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De grondlegger van de auriculotherapie is de Fransman Paul Nogier. Vanaf halverwege de vorige eeuw 
inspireerde hij velen in Europa, maar ook in China en Rusland, om mee te helpen aan de ontwikkeling van 
de auriculo. Inmiddels is het uitgegroeid tot een volwassen behandelvorm die in veel acupunctuur- en 
massagepraktijken wordt toegepast. De werking berust op het reflexprincipe: pijnlijke delen in het lichaam 
weerspiegelen zich in drukgevoelige punten op het oor. Dianne Sommers, fysiotherapeut, acupuncturist 
en filosoof, geeft les in deze materie en schreef er onlangs drie lijvige boeken over. ‘Auriculo biedt een heel 
eigen en in vergelijking met lichaamsacupunctuur zeer rechtstreekse toegangspoort tot het lichaam. Het is 
daarom ook goed toepasbaar in combinatie met andere therapievormen.’ 

Dianne Sommers

Auriculotherapie

Door Geeske Lanting

D
e drive om iets te willen doorgronden, loopt 
als een rode draad door het leven van Dianne 
Sommers. ‘Ik wil het graag snappen en het 
moet niet te vaag zijn.’ Ze volgde na haar stu-
die fysiotherapie al snel de opleiding tot acu-
puncturist. Later studeerde ze filosofie. Dit 

uitgebreide kennispalet zorgt ervoor dat haar lessen altijd 
ingebed zijn in een breder kader. Ze doceert onder andere 
 auriculotherapie en oorreflexologie aan diverse opleidingen. 
Auriculotherapie is gebaseerd op een microsysteem, waar-
bij pijnlijke of verstoorde delen van het lichaam zich projec-
teren op het oor als drukgevoelige punten. Dianne leerde de 
auriculo voornamelijk door zelfstudie. ‘Er was wel informatie 
beschikbaar, maar je moest toch nog veel zelf uitzoeken.’ 
Toen ze naar haar verzameling syllabi keek die ze in de loop 
der jaren over dit onderwerp schreef, kwam de gedachte op 
‘om het eens op een coherente wijze op te schrijven, zodat 
deze kennis voor een veel breder publiek toegankelijk wordt’. 
Dat was zo´n acht jaar geleden. Inmiddels liggen drie volumi-
neuze boeken voor haar op tafel, met ieder ruim driehonderd 
pagina´s. Een vierde ligt in het verschiet. Voor beginners in 
deze therapievorm zijn het overzichtelijke leerboeken, ge-
schreven in heldere taal met duidelijke afbeeldingen. Voor de 
ervaren auriculotherapeut is het een uitgebreid en compleet 
naslagwerk dat de kennis kan verrijken.
Auriculotherapie wordt gemakshalve wel ooracupunctuur 
genoemd, maar heeft een heel andere ontstaansgeschiedenis 
dan het woord acupunctuur doet vermoeden. Het is vooral de 
verdienste van Paul Nogier, die in de vorige eeuw veel werk 
heeft verricht om de auriculo tot een volwassen behandel-
vorm te laten uitgroeien. Per toeval kwam hij in zijn dorp in 
aanraking met een vrouw die wijd en zijd bekend stond dank-
zij haar succesvolle behandelingen van ischialgie. Ze zocht 
daarbij naar een drukgevoelige plek in het oor en schroeide 
de huid met een verhit metalen staafje, precies op de plaats 

Geeske Lanting is lange tijd werkzaam geweest als 
ergotherapeut. Vanaf haar studietijd speelde de vraag hoe ze een 
brug kon helpen bouwen tussen de reguliere en complementaire 
zorg. Inmiddels runt ze een praktijk als reflexzonetherapeut 
en ooracupuncturist, en schrijft als freelancer voor diverse 
magazines.

‘Dit zogenaamde 
cauteriseren was een 
bekende vorm van 
volksgeneeskunde…’

Dianne Sommers
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BEHANDELWIJZE: AURICULOTHERAPIE
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Diagonale 
huidplooi in 
de lobulus: 
Uitgebreid 
onderzocht is de 
ELC (Ear Lobe 
Crease) ofwel 
‘Frank’s teken’, 
wat een sterke 
correlatie kent 
met hart- en 
vaatziekten.

