darm (behandelt de blaas en de dunne darm en de daaraan gerelateerde spieren).
De nier behandelt de blaas (trapezius, erector spinae, sternocleidomastoideus, paraspinale spieren) en zichzelf (de spieren die
daaronder liggen).
De lever behandelt de dikke darm (rhomboideus en subscapularis) en de dunne darm (levator scapula, infraspinatus, teres
minor en teres major). De Image weerspiegelt het gebied tussen C1 t/m T6.
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Referentietabel I.
De meest geschikte Tung punten voor problemen van de nek, de schouders,
de rug en het heupgebied.
Binnen deze referentietabel worden op enkele relevante uitzonderingen na alleen de effecten van de punten op de in dit boek
besproken problemen van de nek, de schouders, de rug en het heupgebied vermeld. Deze punten hebben nog veel meer
indicaties, zie hiervoor de Practical Atlas of Tung's Acupuncture van Henry McCann en Hans-Georg Ross.
11.09 Xin Xi (Heart Knee).
* Brad Whisnant:
* Dit punt wordt wordt vaak gebruikt voor pijn van de knie. Maar het is ook een heel goed punt voor pijn van de trapezius en
supraspinatus en het is zeer effectief voor pijn van de schouders.
Dit punt ligt op de middelvinger op het kanaal van het pericardium (Image van de romp).
* Het pericardium behandelt de dikke darm (omdat elke Jué Yīn elke Yáng Míng kan behandelen) en de driewarmer. Het punt
heeft als doelgebieden ook het bovenste deel van de rhomboideus (zeer effectief), de subscapularis en de scalenus posterior.
* Het is een effectief punt voor pijn in het gebied van galblaas 21, galblaas 20, blaas 10, blaas 11, driewarmer 15 en
driewarmer 16.
* Dit punt is zeer effectief voor pijn in het gebied van blaas 43.
* Het punt ligt op het kanaal van het pericardium en bevordert de circulatie van bloed in het aangedane gebied.
* McCann/Ross:
* Pijn van de scapula in het gebied van blaas 43.
* Wanneer de naald het bot raakt wordt de nier geactiveerd, dit helpt bij de behandeling van pijn van de rug.
* Miriam Lee:
* Dit punt behandelt pijn van de schouder en ontspant de spieren van de schouder.
* Case-histories: 2, 10, 13, 19, 27, 56, 58, 59.
11.11 Fei Xin (Lung Heart).
* Brad Whisnant:
* Dit punt is zeer effectief voor pijn van de wervelkolom (wervels), vooral voor (acute) problemen van de halswervels maar
ook voor de lumbale wervels (niet voor de spieren van de rug of voor pijn die zich nog meer lateraal manifesteert, behalve als
pijn van de spieren veroorzaakt wordt door een probleem van de wervels).
* Pijn van de rug bij het opstaan in de ochtend, pijn van de rug door voorover te buigen of pijn door plotseling spasme van de
rug.
* Pijn van de rug die uitstraalt naar de kuit.
* Combineer 11.11 met 11.12 en 1010.25 als eerste hulpbehandeling voor acute pijn van de rug.
* McCann/Ross:
* Pijn van de nek, pijn van de wervels van de onderrug.
* Wanneer de naald het bot raakt wordt de nier geactiveerd, dit helpt bij de behandeling van pijn van de rug.
* Bij de behandeling van whiplash kan dit punt gebruikt worden in combinatie met dikke darm 3 als 'guiding point'.
* Miriam Lee:
* Spanning en pijn van de nek en de bovenrug, pijn van de wervelkolom.
Het hart pompt het bloed door het hele lichaam en naar de ledematen, de longen trekken het bloed terug naar de romp.
Zwakte van het hart en de longen kan tot gevolg hebben dat het bloed in de ledematen achterblijft en zich daar ophoopt.
In dergelijke gevallen zal elke wervel pijnlijk zijn bij palpatie, de benen zullen gezwollen zijn en er kunnen spataderen
ontstaan. Vrouwen die teveel hormonen slikken zoals bijvoorbeeld bij oestrogeen vervangende therapie kunnen hier
gemakkelijk last van krijgen.
Een man van 30 jaar had een transgender-operatie ondergaan en moest elke dag grote hoeveelheden vrouwelijke hormonen
slikken. Als hij deze hormonen een week niet nam, kwam zijn diepe mannelijke stem terug en begon zijn baard te groeien.
Omdat er al borst-implantaten waren geplaatst, kon hij niet stoppen met het nemen van de hormonen, maar hij had daardoor
