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Door Sandra Mars

Dianne Sommers geeft al ruim 

twintig jaar nascholingen over 

oor-acupunctuur. 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 verwerken. Een karwei dat 

uiteindelijk veel groter bleek dan  

ze vooraf vermoedde! Toch is het  

haar echter gelukt en afgelopen  

december rolden de eerste exem-

plaren van de pers. Uiteindelijk 

zijn het drie delen geworden, met 

de titel Auriculotherapie. Het is 

geschreven voor acupuncturisten, 

reflex-massagetherapeuten en 

elektro/laser-therapeuten. Meer 

dan negenhonderd pagina’s in het  

Nederlands over de theorie en 

praktijk, behandelstrategieën en 

een bijbehorende atlas. De drie 

boeken vormen een basis voor 

de therapie met behulp van de 

reflexzones van het oor. Ze heeft 

haar best gedaan om de theorie 

vanuit alle gezichtshoeken te 

beschrijven: zowel de Franse 

Nogier, de Chinezen, Frank Bahr, 

Beate Strittmatter, Van Gelder, als 

ook vele anderen komen aan bod. 

Schat aan informatie

In dit artikel wil ik het eerste deel 

bespreken waarin geschiedenis  

en theorie worden behandeld die  

nodig zijn om met oor-massage,  

oor-acupunctuur of elektrotherapie  

te beginnen. In deel twee worden 

Oor-acupunctuur 
                     nader bekeken

diverse behandelingsstrategieën 

besproken en deel drie is de atlas. 

Samen vormen de boeken een 

schat aan informatie.

In het eerste boek wordt uitgebreid  

de oor-reflexbehandeling besproken;  

een massage die de patiënt ook  

zelf kan uitvoeren. De duidelijke  

foto’s helpen bij de instructie. Ook  

de oor-diagnostiek, de behandeling  

met acupunctuurnaalden en de  

technieken met diverse elektrische  

puntzoekers worden duidelijk 

uiteengezet. De meeste indruk 

maakt op mij echter de duidelijke 

foto’s en omschrijvingen van de  

oor-punten. Het is duidelijk dat  

Dianne heeft geprobeerd zo volledig  

mogelijk te zijn. Zij noemt elk 

feit dat van toepassing is op een 

punt. Op deze manier weet ze de 

informatie uit de verschillende 

stromingen goed te bundelen. 

Ze deelt de oor-punten in de 

volgende categorieën in:

• OCP oftewel oor- 

correspondentiepunten 

 Dit zijn functionele punten die  

de anatomische reflectie van  

een punt of zone op het lichaam  

weergeven. Deze punten worden  

ingezet ter normalisatie van een  

specifieke anatomische plaats. 

Dianne maakt onderscheid 

Onlangs verscheen van de hand van Dianne Sommers een lijvig 

boekwerk over oor-acupunctuur, waarin deze behandelmethode 

vanuit veel verschillende invalshoeken wordt bekeken. Redacteur  

Sandra Mars heeft het gelezen en past de opgedane kennis toe 

in de praktijk.

 tussen de OCP aan de voorzijde  

van het oor en aan de achterzijde.

 OCP aan de voorzijde van het  

oor is bijna altijd een energiearm  

punt dat reageert op gouden 

naalden of de puntzoeker in de 

plusstand. Deze OCP worden 

de tonificatie-punten genoemd. 

De punten aan de achterzijde 

van het oor worden retro-OCP 

genoemd. Zij weerspiegelen 

dezelfde locaties als de OCP aan  

de voorzijde van het oor maar  

dit zijn punten met een energie- 

overschot. Zij worden behandeld  

met zilveren naalden of met de  

puntzoeker in de minstand en  

werken als sedatiepunten. De  

retropunten worden met name  

gebruikt bij motorische problemen  

van het desbetreffende gebied.

• Algemene punten

 Deze hebben een brede werking 

op meerdere fysiologische proces- 

sen, zoals stress verminderen, 

ontstekingen remmen, etc.

• Symptomatische punten 

 Dit zijn punten die actief zijn bij  

een bepaalde verstoring. Deze 

punten werken in de meeste 

gevallen niet rechtstreeks op  

de oorzaak van het probleem  

maar kunnen de behandeling 

ondersteunen door symptoom-

verlichting. Deze punten zijn  

minder systematisch in kaart 

gebracht maar worden in alle  

stromingen door vele auteurs 

benoemd. Voorbeelden hiervan  

Auriculotherapie, een veelomvattend en bruikbaar drieluik
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De retropunten worden met 
name gebruikt bij motorische 

problemen van het 
desbetreffende gebied.
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zijn: reisziektepunt, insomnia-

punt, keelpijnpunt.

• Functionele punten 

 Deze prikkelen een algemene 

taak in het lichaam. Het zijn 

punten die in het ene oor een  

proces sederen en in het andere  

oor een proces activeren. Welk  

oor sedeert en welk oor activeert,  

hangt af van de lateraliteit: is 

de persoon linkshandig, dan is 

het linkeroor tonifiërend. Is de 

persoon rechtshandig, dan is het  

rechteroor tonifiërend. 

