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Hoofdstuk 1 Inleiding 

In mijn beide zwangerschappen heb ik al vroeg in de zwangerschap zwangerschapsdiabetes 
gekregen. Vanaf dat ene moment dat het je wordt verteld, staat je wereld op zijn kop. Wat 
betekent dit voor mij en mijn ongeboren kindje? Mag ik nu geen suiker meer? Moet ik dan ook 
insuline gaan gebruiken? Kan ik gewoon bevallen en wat gebeurt er na de bevalling? 
 
Ik ben in contact gekomen met een andere vrouw met diabetes mellitus type I en ook zwanger 
was op dat moment. Ik heb veel met haar over dit onderwerp gesproken en we hebben veel 
steun aan elkaar gehad. Tijdens de zwangerschap word je ook verteld dat wanneer je eenmaal 
zwangerschapsdiabetes hebt gehad, de kans dat je diabetes mellitus type II ontwikkelt 50% is. 
Hier schrok ik van en ik ben me dan ook gaan verdiepen in dit onderwerp.  
 
Diabetes Mellitus type II is een snelgroeiend probleem in onze wereld. Ik wil dan ook graag 
onderzoeken of het mogelijk is dat met VoetreflexPlus™ therapie de bloedsuikerspiegel 
verbetert kan worden en of het dorstgevoel en het frequent urineren verminderd kan worden. 
Voorts wil ik ook inzicht krijgen naar het effect van VoetreflexPlus™ therapie en kwaliteit van 
leven. Hoe ik dit wil gaan doen, wordt in de volgende hoofdstukken beschreven. 
 
Yvette Kruisenga 
Veghel, mei 2018   
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Hoofdstuk 2 Probleemstelling 

Kan VoetreflexPlus de bloedsuikerspiegel reguleren, het dorstgevoel verminderen en de 
frequentie van urineren verminderen bij diabetes mellitus type II? 
 
Een schommelende bloedsuikerspiegel kan leiden tot diverse complicaties bij mensen met 
Diabetes Mellitus type II. Een van de eerste symptomen van patiënten zijn dorstgevoelens en 
veel en vaak moeten plassen. Dit kan uiteindelijk tot nierproblemen leiden. In hoofdstuk 4.4 ga 
ik dieper in op de complicaties bij DMII. In dit onderzoek wil ik gaan kijken of 
VoetreflexPlus™ therapie een gunstig effect teweeg kan brengen op de bloedsuikerspiegel, de 
dorstgevoelens en de frequentie van urineren. 

Hoofdstuk 3 Methode 

Voorafgaande aan deze scriptie heb ik contact gezocht met het Diabetesfonds over de aanpak 
van mijn onderzoek. De beste manier om te meten of VoetreflexPlus™ therapie invloed heeft 
op de bloedsuikerspiegel is door het HbA1c te meten. Echter dient dit bepaald te worden in 
een laboratorium en dient de arts hiervoor een bloedprikformulier af te geven. Daar dit 
bloedonderzoek niet wordt vergoed via de basisverzekering van de ziektekostenverzekeraar 
heb ik ervan af gezien om deze manier van meten te hanteren. 
 
Een andere manier om het effect op de bloedsuikerspiegel te meten is door de bloedsuiker te 
meten middels een vingerprik. De cliënten die ik voor dit onderzoek heb gemasseerd, hebben 
op 3 momenten hun bloedsuikerwaarde gemeten; 1 uur vóór de massage, direct na de massage 
en 1,5 tot 2 uur na de massage. Door het vergelijken van deze waarden zou het effect van 
VoetreflexPlus™ therapie op de bloedsuikerspiegel mogelijk kunnen worden bepaald. 
 
Om te onderzoeken wat het effect is op de frequentie van urineren en de dorstgevoelens 
hebben alle cliënten gedurende de onderzoeksperiode een drink- en plasdagboek bijgehouden. 
 
Teneinde inzicht te krijgen op wat mijn therapie kan betekenen voor de kwaliteit van leven heb 
ik alle deelnemers gevraagd om aan het begin en aan het eind van de onderzoeksperiode het 
RAND36 formulier in te vullen.  
 
Voor het theoretische gedeelte van de studie heb ik een literatuurstudie gedaan met 
gebruikmaking van diverse literatuur en artikelen in boekvorm en op het internet. Achterin 
deze scriptie staat de lijst met literatuur die ik voor deze scriptie heb gebruikt.  
 