DOOR ELLEN AKKERMAN

waar het ischiasgebied ligt. Dit zogenaamde cauteriseren was 
een bekende vorm van volksgeneeskunde in West-Europa. 
Normaliter niet iets waar een arts direct affiniteit mee heeft, 
maar bij een hem bekende cliënt had dit zo´n voortreffelijk 
resultaat dat zijn belangstelling was gewekt.
Nogier deed in de daaropvolgende jaren veel onderzoek naar 
het verband tussen drukgevoelige plekken in het oor en klach-
ten van zijn cliënten. Het ‘branden’ verving hij door de behan-
deling met een acupunctuurnaald. Al snel ontstond de eerste 
somatotopische afbeelding. Het gehele lichaam was volgens 
hem geprojecteerd op het oor als een ondersteboven lig-
gende foetus. Gaandeweg werden de oorkaarten steeds ver-
fijnder en werd dit beeld bijgesteld. Hij noemde zijn methode 
geen vorm van acupunctuur maar auriculotherapie, omdat de 
behandeling van het oor op het reflexprincipe is gestoeld en 
niet op het meridiaansysteem. ‘Het mooie van Nogier is dat 
hij zowel deze eenvoudige vorm heeft gezien als de gecompli-
ceerde vorm. Veel later in zijn onderzoek kwam hij er namelijk 
achter dat bij het ontstaan van chronische aandoeningen er 
punten in het oor verschuiven. De ziekte komt in een andere 
fase en daardoor komt ook het oor in een andere fase. Het is 
heel bijzonder dat al deze kennis in het leven van één man zo’n 
uitwerking heeft gekregen.’
Volgens Nogier zelf zou de auriculotherapie nooit zo tot was-
dom zijn gekomen zonder de bijdragen van andere onderzoe-
kers. Namen die onlosmakelijk zijn verbonden met de ontwik-
keling van de auriculo zijn die van Frank Bahr in Duitsland en 
Ton van Gelder in Nederland. Maar ook in Rusland en in China 
ging men op eigen wijze voort op de grondslag die Nogier had 
gelegd. 

Het idee dat China de bakermat van de ooracupunctuur zou 
zijn, klopt niet. ‘Als je kijkt naar alle kilometers aan boeken en 
literatuur die zijn geschreven over de Chinese geneeskunde, 
dan gaat er nagenoeg niets over het oor. Behalve een paar 
teksten uit de 18e en 19e eeuw. In de oude Chinese filosofie 
was het idee dat alles vanuit de shen, vanuit de geest, van-
uit het hogere, indaalde in de materie. Maar toen Mao in 1949 
aan de macht kwam, paste dat totaal niet in het concept van 
het communisme, waarbij alles in de materie is verankerd. 
De hele Chinese geneeskunde moest op een andere manier 
vormgegeven worden. Men zocht aansluiting bij de westerse 
manier van denken over gezondheid, omdat ook hier de mate-
riële gedachte de grondslag van de geneeskunde vormde. En 
zodoende kwamen een paar Chinese artsen die op bezoek wa-
ren in Europa in aanraking met de auriculotherapie die Nogier 
ontwikkelde. Ze namen zijn kennis mee naar China en pasten 
het in binnen wat we nu TCM noemen. Naast de pols- en de 
tongdiagnostiek, eveneens vormen van reflexologie, was die 
van het oor natuurlijk een uitstekende aanvulling. In de eer-
ste publicatie werd de naam van Nogier nog als bron vermeld, 
maar in latere studies niet meer. Vanuit hun behoefte naar lij-
nen met hun eigen verleden, zochten ze in oude teksten om de 
Chinese ooracupunctuur een stukje legitimiteit te verlenen. 
Chinezen zijn nu eenmaal gek op mythevorming.’
Auriculotherapie kan als hoofdtherapie worden ingezet, maar 
leent zich ook uitstekend voor additieve toepassingen. De 
behandeling van de drukgevoelige punten kan op verschil-
lende manieren worden uitgevoerd: met massage of acu-
punctuurnaalden, maar ook met elektrostimulatie of laser. 
Hierdoor sluit het aan bij de aanpak van diverse soorten 
therapeuten.
‘Er is weinig geschreven over hoe je te werk gaat als je iemand 
met auriculo wilt behandelen. Vandaar dat ik er in het eerste 
deel Grondslagen van theorie en praktijk en het tweede deel 
Behandelstrategieën aandacht aan besteed.’ Allereerst is er 

‘Gaandeweg werden de 
oorkaarten steeds verfijnder…’
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de anamnese waarin de therapeut duidelijk probeert te krijgen 
wat de klacht is en wat hij wil bereiken. Een holistisch thera-
peut kijkt ook naar de context van de klacht. ‘Hoe is de rest 
van het systeem, wat behoeft nog meer aandacht? Vervolgens 
kijk je naar het oor zelf. Er is heel veel te zien aan een oor, aan 
bepaalde groefjes, aan kleurveranderingen. Dan kan je gaan 
voelen met de hand en onderzoek je waar het gevoelig is, of er 
verschil is tussenbeide oren, enzovoort.’ 