• Energetische punten 

 Dit zijn punten die aansluiten 

bij de Traditionele Chinese 

Geneeskunde of de Ayurveda. 

Voorbeelden hiervan zijn 

Shenmen en de chakrapunten.

• Fasepunten 

 Dit zijn punten die zijn gebaseerd  

op een concept van Paul Nogier, 

waarin beschreven wordt hoe 

reflexpunten van locatie kunnen 

veranderen als de ziekte in een 

ander stadium geraakt. Dit is 

echter een dusdanige complexe 

theorie dat Dianne in dit boek 

alleen de ‘gewone’ Nogier-punten  

ofwel de pathologische punten 

uit de eerste fase vermeldt en de  

fase-theorie terzijde laat liggen.  

Het was zeker interessant ge-

weest als zij ook deze kennis 

had besproken!

Kerstkilo’s

Ook al worden de behandelstra-

tegieën pas in het tweede deel 

behandeld, het eerste boek geeft 

je al genoeg handvaten om de 

praktijk in te trekken. Zoals bij-

voorbeeld in onderstaand geval:

In dit jaargetijde beginnen lang-

zamerhand de goede voornemens 

in te zakken. In januari liep het 

storm in de sportscholen en zag  

je vele fanatiekelingen in spik-

splinternieuwe sportkleding op de  

loopband de strijd met de kerstkilo’s  

aangaan. Nu zie je weer veel lege 

plekken: de goede voornemens 

verliezen het van het luie gemak. 

Om dan toch nog wat af te kunnen  

vallen, komen sommigen bij de 

acupuncturist terecht. Hoe mooi 

zou het dan niet zijn om een oor- 

acupunctuurbehandeling met 

Diannes kennis te kunnen uitvoeren  

en de patiënt te stimuleren dage-

lijks een oor-reflexmassage bij  

zichzelf uit te voeren. Uit deel een  

zou je de volgende informatie kunnen  

vinden voor je behandelingsplan.

• Het commandopunt Aardelichaam.  

Dit is de energetische voorloper 

van het eerste chakra dat ingezet  

wordt bij een onvermogen of 

onbewust zijn van het belang 

van de eerste levensbehoeften. 

Dit betekent dat iemand 

concrete zaken of het  

fysieke lichaam niet op orde heeft.  

Denk hierbij aan niet goed voor  

jezelf kunnen zorgen met be-

trekking tot onderdak, geld, eigen  

lichaam etc. Je vindt dit punt 

vlak voor de opstijgende helix,  

ter hoogte van het Bourdiolpunt.

• Het commandopunt Waterlichaam.  

Dit is de energetische voorloper  

van het tweede chakra. Dit punt  

gaat over een onvermogen of  

een onbewust zijn hoe emotionele  

ervaringen doorwerken in de  

mens. Kortom: een echte emo-

tionele eter heeft baat bij dit 

punt. Je vindt het punt in de 

endocriene zone.

• Het alom bekende punt Shenmen  

dat kalmerend, harmoniserend 

werkt en het standaardpunt is  

in verslavingsproblematiek.  

Het bevindt zich op het diepste  

V-punt van de fossa triangularis.

• Hongerpunt. Dit punt balanceert  

de eetlust, dus helpt bij zowel 

overmatig als te weinig eten. 

Als mensen echter te weinig    

Uit het eerste deel van het 
boek kun je al genoeg infor-

matie halen om een veelzijdig 
behandelplan op te zetten.
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voedingsstoffen binnenkrijgen 

omdat ze feitelijk te weinig eten  

ondanks hun obesitas, kan stimu- 

latie van het Hongerpunt leiden 

tot meer eetlust. Het punt ligt 

ongeveer in het midden van de  

tragus, schuin boven het Valium- 

punt.

• Cravingpunt. Dit punt wordt 

gebruikt om het verlangen naar  

 iets te verminderen. Vanzelf-

sprekend wordt dit dus ook bij  

anti-verslavingstherapie ingezet.  

Het punt bevindt zich op de 

oorrand, op het einde van de 

post-antitragale lijn.

Tot slot kun je natuurlijk de gehele  

tractus digestivus, het cravingpunt  

en het Hongerpunt aanleren als  

zelfmassagetechniek om de patiënt  

te ondersteunen.

Uit bovenstaande blijkt dat je ook 

uit het eerste deel van haar boek 

genoeg informatie kan halen om 

een veelzijdig behandelplan op te 

zetten. Zelf heb ik me tot nu toe 

met name beziggehouden met de 

Chinese oor-acupunctuur en met de  

Franse van Nogier. Doordat Dianne  

zoveel verschillende stromingen 

goed leesbaar heeft samengevat, 

werd ik geïnspireerd dit keer niet  

een ‘gewoon’ boekverslag te maken  

maar vindt u in de twee volgende 

edities van de Huang Ti een be-

spreking van de andere delen, 

met steeds een behandelprotocol. 

Het boek is te verkrijgen via de 

website www.auriculotherapie.nu. 
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