In hoofdstuk 11 wordt de conclusie beschreven van mijn onderzoek. 
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Hoofdstuk 4 Regulier medische informatie 

4.1 Algemene informatie over DM II 
 
Diabetes is een chronische stofwisselingsstoornis, waarbij de hoeveelheid bloedglucose 
abnormaal verhoogd is doordat het lichaam onvoldoende insuline afgeeft. Insuline is een 
hormoon dat door de pancreas wordt afgegeven en zorgt voor de regulatie van de hoeveelheid 
glucose in het bloed.  
Glucose wordt in het bloed opgenomen en zet de pancreas aan tot productie van insuline. 
Insuline zorgt ervoor dat glucose vanuit het bloed in de weefselcellen kan komen. Wanneer dit 
proces niet goed verloopt resulteert dit in een te hoge bloedsuikerspiegel en te lage opname 
van glucose waardoor er symptomen en complicaties op kunnen treden. 
 
Er zijn verschillende typen diabetes te onderscheiden, waarvan type 1, type 2 en 
zwangerschapsdiabetes het meest voorkomen. In dit onderzoek beperk ik me tot Diabetes 
Mellitus type 2 (DMII). Dit type wordt ook wel niet-insulineafhankelijke diabetes genoemd. De 
pancreas produceert nog steeds insuline, echter ontwikkelt het lichaam weerstand tegen de 
effecten van insuline waardoor er onvoldoende insuline is om aan de behoeften van het 
lichaam te voldoen. We noemen dit ook wel insulineresistentie.  
 
DM II kan bij kinderen en adolescenten optreden, maar begint meestal na het 30e levensjaar en 
komt vaker voor naarmate de mens ouder wordt. Ongeveer 15% van de mensen van 70 jaar en 
ouder lijdt aan DMII. Negen op de tien mensen met diabetes hebben diabetes type 21. Type 2 
kan ook familie gebonden voorkomen.  
 

4.2 Mogelijke oorzaken DM II 
 
Wat precies de oorzaak is van het ontstaan 
van DM II is niet bekend. Overgewicht is een 
grote risicofactor in het ontstaan van type 22. 
Overgewicht zorgt ervoor dat de weerstand 
tegen insuline wordt verhoogd. Deze mensen 
hebben dus zeer grote hoeveelheden insuline 
nodig om de normale bloedsuikerspiegel te 
handhaven. Ongeveer 80-90% van de mensen 
met diabetes heeft last van overgewicht, 
waarbij 45-90% van de jongeren met DMII 
last heeft van ernstig overgewicht. Naast 
overgewicht spelen factoren als weinig 
lichaamsbeweging, ongezond eten, roken, 
leeftijd en erfelijkheid een belangrijke rol in 
het ontwikkelen van deze ziekte. 
 
  

                                                
1 https://www.diabetesfonds.nl/over-diabetes/diabetes-in-het-algemeen/diabetes-in-cijfers 
2 https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/diabetes-mellitus/cijfers-context/oorzaken-en-gevolgen#node-oorzaken-
diabetes-type-2 
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Verhoogde doorlaatbaarheid van de darm is risicofactor voor type 2 diabetes3 
 
Er zijn relaties tussen de intestinale microbiotica, intestinale permeabiliteit en met obesitas-
samenhangende laaggradige ontstekingen. De aard en de klinische betekenis van deze 
associaties behoeft opheldering. Daarom berekenden onderzoekers van de Universiteit van 
Queensland, Australië, of er sprake is van een samenhang tussen intestinale permeabiliteit en 
type 2-diabetes, en zo ja, wat de grootte van die samenhang zou zijn (Cox et al., 2016). 
 
Een totaal van 130 personen met type II diabetes (leeftijd: 57,5 ± 6.2 jaar (gemiddelde ± SD); 
BMI: 30.4 ± 3.2; 45% vrouw) en 161 individuen zonder type II diabetes (leeftijd: 37.4 ± 12,5 
jaar; BMI: 25.1 ± 3,9; 65% vrouwen) werden opgenomen in de studie. De intestinale 
permeabiliteit (PRS) werd berekend op basis van metingen van concentraties circulerende 
lipopolysacchariden (LPS), LPS-bindend-proteïne (LBP) en intestinaal vetzuurbindende eiwit 
(iFABP). Koppelingen tussen permeabiliteit en type II diabetes werden beoordeeld aan de hand 
van logistische regressie modellen. 
 
