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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 verwerken. Een karwei dat uit- 
eindelijk 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 900 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 reflex- 
zone van het oor. Sommers heeft 
haar best gedaan om de theorie 
vanuit alle gezichtshoeken te be-
schrijven: zowel de Franse Nogier, 
de Chinezen, Frank Bahr, Beate 
Strittmatter, Van Gelder als ook 
vele anderen komen aan bod.  

In deel twee worden de diverse 
behandelstrategieën besproken. 
Denk hierbij aan alle indicaties en  
contra-indicaties maar ook aan alle  
mogelijke hulplijnen. Hulplijnen zijn  
bekende lijnen die ervoor zorgen 
dat als er eenmaal twee punten zijn  
gelokaliseerd, de andere punten 
zich op deze lijn bevinden. Denk 
hierbij aan de Omegalijn die de 
punten Omega, Omega 1 en Omega  

Oor-acupunctuur 
                     nader bekeken

2 met elkaar verbinden maar ook 
bijvoorbeeld aan de Schouderlijn 
die C7, de Schouder en het Barbi-
turtaat-punt met elkaar verbindt.  
Een ideale lijn om te behandelen 
bij nek-en schouderklachten.

In het boek zijn de indicaties 
gerangschikt volgens de westerse  
systematiek: bewegingsklachten, 
hoofd en zenuwstelsel, longen en  
huid, spijsvertering, cardiovasculair  
systeem, urogenitaal systeem, 
gynaecologie en obstetrie, functio- 
nele klachten en mentaal-emotio-
nele klachten, verslavingsklachten 
en als laatste nog een hoofdstuk 
met diverse overige klachten.

Vanwege onze deelname in de 
campagne Lucht en Longen van  
het Longfonds leek het mij interes- 
sant om te zien wat Sommers 
over hooikoorts te melden heeft.  
Ze geeft een uitgebreide behande- 
ling voor hooikoorts, waarbij ook  
de achtergronden van hooikoorts 
en mogelijke extra ondersteuning 
worden besproken. Denk hierbij 
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aan wat vaseline in de neus smeren  
voordat iemand naar buiten gaat 
waardoor de pollen gedeeltelijk 
tegengehouden worden. Of aan  
het dagelijks nuttigen van bijen- 
pollen, magnesium, zink en vita- 
minen C, D en E die de weerstand 
ondersteunen. Bij de diverse hooi- 
koortsprotocollen worden de alge- 
mene punten Erjian (allergiepunt),  
Nierpunt, Longpunt en zowel het  
ACTH-punt als Cortisol-punt mee- 
genomen. Bedenk wel dat al deze  
punten alleen meegenomen worden  
als zij actief bevonden worden.
(Hetzij met een electrische punt-
zoeker of door te kijken of het punt  
een indruk achterlaat na lichte 
pressie met de achterkant van een  
naald). Het leukste en misschien 
wel onbekendste punt is het zoge- 
heten Niespunt. Let wel, dit punt 
laat het niezen verminderen, niet 
vermeerderen. Daarnaast kun je  
klachtgerelateerde punten mee- 
nemen zoals het Oogpunt, Neuspunt  
(zit niet naast het Niespunt!) en  
slijmoplossende punten. Op deze  
manier heb je een waardevol pro- 
tocol in handen om de hooikoorts-
patiënt te ondersteunen!

 

Kortom, ook deel twee is de moeite  
van het lezen waard!  

Het boek is te verkrijgen via 
www.auriculotherapie.nu. 
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