erg veel last van het type rugpijn zoals hierboven beschreven. Behandeling met 11.11 was zeer succesvol, maar omdat hij de
hormonen moest blijven nemen, moest de behandeling ook worden voortgezet. Voor hem was het belangrijk dat dit in ieder
geval zijn pijn en ongemak kon wegnemen.
* Case-histories: 16, 18, 27, 29, 33, 62, 71.
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Referentietabel II.
Effecten van de kanalen op problemen van de nek, de schouders, de rug en het heupgebied.
Punten van het kanaal van de longen.
* Brad Whisnant:
* Het kanaal van de longen levert van alle kanalen de meest betrouwbare punten voor behandeling van alle spieren op de
romp die gecontroleerd worden door de blaas en de dikke darm. Het kanaal van de longen is daarom zeer effectief bij de
behandeling van pijn van de nek en de bovenrug, omdat veel van de spieren in dat gebied gecontroleerd worden door de
blaas en de dikke darm.
Long 6, 7, 8, 9 en 10 zijn effectief voor de behandeling van pijn van de bovenrug, de trapezius, de sternocleidomastoideus, de
rhomboideus en de subscapularis (Large Tai Ji Reversed Image).
Long 5, 5.5 en 6 zijn zeer vooral effectief voor pijn van de onderrug door problemen van de spieren die gecontroleerd worden
door de blaas en kunnen gecombineerd worden met hart 3, 3.25 en 3.5 omdat deze punten problemen van de spieren die
gecontroleerd worden door de nier zullen behandelen (Large Tai Ji Image).
* Case-histories: 1, 7, 14, 21, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 65.
Punten van het kanaal van de dikke darm.
* Brad Whisnant:
* Dikke darm 3, 4, 5, 6, 7 en 8 verlichten pijn van de rhomboideus, de scalenus medialis en de subscapularis, de punten op de
vingers (dikke darm 1 en 2) kunnen pijn van de coccyx verlichten.
* Het kanaal van de dikke darm behandelt zichzelf, maar ook de nieren (de dieper gelegen spieren worden gecontroleerd door
de nieren). Prik voor problemen van spieren die gecontroleerd worden door de dikke darm dezelfde zijde, prik voor problemen
van spieren die gecontroleerd worden door de nieren de tegenoverliggende zijde.
De nieren worden ook behandeld door het kanaal van de driewarmer.
Het kanaal van de dikke darm echter behoort tot Yáng Míng (bevat veel qì en bloed). Wanneer je wilt kiezen tussen het kanaal
van de driewarmer en het kanaal van de dikke darm in gevallen waarbij je de bloedcirculatie wilt stimuleren kan daarom het
beste gekozen worden voor het kanaal van de dikke darm.
* Case-histories: 1, 6, 8, 14, 21, 27, 28, 39, 40, 42, 53, 54, 64, 65, 68, 70, 71.
Punten van het kanaal van de maag.
* Brad Whisnant:
* Het kanaal van de maag behandelt problemen van de dikke darm, maar punten van het kanaal van de maag zijn vaak niet
erg nuttig voor de behandeling van pijn in de rug. Punten van de kanalen van de lever en de nier die ook de dikke darm
behandelen zijn meer effectief omdat systeem 2 en 4 heel geschikt zijn om problemen van de romp te behandelen.
* 77.05 77.06 en 77.07 (gelegen tussen het kanaal van de maag en het kanaal van de galblaas in), zijn effectief voor pijn van
de subscapularis en de scalenus. Veel patiënten met pijn in de bovenrug lijden aan stagnatie van qì en bloed, deficiëntie van
het qì van de milt met damp en stagnatie van het qì van de lever, 77.05 77.06 en 77.07 zijn geïndiceerd voor deze problemen,
waardoor ze in die gevallen zeer geschikt zijn.
* Case-histories: 21, 53, 57, 68.
Punten van het kanaal van de milt.
* Brad Whisnant:
* Milt 3, 4, 5, 6, 7 en 8 verlichten pijn in de scalenus posterior en de supraspinatus die gecontroleerd worden door de
driewarmer en helpen ook bij pijn van de levator scapula die gecontroleerd wordt door de dunne darm.
De kanalen van de dunne darm en de driewarmer zijn vaak betrokken bij de pijn die zich manifesteert in het gebied van
galblaas 21, de milt behandelt zowel de dunne darm als de driewarmer.
* Case-histories: 2, 7, 10, 13, 17, 30, 51, 54, 57.
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Vormen van pijn en vaak voorkomende oorzaken daarvan.
* Brad Whisnant:
* Wanneer pijn uitstraalt dan kan dit betekenen dat er een probleem met een tussenwervelschijf is.