Concentraties LPS-bindend proteïne (P < 0.001), intestinaal vetzuurbindende eiwit (P < 0.001) 
en de darmpermeabiliteit (P < 0.001) waren allemaal significant hoger in de personen met type 
II diabetes. Voor personen met een hoge darmpermeabiliteit (de top 30%), hadden naar 
verhouding een vijf keer groter risico op diabetes type 2 (CI: 1.72 – 14.95; P = 0.003). Dit in 
vergelijking met gezonde deelnemers en na correctie voor leeftijd, geslacht en BMI. Er was 
verder een tendens tot verbeterde voorspelbaarheid wanneer het kenmerk darmpermeabiliteit 
werd meegewogen in bestaande predictiemodellen voor diabetes type 2 (Area Under the 
Curve: 0.954 versus 0.962; P = 0,06). 
 
Uit de resultaten blijkt een verschil in darmpermeabiliteit tussen gezonde volwassenen en type-
2 diabeten. Onderzoekers bepleiten dat het nut van het meten van intestinale permeabiliteit als 
diagnostisch instrument in het voorspellen van het risico op diabetes type 2 nader moet worden 
onderzocht. 
  

                                                
3 Cox, A. J., Zhang, P., Bowden, D. W., Devereaux, B., Davoren, P. M., Cripps, A. W., & West, N. P. (2016). Increased intestinal 
permeability as a risk factor for type 2 diabetes. Diabetes & Metabolism 
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4.3  Symptomen 
 
Diabetes Mellitus betekent letterlijk 'honingzoete doorstroming'. De naam is ontleend aan één 
van de belangrijkste verschijnselen bij diabetes, namelijk de productie van grote hoeveelheden 
zoete urine. Als de concentratie glucose in het bloed de 9-10 mmol/l overschrijdt, zijn de 
nieren niet meer in staat om alle glucose tegen te houden en komt een deel ervan in de urine 
terecht. Doordat de nieren te veel urine uitscheiden, urineren diabetespatiënten vaak en veel. 
Een gezond persoon urineert 3-5x per dag afgaande op gemiddelde vochtinname. Wanneer 
men gemiddeld om de 2 uur plast overdag en 1x ’s nachts, zou je bij een urinelozing van meer 
dan 8x per dag spreken over te frequent urineren. Bij een urinelozing van > 3 liter per dag 
spreek je over polyurie. Door overmatig urineren ontstaat er abnormale dorst, wat weer tot 
gevolg heeft dat er gewichtsverlies optreedt. 
 
Andere symptomen zijn onscherp zien, duizeligheid, misselijkheid en verminderd 
uithoudingsvermogen bij lichamelijk inspanning. 
 
Bij patiënten met DMII kunnen de symptomen vaak jarenlang uitblijven en zijn ze soms 
nauwelijks herkenbaar. Dit is een groot risico op ernstige lange termijn complicaties. Bij DM II 
beginnen de complicaties soms al binnen een aantal maanden na het ontstaan, omdat dit type 
vaak laat wordt herkend, maar meestal pas na een paar jaar. De meeste complicaties zijn 
progressief. Hoe beter een diabetespatiënt de bloedglucosespiegels kan reguleren, des te 
kleiner het risico van het optreden of verergeren van complicaties. 
 

4.4 Diagnose 
 
Wanneer een patiënt klachten heeft als dorst, polyurie, vermagering, pruritus vulvae (vaginale 
jeuk) op oudere leeftijd, recidiverende urineweginfecties en balanitis (ontsteking van de eikel) 
mononeuropathie, neurogene pijnen en sensibiliteitsstoornissen die kunnen duiden op 
Diabetes Mellitus, zal de arts de diagnose stellen door de nuchtere bloedglucosewaarde te 
bepalen. Nuchter wil zeggen dat er tenminste 8 uur geen calorieën in zijn genomen. Deze 
bepaling dient bij voorkeur gedaan te worden in een laboratorium met veneus bloed.  
 