Als de diagnostiek van het vragen, het kijken en het voelen 
is afgerond, is er een eerste beeld van de klacht en van wat 
het oor wil vertellen. In de vervolgdiagnostiek wordt bepaald 
welke punten voor behandeling in aanmerking komen. ‘Welke 
punten reageren het heftigst en welke zijn het meest voor de 
hand liggend om te behandelen? Je kunt dit manueel onder-
zoeken, maar ook met een drukpuntzoeker of met het VAS, 
een speciale techniek die Nogier gebruikte. 
In alle reactieve punten zou je een naald kunnen zetten omdat 
een naald feitelijk altijd een punt in beweging brengt, maar 
dat is geen effectieve strategie. Punten hebben een duaal 
karakter. Er kan in een punt sprake zijn van overactiviteit, 
een exces, of juist van onderactiviteit, een leegte. Dit wordt 
het polariteitsprincipe genoemd. Nogier had hier wat minder 
mee, maar het sluit beter aan bij het klassieke Chinese den-
ken. Als je een polaire puntzoeker benut of werkt met zwarte 
en witte punten bij gebruik van het VAS, dan werk je ook met 
dit principe. Hierdoor kun je veel gerichter bepalen wat je gaat 
behandelen en invloed uitoefenen op zaken als tonificatie en 
sedatie. Bijvoorbeeld door die specifieke punten te behande-
len met gouden of zilveren naalden, of door met zink en koper 
te werken.’

Niet alle punten die reageren, hoeven te worden behandeld. 
‘Dat is weer gerelateerd aan de specifieke vraag die je in het 
begin stelde over wat je wilt bereiken. Is jouw cliënt naaldang-

stig dan kun je kiezen 
voor een behandeling 
met bolletjes of met la-
ser. Heb je iemand die 
zelf mee wil werken aan 
zijn herstel, dan kun je 
hem vragen de bolle-

tjes een paar keer per dag te stimuleren of zelf met het mag-
neetje over de verblijfnaaldjes te gaan zodat de bijbehorende 
zones worden gestimuleerd. Dat zijn mogelijkheden binnen de 
auriculo die bijvoorbeeld de voetreflexologie niet heeft.’
Auriculo is vooral bekend geworden van de behandeling van 
pijn- en verslavingsproblematiek, maar is in principe toe-
pasbaar bij elke klacht. Om niet voor alle klachten zelf uit te 
moeten zoeken welke punten voor behandeling in aanmer-
king komen en waar die zijn te vinden, zijn per ziektebeeld be-
handelprotocollen uitgewerkt. Voor wie vergevorderd is met 
de techniek van het VAS wijzen die punten zich vanzelf. 

 ‘In vergelijking met lichaamsacupunctuur biedt de reflexo-
logie een andere ingang en het is ook letterlijk een ander soort 
toegangspoort.’ Opmerkelijk is dat op alle gebieden die binnen 
de reflexologie worden gebruikt, nauwelijks acupunctuurpun-
ten te vinden zijn. ‘Het oor kent geen enkel acupunctuurpunt, 
de voetzool één en de handpalm twee. Juist die gebieden zijn 
eigenlijk enorm groots, het hele lichaam wordt erin weerspie-
geld. Daarnaast zijn oren, handen en voeten heel belangrijke 
communicatiemiddelen met de wereld om ons heen. Door de 
specifieke wijze waarop auriculo het lichaam benadert, kun 
je door het te combineren met therapieën als acupunctuur, 
voedingstherapie of gesprekstherapie een grote meerwaarde 
realiseren.’ p

Een speciale techniek: het VAS

De afkorting VAS staat voor Vasculair Autonoom 
Signaal. Nogier gebruikte de VAS-techniek om snel 
en makkelijk reactieve punten te kunnen vinden. 
‘Nogier had ontdekt dat als hij met zijn puntzoeker 
in de buurt van een punt in het oor van de cliënt 
kwam, er soms een reactie optrad in diens pols die 
hij tegelijkertijd met zijn andere hand vasthield. Een 
punt hoort echter niet reactief te zijn, daar is dus 
iets aan de hand.’ 
In eerste instantie dacht Nogier dat de verandering 
in de pols te maken had met het hart. Vandaar dat 
het vroeger RAC (Réflexe Auriculo-Cardiaque) 
werd genoemd. Later bleek het om een vasculaire 
reactie in de periferie te gaan. ‘Het autonoom 

zenuwstelsel reageert als je in de buurt komt 
van een reactief punt. Daarom is later de naam 
aangepast naar VAS: Vasculair Autonoom Signaal.’
Overigens was dit principe al eerder in de literatuur 
beschreven door een arts die een aneurysma 
opereerde. ‘Op het moment dat hij met zijn hand in 
de buurt van de arterie kwam, zag hij het bloedvat 
reageren. Zodra hij zijn hand weghaalde, stopte 
de reactie weer onmiddellijk. Het is niet per se 
nodig om het VAS te kunnen toepassen, maar het 
versnelt het vinden van specifieke punten.’ 
Over het VAS met zijn uitgebreide mogelijkheden 
zal het vierde boek gaan van Dianne Sommers.
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‘Er is heel veel te 
zien aan een oor, aan 
bepaalde groefjes, aan 
kleurveranderingen.’

Meer informatie: www.auriculotherapie.nu




