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Door Sandra Mars

Dianne Sommers geeft al ruim 
twintig jaar nascholingen over 
ooracupunctuur. Een aantal jaren 
geleden is ze begonnen met het 
schrijven van een boek, om de grote  
hoeveelheid informatie die er over  
dit onderwerp bestaat in te ver- 
werken. Een karwei dat uiteindelijk  
veel groter bleek dan ze vooraf 
vermoedde! Toch is het haar gelukt  
en afgelopen december rolden de  
eerste boeken van de pers.  
Uiteindelijk zijn het drie delen  
geworden, met de titel Auriculo-
therapie. Het is geschreven voor  
acupuncturisten, reflex-massage- 
therapeuten en elektro/laser thera- 
peuten. Meer dan negenhonderd 
pagina’s in het Nederlands over  
theorie en praktijk, behandel-
strategieën en een bijbehorende 
atlas. De drie boeken vormen een  
basis voor de therapie met behulp  
van de reflexzone van het oor.  
Sommers heeft haar best gedaan  
om de theorie vanuit alle invals-
hoeken te beschrijven: zowel de  
Franse Nogier, de Chinezen, Frank  
Bahr, Beate Strittmatter, Van Gelder  
als ook vele anderen komen aan bod.  
In deel drie worden de diverse 
puntgroepen besproken. Denk 
hierbij aan onder meer:

• OCP, oftewel Oor Correspondentie- 
punten. Dit zijn punten die 
corresponderen met bepaalde 
anatomische gebieden.

• FP, oftewel Functionele Punten. 
Dit zijn punten die meer met 
lichaamsfuncties te maken hebben  

Oor-acupunctuur 
                     nader bekeken

en niet met slechts één anato-
misch gebied.

• Energetische punten die hun 
oorsprong vinden in de Chinese 
en Indiase filosofie. Vanuit deze 
gedachtegang zijn er diverse sub- 
groepen die behandeld worden:

- Indicatorpunten: punten die 
bij een actieve respons, een 
tekort of overschot van een 
bepaalde stof weergeven.

- Meesterpunten: punten 
die een zeer grote invloed 
uitoefenen op een bepaald 
weefsel, gebied of symptoom.

- Pijnherinneringspunten: punten  
die een blokkade aangeven 
ten gevolge van eerder in de 
herinnering opgeslagen pijn 
waardoor iemand niet kan 
herstellen. Heel belangrijk bij 
chronische pijnklachten!

Daarnaast worden in het boek nog  
de Zone-dominerende punten van  
Nogier en Bahr behandeld, evenals  
handige hulplijnen. Om het geheel  
te complementeren, bevat het boek  
overzichtskaarten waarop de locaties  
helder staan weergegeven.

Met al deze informatie kun je je  
huidige protocollen voor oor-acu- 
punctuur nieuw leven inblazen. 
Misschien prik je nu bij griep 
standaard het Long- en Keelpunt. 
Met dit boek in de hand kun je  
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echter een volwaardiger behande- 
lingsprotocol maken, met mogelijk  
nieuwe inzichten. Bij griep kun  
je namelijk veel meer behandelen 
in het oor. Wat dacht je van het 
Hoestpunt, het Netwerkpunt longen,  
het Slijmoplossend punt en het 
Sinuspunt?

Alle punten spreken natuurlijk voor  
zich maar het is goed te vermelden  
dat het Netwerkpunt longen een  
bijzonder punt is. Aan de voorzijde  
van de wervelkolom liggen de  
prevertebrale ganglia die zenuw- 
netwerken vormen om bepaalde 
gebieden aan te sturen. Deze 
zenuwnetwerken hebben zowel een  
sympathische als parasympathische  
actie. Een disbalans tussen deze  
acties geeft klachten: de sympathicus  
neigt naar overprikkeling en de 
parasympathicus naar onder-activi- 
teit. Het punt op het oor dat het  
Netwerkpunt van de longen weer-
spiegelt, kan het regulerend ver- 
mogen van het aangedane systeem  
herstellen. Oftewel, het vermindert  
hoest en benauwdheid en vermin-
dert slijmvorming in de bronchiën 
en longen. Een punt dat bij griep 
zeker niet vergeten mag worden!

Kortom, ook deel drie is de 
moeite van het lezen waard. 
Het boek is te verkrijgen via 
www.auriculo-therapie.nu. 
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