De diagnose wordt bepaald wanneer de nuchtere bloedglucosewaarde op 2 verschillende 
dagen gelijk is of groter dan 7,0 mmol/l óf wanneer de nuchtere bloedglucosewaarde gelijk is 
of groter dan 7,0 mmol/l óf willekeurige bloedglucosewaarde van gelijk aan of groter dan 11,1 
mmol/l in combinatie met klachten passend bij hyperglykemie. 
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4.5  Complicaties 
 
4.5.1 Cardiovasculaire risico’s 
 
Patiënten met Diabetes Mellitus II hebben een verhoogd cardiovasculair risico4. Door de hoge 
bloedsuikerspiegel blijven vetten kleven aan de aders. Daardoor worden de aders stugger en 
dikker wat de bloeddoorstroming bemoeilijkt en tot bloedvatvernauwing kan leiden. Wanneer 
het bloed zich niet goed door de grotere bloedvaten kan transporteren kan er hartfalen 
ontstaan. Mensen met Diabetes hebben een verhoogd risico op atherosclerose, maar ook op 
problemen met de hersenen, denk daarbij aan een herseninfarct of een hersenbloeding. 
 
4.5.2 Nierinsufficiëntie 
 
De nieren filteren afvalstoffen uit het bloed. Door de hoge bloedsuikerspiegels worden de 
wanden van de bloedvaten dikker en stugger. Een gevolg hiervan is dat de bloeddruk en de 
druk in de glomeruli (ofwel nierfilters: onderdeel van de nier waar het bloed gefilterd wordt en 
urine wordt gevormd) te hoog wordt. Door deze te hoge druk filteren de nieren te veel bloed, 
waardoor de nefronen te hard moeten werken en beschadigd raken. Ons lichaam probeert de 
nefronen te herstellen, maar wat er dan gebeurt is dat de nefronen veranderen in 
littekenweefsel. De werking van de nieren gaat achteruit.  
 
4.5.3 Ketoacidose 
 
Bij ketoacidose is er sprake van ophoping van ketolichamen in het bloed wat ervoor zorgt dat 
eiwitten worden afgebroken en het bloed zuur wordt. Gevolg is dat de ketolichamen via de 
urine uitgescheiden worden uit ons lichaam, waardoor de diabetespatiënt dorst krijgt en 
frequent moet urineren. Naast de goede stoffen die je lichaam nodig heeft, worden nu ook de 
slechte stoffen uitgescheiden. 
Een andere manier van uitscheiden van de ketolichamen is via de uitademing. Dit is te merken 
doordat de adem ruikt naar aceton. Andere symptomen zijn vermoeidheid en misselijkheid. 
Wanneer ketoacidose optreedt, wordt iemand altijd opgenomen in het ziekenhuis. Bij DMII 
komt deze complicatie zelden voor, daar er nog enige insuline wordt geproduceerd. 
 
4.5.4  Hypoglykemie 
 
Hypoglykemie is een te lage bloedsuikerspiegel. Door het gebruik van medicijnen of insuline 
wordt getracht de bloedsuikerspiegel niet te hoog te laten worden. Ze kunnen echter ook een 
hypo veroorzaken. Ook te weinig eten, stress of sporten kan een hypo veroorzaken. 
Symptomen van hypoglykemie zijn onder andere een snelle hartslag, hartkloppingen, geeuwen, 
trillen en transpireren. Als er niet snel wordt ingegrepen dan kan de bloedsuikerspiegel zo laag 
worden dat de hersenen niet goed meer functioneren. Men raakt verward en kan zelfs 
bewusteloos raken.  
 
4.5.5 Bacteriële- en schimmelinfecties 
 
Mensen met diabetes hebben een verhoogde kans op infecties. Witte bloedcellen spelen een 
belangrijke rol bij ons afweersysteem. Bij diabetes kunnen de witte bloedcellen slechter 
functioneren dan normaal.  

                                                
4 NHG-standaard Diabetes Mellitus type 2 (derde herziening, 2013) 
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4.5.6 (Poly)neuropathie 

Neuropathie is een aandoening waarbij de lange zenuwen naar de benen, de voeten en de 
armen en handen minder goed werken. Bij polyneuropathie zijn meerdere zenuwen 
aangedaan. Vrijwel altijd begint de neuropathie in de voeten. Vele diabetespatiënten hebben in 
het begin geen klachten omdat de zenuwen zijn aangedaan en ze daardoor minder gevoel 
hebben in onder andere de voeten. Als de neuropathie toeneemt ontstaan klachten als 
tintelingen, gevoelloosheid, spierzwakte en branderige pijn. Omdat patiënten met neuropathie 
soms geen temperatuur en pijn kunnen waarnemen, ontstaan er gemakkelijk wondjes aan 
bijvoorbeeld de voeten. Hierdoor kan er een infectie optreden en vertraagde wondgenezing 
door de slechter functionerende witte bloedcellen. In het slechtste geval dient er tot amputatie 
over te worden gegaan. De meeste neuropathische klachten die optreden bij DMII zijn het 
gevolg van druk door slecht zittend schoeisel of voetafwijkingen die tot hoge druk kunnen 
leiden. 