* Pijn van de rug die verergert door de ademhaling is een sterke indicatie dat de pijn veroorzaakt wordt door een hernia.
Bij de inademing wordt de interne druk in de romp verhoogd en dit kan druk uitoefenen op de uitstulping hetgeen pijn
veroorzaakt. Een hernia is ook een waarschijnlijke oorzaak als pijn ontstaat door te niezen, te lachen of door de hik.
* Diep in de rug gevoelde pijn duidt op betrokkenheid van de quadratus lumborum (gecontroleerd door de nier).
* Zeurende pijn van de onderrug die de hele dag aanwezig is duidt vaak op problemen van de quadratus lumborum, de
multifidus en/of de erector spinae.
* Pijn van de rug bij voorover buigen duidt in de meeste gevallen een probleem in het gebied van L2.
* Als een patiënt zegt dat de rug een tijdje geen pijn doet, maar dat pijn opkomt na een kwartier bewegen en dan weer
verdwijnt wanneer de patiënt gaat zitten, dan duidt dit vaak op degeneratie en compressie van de onderste wervels.
* Pijn die zich manifesteert bij het opstaan na een tijdje gezeten te hebben duidt vaak op een probleem van het gewricht
tussen L5 en S1.
* Als de rug (meer) pijn doet bij het plat op de behandeltafel liggen zonder een kussen onder de knieën dan duidt dit op een
probleem van het gewricht tussen L5 en S1.
* Pijn van het posteriore deel van de heup duidt op betrokkenheid van de spieren, de SIPS, het gewricht tussen L5-S1 en de
piriformis.
* Pijn van het laterale deel van de heup duit op betrokkenheid van de slijmbeurs van de heup.
* Pijn van het mediale aspect van de heup duidt op artritis van het bot in het bekken die aanleiding geeft tot weerpijn in het
kruis en de lies. De kop van het femur schuurt tegen het bot van het bekken aan en de pijn wordt niet 'diep' gevoeld, maar
straalt uit naar het liesgebied.
* Wanneer pijn van het gebied van galblaas 30 en in het gebied van de onderrug verergert door de voet naar binnen toe te
roteren, dan is dat een teken van betrokkenheid van de piriformis.
* Pijn in het gebied van de billen na een tijdje te hebben gezeten duidt vaak op betrokkenheid van de piriformis, van één of
meerdere van de drie gluteus spieren of van het tuberositas ischii (zitbeen).
* Pijn die erger is in de ochtend of na een tijdje gezeten te hebben en verbetert door beweging of door een warme douche te
nemen of in een warm bad te gaan zitten duidt op pijn door artritis en koude-bi.
* Uiteindelijk is het ook belangrijk dat de wortel van een probleem geïdentificeerd kan worden. Een voorbeeld hiervan was de
pijn van de moeder van Brad Whisnant, zij had pijn van de nek die zijn wortel had in een infectie van haar gebit.
De pijn staalde in posteriore richting uit, maar niemand wist dat zij een ontsteking had.
* Als mensen ernstige pijn hebben is het moeilijk voor hen om precies aan te geven waar de pijn zich bevindt.
Zij zeggen vaak dat het overal pijn doet. Dit betekent dat een groot gebied behandeld dient te worden.
Vergroot het behandelingsgebied, behandel meer kanalen en gebruik meerdere theorieën om er zeker van te zijn dat alle
problemen worden aangepakt.
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Referentietabel III.
Lokaties van pijn en daarvoor geïndiceerde punten of puntcombinaties.
Vertex van het hoofd.
* Brad Whisnant:
* Lever 1 is een goede keuze, het kanaal van de lever bereikt de vertex en dit punt ligt het meest ver distaal van de plaats
waar de pijn is verwijderd, aan het andere uiteinde van het lichaam.
Achterzijde van het hoofd.
* Brad Whisnant:
* 77.01, 77.02 en 77.03.
* Punten op het gezicht behandelen recht daartegenover gelegen gebieden op het achterhoofd.
* Blaas 40 is zeer effectief voor de behandeling van pijn van het occiput die zich manifesteert langs het verloop van het kanaal
van de blaas. Het hoofd wordt weerspiegeld op het gehele been, de knieën weerspiegelen het niveau van de ogen en blaas 40
weerspiegelt de achterzijde van het hoofd. Wanneer 2 tot 4 naalden worden geplaatst op Ah Shi punten in het gebied van