4.5.7 Retinopathie 
  
Retinopathie is een beschadiging aan het netvlies. Bijna iedere diabetespatiënt krijgt met deze 
aandoening te maken. Hoe langer je diabetes hebt, hoe groter de kans. Bijna de helft van de 
mensen met DMII heeft bij de diagnose al last van oogproblemen. Na 20 jaar hebben mensen 
met DMII 85% kans op oogproblemen5.  
Als gevolg van de hoge bloedsuikerspiegel raken de wanden van de kleine bloedvaten 
zwakker, waardoor de bloedvaten vatbaarder worden voor beschadiging. De bloedvaatjes van 
het netvlies worden vaak het eerst aangetast. Het begint met wazig zien, dubbelzien, 
oogontstekingen en pijn aan de ogen. Het gevolg van retinopathie is dat de patiënt slechtziend 
of zelfs blind wordt. Door een goede regulering van de bloedsuikerspiegel kan men de 
ontwikkeling van schade vertragen. Het is echter niet te genezen. 
 
4.6  Behandeling 
 
De behandeling van DMII is gericht op de regulering van de bloedsuikerspiegel waarbij er 
wordt getracht deze te verlagen naar ‘normale’ waarden. De streefwaarden bij een nuchtere 
bepaling is tussen de 4,5 en 8 mmol/l en onder de 9 mmol/l twee uur na een maaltijd. 
 
4.6.1 Voorlichting en educatie 
 
Na de diagnose door een huisarts geeft deze of de praktijkondersteuner de patiënt uitleg over 
de achtergrond van de ziekte, de noodzaak van controles, niet-medicamenteuze 
behandelingen zoals gezonde voeding, stoppen met roken en voldoende beweging. Wanneer 
bovenstaande leefstijlaanpassingen en adviezen onvoldoende resultaat hebben, wordt er gestart 
met orale medicatie. 
 
  

                                                
5 https://www.diabetesfonds.nl/over-diabetes/complicaties-van-diabetes/ogen 
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4.6.2 Medicatie 
 
De eerste keus bij behandeling van DMII is behandeling met metformine. Vaak hebben mensen 
met DMII last van overgewicht. Metformine zorgt niet voor gewichtstoename wat gunstig is 
voor de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Metformine remt de vorming van glucose in de 
lever en verbetert de insulinegevoeligheid. Bovendien geeft het een lichte daling van LDL-
cholesterol en totale cholesterol. De kans op hypo’s (te lage bloedsuiker) met metformine is 
klein. 
 
Een andere manier om de bloedsuikerspiegel te verlagen is het toedienen van insuline middels 
injecties in de onderhuidse vetlaag. Insulinen6: 

• Bevorderen de opname van glucose in lever-, spier- en vetweefsel; 
• Remmen de productie van glucose in de lever door remming van de gluconeogenese en 

bevordering van de glycogeensynthese uit glucose; 
• Stimuleren de lipogenese en remmen de lipolyse en afgifte van vrije vetzuren uit vetweefsel; 
• Bevorderen de eiwitsynthese. 

 
Men onderscheidt kort-, middellang- en langwerkende insuline. De werkingsduur is afhankelijk 
van de toedieningsweg, de plaats van toediening, de toegediende hoeveelheid en van 
individuele factoren. 
 
Alvorens men volledig overgaat op insuline kan er nog een combinatietherapie gevolgd worden 
van metformine en insuline.  