blaas 40 bij patiënten met pijn langs het kanaal van de blaas in het gebied van het occiput dan zal dit de pijn 100% oplossen.
* Plaats 2 of 3 naalden diep in de gewrichtsruimtes van de laterale malleolus (zeer effectief).
Schedelbasis, gebied van galblaas 12, galblaas 20, driewarmer 16 en blaas 10.
(C1).
*Brad Whisnant:
* Five Knuckles of the Hand. De Image van deze punten weerspiegelt het gebied van C1.
* Rèn Mài 24 is een effectief punt voor de behandeling van pijn ter hoogte van C1.
* Dū Mài 24 weerspiegelt het gebied van C1.
* San Cha San ligt op het kanaal van de driewarmer en behandelt pijn in het gebied van galblaas 20 en driewarmer 16.
* De proximale metatarsale gewrichtsruimtes bij maag 43, blaas 65 en lever 3 weerspiegelen het gebied van C1.
* (KISS treatment): Kies aan tegenoverliggende zijde 'Five Knuckles of the Hand'.
Je kunt slechts 1 'knokkel' gebruiken (bv alleen 22.03 of So Jing Dian) maar gebruik van alle vijf tegelijkertijd zal dit type pijn
zeker verlichten. Indien nodig kunnen 77.01 en 77.02 daarbij geselecteerd worden en als het nog altijd nodig is om nog meer
punten te gebruiken kunnen Dū Mài 22, 23 en 24 ook nog toegevoegd worden.
* (KISS treatment): De laterale malleolus is een perfecte Image voor de schedelbasis. Prik diep in de gewrichtsruimtes van
de buitenenkel voor dit type pijn (zeer effectief). De binnenenkel (yīn zijde) bij punten zoals nier 2, lever 4 of milt 4 kan ook
gebruikt worden, maar Brad Whisnant vindt dat de buitenenkel een betere Image is.
Begin bij galblaas 40 en werk van daaruit in de richting van blaas 60, gebruik elke holte die gevonden kan worden, het effect
is heel groot en de pijn wordt onmiddellijk verlicht.
Wervelkolom (algemeen).
*Brad Whisnant:
* 11.11 en 11.12 zijn beiden effectief voor pijn van de wervelkolom ( niet voor de spieren van de rug of voor pijn die zich meer
lateraal of bij de SIPS manifesteert, behalve als je denkt dat pijn van de spieren veroorzaakt wordt door een probleem van de
wervels). Prik deze punten aan één zijde.
* 44.02, 44.03 en 44.04. Dit zijn populaire punten voor pijn van de wervels van de (onder)rug, zij liggen op het kanaal van de
driewarmer, behandelen het kanaal van de nieren en hun reactie-gebied is ook de nier.
* 77.01, 77.02, 77.03 en 77.04. Deze punten behandelen pijn van de wervelkolom op de wervels tussen C1 en T4.
* 88.25.
* 1010.25. Dit punt behandelt de Dū Mài op de wervelkolom en de gebieden vlak naast de wervelkolom, werkt het beste voor
het gebied tussen L2-S4 en de coccyx.
* Gu Ci Yi, Er, San. Dit zijn populaire punten voor pijn van de wervels van de (onderrug), zij liggen op het kanaal van de dikke
darm, zij behandelen het kanaal van de nieren en hun reactie-gebied is de wervelkolom en de Dū Mài.
Deze punten zijn ongeëvenaard voor pijn op de wervels in het gebied tussen L2-S1.
* Punten van de Dū Mài. Dū Mài24 weerspiegelt C1. De scalp-Images zijn belangrijk omdat de enige manier om de Dū Mài te
behandelen bestaat uit het selecteren van punten van de Dū Mài zelf (of de Rèn Mài).
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Een dag in de praktijk van Brad Whisnant.
De hieronder staande casussen zijn de weergaven van de behandeling van alle patiënten die op een willekeurige dag
(17 Februari 2016) behandeld werden in de praktijk van Brad Whisnant. Sommige patiënten kwamen voor het eerst, andere
patiënten kwamen voor een vervolgafspraak en weer anderen waren in het verleden al eerder behandeld en kwamen op deze
dag weer terug om een nieuwe klacht te laten behandelen. Net als elke dag waren er patiënten met pijn en patiënten met
interne problemen en zij werden behandeld met acupunctuur en/of met kruiden.
De patiënten hadden niet allemaal pijn van de nek, de schouders, de rug of het gebied van de heupen als belangrijkste
probleem, maar de meesten van hen hadden daar naast hun primaire klacht ook last van.
Binnen deze case-histories worden niet alle details of de complete diagnose besproken, de nadruk van de verslagen ligt op de
manier waarop de nek, schouders en de rug binnen de behandelingen werd aangepakt.
Casus 1.
Patiënt:

Vrouw.

Klacht:

De patiënte was in het verleden eerder behandeld na zes mislukte operaties aan de rug.
Zij is teruggekomen omdat zij sinds twee maanden pijn van de nek had aan beide zijden (maar erger aan
de rechterzijde) in het gebied tussen C1 en C7. Er is pijn wanneer zij de nek strekt en als zij de nek buigt.
De pijnscore was 6/10.

Betrokken
kanalen:

Driewarmer: scalenus posterior.
Blaas: sternocleidomastoideus, splenius capitis en trapezius.
Nier: diep gelegen spieren.

Behandelplan:

Twee behandelingen per week voor een periode van twee tot drie weken.

Gebruikte
punten:

Commentaar:

Behandeling:
Rechts.

Links.

22.01 en 22.02.
Long 7, 8 en 9.
San Cha San.

Dikke darm 3, 3.25, 4, 4.25.
22.05.

77.01, 77.02 en 77.03.

77.01, 77.02 en 77.03.

77.01, 77.02 en 77.03 zijn effectief voor pijn van de nekwervels, zij behandelen ook de pezen en de spieren
van de nek.
Het kanaal van de dikke darm behandelt de nier en de hand is een Image van de nek.
22.01, 22.02, en long 7, 8 en 9 behandelen de blaas voor de pijn in de sternocleidomastoideus, de splenius
capitis en de trapezius.
San Cha San werd geselecteerd om de scalenus posterior te behandelen.
Na de behandeling was de pijnscore 1/10 en alle bewegingen konden normaal worden uitgevoerd.
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Casus 72.
Patiënt:

Vrouw, 59 jaar.

Klacht:

Deze patiënte had vijf jaar geleden een operatie (fusie bij L5) ondergaan.
Er was geen pijn in het gebied waar de fusie was aangebracht, de pijn bevond zich voornamelijk in het
sacrale gebied en de gluteus spieren. Deze pijn was ontstaan vanuit compressie.
De patiënte beweegt te weinig en dit veroorzaakte verergering van pijn door inspanning.
Ook is er pijn als zij teveel zit, teveel medicijnen neemt of veel stress ervaart.
Brad Whisnant vermoedde dat zij zich beter zou voelen als het hem zou lukken om de bloedcirculatie in de
rug te bevorderen en de patiënte zover kon krijgen om meer te bewegen. Het gebrek aan beweging
veroorzaakte dat de spieren te zwak waren om de wervelkolom goed te ondersteunen.
Er was teveel druk die wordt uitgeoefend op de tussenwervelschijven, dit kan een hernia veroorzaken.

Betrokken
kanalen:

Dū Mài, nier, blaas en galblaas.
Er is sprake van stagnatie van qì en bloed, damp (door disfunctie van de milt), stagnatie van het qì en het
bloed van de lever en deficiëntie van het qì van het hart.
Er is ontsteking in de wervelkolom en compressie en degeneratie van de wervelkolom.

Behandelplan:

Voorlopig werd afgesproken dat er 8 tot 10 behandelingen gegeven zouden worden.
De patiënte is 59 jaar en had al ongeveer 10 jaar intermitterende pijn.
Brad Whisnant zegt tegen zijn patiënten dat hij een maand nodig heeft om een probleem op te lossen dat
een jaar aanwezig is. Omdat het probleem van deze patiënte al 10 jaar aanwezig was, zou hij in theorie 10
maanden nodig hebben om dit op te lossen. Hij vertelde haar dat het niet zo lang zou duren, maar dat hij
wel langer dan één maand nodig zou hebben.
Binnen die tijd zou niet alleen het symptoom worden aangepakt, maar ook de oorzaak ervan.

Gebruikte
punten:

1e behandeling.
Rechts.

Links.

2e behandeling.
Rechts.

Links.

3e behandeling.
Rechts.

22.04 en 22.05 Gu Ci Yi, Er, San Gu Ci Yi, Er, San 22.04 en 22.05 33.12.
San Cha San.
San Cha San.
Blaas 40.

Nier 10.

Op het hoofd/het gezicht:
–.
Commentaar:

Nier 10.

Blaas 40.

Op het hoofd/het gezicht:
–.

Links.
San Cha punten.

Blaas 60, 62 en 65 Nier 10.
Op het hoofd/het gezicht:
1010.25.

1e behandeling:
Op het moment voor het begin van de eerste behandeling was er niet veel pijn en de patiënte kon moeilijk
aangeven waar de pijn zich precies bevond. Daarom werd besloten beide zijden te behandelen.
Normaal gesproken gebruikt Brad Whisnant het liefst de schouder om de gluteus spieren te behandelen.
Volgens hem is dit de beste homologe structuur om de onderrug in het heupgebied te behandelen.
Omdat de patiënte iets droeg met lange mouwen is voor andere punten gekozen.
De combinatie 22.04, 22.05 en San Cha San werd gekozen om de pijn van de onderrug te behandelen.
Deze puntcombinatie is zeer effectief voor pijn van de onderrug.
De gluteus spieren echter, zijn grote spieren en deze punten hebben niet de juiste weefsel-correspondentie.
Daarom werden ook blaas 40 en nier 10 geselecteerd.
Brad Whisnant geeft voor problemen van de gluteus spieren soms de voorkeur aan deze punten boven
punten van de handen en de voeten omdat blaas 40 en nier 10 wel in spiergebieden liggen.
Gu Ci Yi, Er en San zijn ook zeer effectief voor pijn van de onderrug.
Na de behandeling voelde de patiënte zich 70% beter, dit resultaat lag onder de intentie om tot 95%
pijnverlichting te halen, maar meer zat er voor die dag niet in.
Er was ook minder pijn bij het gaan zitten of voorover buigen.
De tweede behandeling werd drie dagen later gepland.
2e behandeling:
In de tijd na de eerste behandeling had de patiënte beter geslapen.
Haar pijn was teruggekomen, maar niet zo hevig als voor de eerste behandeling.
Dezelfde punten werden herhaald, alleen aan de andere zijde van het lichaam.
De patiënte viel in slaap op de behandeltafel en voelde zich heerlijk na de behandeling, zij gaf geen
percentage aan maar zei dat deze behandeling veel beter was dan de eerste.
De volgende behandeling werd vijf dagen later ingepland.
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3e behandeling:
In de tijd na de tweede behandeling was er minder pijn geweest en de patiënte had goed geslapen.
Voor de derde behandeling werden 22.04, 22.05 en San Cha San vervangen door alle drie de San Cha
punten. Deze drie punten zijn favoriete punten van Brad Whisnant voor de behandeling van het gebied van
de gluteus spieren. Wanneer de hand op het gebied gelegd wordt kun je duidelijk zien hoe en waarom deze
drie punten perfect zijn voor het lage aspect van de heup en de gluteus vanuit het perspectief van de
Image.
33.12 en 1010.25 werden gebruikt omdat de meeste pijn feitelijk afkomstig was vanuit het sacrum.
Deze twee punten zijn heel effectief voor de behandeling van pijn op het verloop van de Dū Mài op het
sacrum en op de coccyx.
Blaas 40 werd vervangen door blaas 60, blaas 62 en blaas 65 omdat deze combinatie een heel goede Dao
Ma combinatie vormt voor de behandeling van de onderrug en pijn van de gluteus spieren.
De blaas behandelt de blaas en de nier en de Image is perfect.
De patiënte was 95 tot 100% pijnvrij na de behandeling. Het leek alsof de toevoeging van punten om het
sacrum en de coccys te behandelen veel verschil had gemaakt.
4e behandeling:
Deze behandeling volgde vier dagen later. Het herstel vorderde snel en Brad Whisnant wilde dezelfde
punten gebruiken aan de andere zijde van het lichaam. Maar de patiënte zei dat haar hand gevoelig was
door het gebruik van de drie San Cha punten, daarom zouden deze punten niet gebruikt worden.
De patiënte had ook haast en had eigenlijk geen tijd voor een volledige behandeling, daarom werden alleen
1010.25, nier 10 en blaas 40 geselecteerd.
Een dag na deze behandeling was er kort overleg via een chat. De patiënte gaf aan dat het heel goed ging,
maar het advies was om toch meer behandelingen te doen (4 tot 6 behandelingen) om daarna weer te
evalueren. De patiënte was het daarmee eens omdat zij het verschil door de behandelingen heel goed kon
voelen, er was minder pijn en haar stress-niveau was ten goede veranderd.