                                                
6 https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/groepsteksten/insulinen 
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Hoofdstuk 5 Natuurgeneeskundige informatie 

5.1 Orthomoleculaire geneeskunde 
 
In de orthomoleculaire geneeskunde streeft men ernaar met stoffen te werken die het lichaam 
zonder schade kan gebruiken en verwerken. Gezonde voeding speelt hier een zeer belangrijke 
rol. Naast gezonde voeding is de behandeling vaak gericht op een bepaalde klacht of aanleg 
die iemand heeft. Er worden extra voedingsstoffen gegeven in de vorm van een dieet of als 
voedingssupplementen. Orthomoleculaire geneeskunde kan DMII niet genezen, maar het kan 
wel helpen met het reguleren van de bloedsuikerspiegel. 
 
Een juiste voedingskeuze is erg belangrijk. Kies voedingsmiddelen met een laag glycemische 
waarde en veel omega-3 vetzuren. Vermijdt het gebruik van transvetten. 
De glycemische index (GI) geeft aan hoe snel koolhydraten worden opgenomen in het bloed. 
Voeding met een lage GI wordt minder snel opgenomen en geeft minder bloedsuikerpieken en 
minder schommelende bloedsuikers. De GI van een voedingsmiddel wordt uitgedrukt in een 
getal tussen de 0 en 100. Een GI kleiner dan 55 is laag en groter dan 70 is hoog. De GI houdt 
echter geen rekening met de hoeveelheid koolhydraten die in het voedingsmiddel zitten, 
daarom bestaat er de glycemische lading (GL). De GL geeft het effect weer op de 
bloedsuikerspiegel, waarbij kleiner dan 10 laag is en groter dan 20 hoog.  
Voorbeelden van producten met een lage GL zijn volkoren producten, groenten en zuivel. 
Hoge GI-waardes zitten bijvoorbeeld in snoeprepen en frisdrank. 
 
Het gebruik van voedingssupplementen is binnen de orthomoleculaire geneeskunde ook aan te 
bevelen. Bij mensen met DMII komt vitamine D tekort vaak voor. Het gebruik van extra dosis 
vitamine D is aan te bevelen, echter is het wel van belang dat de patiënt eerst de vitamine D 
waarde laat bepalen.  
 
Chroom verbetert de gevoeligheid van het lichaam voor insuline. Magnesium verlaagt de 
bloedsuikerspiegel en het risico op ontstekingen. Alfa-liponzuur kan naast een gunstige werking 
op de bloedsuikerspiegel ook helpen bij het voorkomen van complicaties als neuropathie.  
Hoewel het niet voldoende bewezen is, zou kaneel ook een positieve bijdrage leveren in de 
verlaging van de bloedsuikerspiegel. Ook berberine zou de bloedsuikerspiegel verlagen7. 
 
5.2 Homeopathische geneeskunde 
 
In de homeopathische geneeskunde probeert men het zelf herstellend vermogen van de mens 
op een natuurlijk wijze te stimuleren. Hierbij wordt het principe van gelijksoortigheid 
gehanteerd. Dit betekent dat men een ziekte probeert te genezen met een middel dat deze 
ziekte veroorzaakt. Het is niet mogelijk om DMII te genezen met homeopathie. De 
behandeling is erop gericht het proces te vertragen. Homeopathie kan wel een rol spelen bij 
het behandelen van complicaties   
 
  

                                                
7 Department of Pharmacology, Institute of Medicinal Biotechnology, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union 
Medical College, Beijing 100050, China (2009) Berberine reduces insulin resistance through protein kinase C-dependent up-
regulation of insulin receptor expression. PMID: 19059538 
Shen N, Li CN, Huan Y, Shen ZF (2010) Advances of the mechanism study on berberine in the control of blood glucose and lipid as 
well as metabolism disorders PMID: 20939176 
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5.3 Acupunctuur 
 
Behandeling middels acupunctuur bij diabetes is erop gericht complicaties te behandelen en de 
kans op complicaties te verminderen. Het is het meest effectief wanneer acupunctuur wordt 
gebruikt als er nog geen sprake is van retinopathie en cardiovasculaire aandoeningen. Hieruit 
blijkt dat er in een zo vroeg mogelijk stadium begonnen dient te worden met acupunctuur. Uit 
onderzoek is gebleken dat een langere acupunctuurbehandeling, dat wil zeggen langer dan 
drie maanden, effectiever schijnt te zijn dan een korte behandeling8. 
 