Brad Whisnant geeft voor de behandeling van het heupgebied altijd de voorkeur aan de schouder, maar
soms moet er geïmproviseerd worden als dit niet mogelijk is.
Daarom is het belangrijk om de theorie te begrijpen, als je de theorie kent, komen geschikte punten naar
voren. De last om punten te kiezen wordt weggenomen wanneer je de theorie begrijpt.
Casus 73.
Patiënt:

Vrouw, 37 jaar.

Klacht:

De patiënte had pijn aan de linkerzijde op het heupbeen, de SIPS en het sacrum. De pijn was chronisch en
bevond zich voornamelijk aan de linkerzijde van de onderrug.
De meeste van de spieren zijn hierbij betrokken, vanaf het niveau van L2 tot aan het sacrum, en de SIPS.
De exacte lokatie van de pijn kon niet worden aangegeven, de gehele onderrug was pijnlijk bij het lopen,
draaien en buigen.
Een MRI had uitgewezen dat er verschillende hernia's aanwezig waren in de lumbale wervelkolom.
Er was sprake van compressie van de tussenwervelschijven op het niveau van L2-3-4-5 (MRI) en de pijn
verspreidde zich over het hele gebied waar de tussenwervelschijven uitstulpten.

Betrokken
kanalen:

Dū Mài (wervelkolom), blaas (oppervlakkige spieren), nier (dieper gelegen spieren en chronische
problemen), galblaas (laterale aspect van de rug, de gluteus medialis en de gluteus minimus).
Er is sprake van deficiëntie van het Jīng van de nieren, stagnatie van qì en bloed en damp-bi.

Behandelplan:

De nadruk van de behandelingen komt te liggen op de wortel (de tussenwervelschijven) en daarnaast zal
ook de tak (alle spieren en weefsels in de betrokken gebieden) behandeld worden.
Er werden 4 behandelingen ingepland binnen een periode van 2 weken, daarna werd geëvalueerd en werd
besloten nog twee weken 1 of 2 behandelingen per week te doen.

Gebruikte
punten:

1e drie behandelingen.
Rechts.

Links.

Gu Ci Yi, Er, San.
88.12,88.13 en 88.14.

Blaas 60, blaas 62 en blaas 65.
Op het hoofd/het gezicht:

1010.25.
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Sternocleidomastoideus.

Origo

Sternale kop: ventrale oppervlak van het manubrium.
Claviculaire kop: craniale oppervlak van het mediale 1/3 deel van de clavicula.

Insertie

Laterale oppervlak van het processus mastoideus en de linea nuchae superior.

Innervatie

Nervus accessorius; vezels van de 2e cervicale zenuw.

Functie

Bilaterale innervatie: houdt het hoofd op zijn plaats, beweegt de kin opwaarts, trekt het hoofd
neerwaarts.
Unilaterale innervatie: trekt de kin opwaarts en naar de tegenoverliggende zijde.

Controlerend kanaal Blaas.
Behandelende
kanalen

Systeem 1

Systeem 2

Systeem 3

Systeem 4

Systeem 5

Systeem 6

Dunne darm.

Long.

Nier.

Long.

Dunne darm.

Blaas.
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Sternocleidomastoideus.

Origo

Sternale kop: ventrale oppervlak van het manubrium.
Claviculaire kop: craniale oppervlak van het mediale 1/3 deel van de clavicula.

Insertie

Laterale oppervlak van het processus mastoideus en de linea nuchae superior.

Innervatie

Nervus accessorius; vezels van de 2e cervicale zenuw.

Functie

Bilaterale innervatie: houdt het hoofd op zijn plaats, beweegt de kin opwaarts, trekt het hoofd
neerwaarts.
Unilaterale innervatie: trekt de kin opwaarts en naar de tegenoverliggende zijde.

Controlerend kanaal Blaas.
Behandelende
kanalen

Systeem 1

Systeem 2

Systeem 3

Systeem 4

Systeem 5

Systeem 6

Dunne darm.

Long.

Nier.

Long.

Dunne darm.

Blaas.
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Scalenus anterior, scalenus medialis, scalenus posterior.

Origo

Scalenus anterior: C3 t/m C6.
Scalenus medialis: de onderste 6 nekwervels.
Scalenus posterior: de onderste 3 nekwervels.

Insertie

Scalenus anterior: 1e rib.
Scalenus medialis: craniale oppervlak van de 1e rib, dorsaal van de subclaviculaire groeve.
Scalenus posterior: dorsale oppervlak van de 2 e rib.

Innervatie

Plexus cervicalis (en plexus brachialis).

Functie

Bij innervatie van alle scalenus spieren: trekken de 1 e en 2e rib omhoog (hulp-ademhalingsspieren).
Bij unilaterale innervatie: laterale flexie van de nek naar dezelfde zijde.

Controlerend kanaal Scalenus anterior: galblaas.
Scalenus medialis: dikke darm.
Scalenus posterior: driewarmer.
Behandelende
kanalen

Behandelende
kanalen

Behandelende
kanalen

Scalenus anterior:
Systeem 1

Systeem 2

Systeem 3

Systeem 4

Systeem 5

Systeem 6

Driewarmer.

Hart.

Lever.

Hart.

Driewarmer.

Galblaas.

Systeem 1

Systeem 2

Systeem 3

Systeem 4

Systeem 5

Systeem 6

Maag.

Lever.

Long.

Nier.

Maag.

Dikke darm.

Systeem 1

Systeem 2

Systeem 3

Systeem 4

Systeem 5

Systeem 6

Galblaas.

Nier.

Pericardium.

Milt.

Galblaas.

Driewarmer.

Scalenus medialis:

Scalenus posterior.
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Scalenus anterior, scalenus medialis, scalenus posterior.

Origo

Scalenus anterior: C3 t/m C6.
Scalenus medialis: de onderste 6 nekwervels.
Scalenus posterior: de onderste 3 nekwervels.

Insertie

Scalenus anterior: 1e rib.
Scalenus medialis: craniale oppervlak van de 1e rib, dorsaal van de subclaviculaire groeve.
Scalenus posterior: dorsale oppervlak van de 2 e rib.

Innervatie

Plexus cervicalis (en plexus brachialis).

Functie

Bij innervatie van alle scalenus spieren: trekken de 1 e en 2e rib omhoog (hulp-ademhalingsspieren).
Bij unilaterale innervatie: laterale flexie van de nek naar dezelfde zijde.

Controlerend kanaal Scalenus anterior: galblaas.
Scalenus medialis: dikke darm.
Scalenus posterior: driewarmer.
Behandelende
kanalen

Behandelende
kanalen

Behandelende
kanalen

Scalenus anterior:
Systeem 1

Systeem 2

Systeem 3

Systeem 4

Systeem 5

Systeem 6

Driewarmer.

Hart.

Lever.

Hart.

Driewarmer.

Galblaas.

Systeem 1

Systeem 2

Systeem 3

Systeem 4

Systeem 5

Systeem 6

Maag.

Lever.

Long.

Nier.

Maag.

Dikke darm.

Systeem 1

Systeem 2

Systeem 3

Systeem 4

Systeem 5

Systeem 6

Galblaas.

Nier.

Pericardium.

Milt.

Galblaas.

Driewarmer.

Scalenus medialis:

Scalenus posterior.
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77.27

77.07

77.06
77.26

77.05

156

77.27

77.07

77.06
77.26

77.05

156

Tung punten op het laterale aspect van het onderbeen.
77.05

3 cùn proximaal van de top van de buitenenkel (ter hoogte van galblaas 39) en 1 cùn anterior van de
fibula , tussen de kanalen van de maag en de galblaas.

77.06

5 cùn proximaal van de top van de buitenenkel en 2 cùn proximaal van 77.05, tussen de kanalen van de
maag en de galblaas.

77.07

7 cùn proximaal van de top van de buitenenkel en 2 cùn proximaal van 77.06, tussen de kanalen van de
maag en de galblaas.

77.26

Groep van 3 punten achter de posteriore rand van de fibula en langs de anteriore rand van de
achillespees, 2, 4 en 6 cùn proximaal van de top van de buitenenkel, tussen de kanalen van de blaas en
de galblaas.

77.27

Groep van 3 punten op ¼, ½ en ¾ van een lijn tussen het kopje van de fibula en de buitenenkel op het
kanaal van de galblaas.
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