Wellicht ten overvloede, maar wanneer een diabetespatiënt behandeld wordt met 
acupunctuurnaalden, dient de acupuncturist te allen tijde voor te zorgen dat de naalden steriel 
zijn, daar diabetespatiënten vatbaar zijn voor infecties. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Homotoxicoseleer – Systeem van Reckeweg 
 
Diabetes ontstaat niet uit het niets. Diabetes Mellitus II is het gevolg van vaak jarenlange 
opstapeling van afvalstoffen. Het lichaam probeert zich hiervan te ontdoen en heeft hiervoor 
een aantal uitscheidingsorganen en –processen. De Duitse arts Dr. Reckeweg verdiepte zich in 
de vergiftiging van het lichaam en werd de grondlegger van de homotoxicoseleer. Deze leer 
ziet ziekelijke processen in het lichaam als een uiting van een strijd van de afweersystemen 
tegen de vergiftigde stoffen en slakken (afvalstoffen van de stofwisseling). In zijn visie zijn 
uitscheidings- en ontstekingsaandoeningen nuttige processen die toxines onschadelijk maken 
en uitscheiden.  
 
Deze processen heeft hij ingedeeld in zes fasen, ‘de Zes fasen van Reckeweg’. De eerste drie 
fasen vallen onder het humorale stadium. Hier gaat het om gifstoffen in bloed, weefsels en 
andere lichaamsvochten zoals lymfe, speeksel, zweet, urine etc. De laatste drie fasen vallen 
onder het cellulaire stadium. In dit stadium dringen gifstoffen binnen in de celstructuren en 
vindt de verandering van de cellen zelf plaats. Hoe meer ziekteverschijnselen laten zien dat zij 
zich van het humorale stadium naar het cellulaire stadium verschuiven, hoe ernstiger ziekten 
worden. Dat betekent ook dat genezen steeds moeilijker wordt.  
  

                                                
8 Flaws B., Kuchinsky L., Casanas R., M.D., The Treatment of Diabetes Mellitus with Chinese Medicine; 2002, p. 53 
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Diabetes bevindt zich in de vijfde fase van Reckeweg. Dit betekent dat er schade is aangericht 
in de lichaamscellen, waaronder de bètacellen in de pancreas. Hoewel er degeneratie heeft 
plaatsgevonden, is terugkeer naar eerdere fasen in Reckeweg en genezing nog steeds mogelijk. 
Dit vergt een lange adem van de patiënt. Aanpassing van voedingspatroon en leefstijl, inzet van 
ondersteunende en opbouwende supplementen, kruiden en therapieën en vooral de intrinsieke 
motivatie om hiermee aan de slag te gaan. 

In het onderstaande schema9 is per fase aangegeven welke klachten en ziektebeelden er 
kunnen optreden met betrekking tot de ontwikkeling van diabetes. Omdat bij diabetes vele 
aspecten een rol spelen, heb ik er slechts een beperkt aantal genoemd. 

 

Zes fasen van Reckeweg bij Metabolisme 
Humorale fasen 

1e fase: Excretie; 
Verhoogde uitscheidingen 

2e fase: Reactie; acute 
ontstekingen 

3e fase: Depositie; afzetting, 
zwellingen, verhardingen 

Infectie- gevoeligheid, 
bloedsuiker- 
schommelingen 

Acute infecties aan galblaas, 
koorts, verstoorde  
vetstofwisseling (lever) 

Zwakke immuunrespons, 
overgewicht, chronische 
vermoeidheid, jicht, zwakke 
leverontgifting 

 
Cellulaire fasen 

4e fase: Impregnatie; 
aanvalsgewijze ziektes, 
indringing 

5e fase: Degeneratie; 
onherstelbare schade 

6e fase: Neoplasma; 
wildgroei, tumorvorming 

 
Immuundeficiënties, 
chronische infecties, 
laaggradige ontstekingen, 
glucose intolerantie, hoge 
bloeddruk, 
insulineresistentie 

Diabetes type 1 en 2, met alle 
bijkomende verschijnselen, 
zoals nier schade,  
slechtziendheid, 
zenuwbeschadiging, 
osteoporose, levercirrose 

 

Kanker in de pancreas, lever, 
schilklier, galblaas, hypofyse 

 
 
 
  

                                                
9 Gottswaal, Tessa (2010) Ik voel (n)iets voor verandering, Zesfasentabel van Dr. Reckeweg p. 510 – Uitgeverij Schors 
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5.5 German New Medicine®  
 
Dr. Ryke Geert Hamer is de grondlegger van de Germaanse Geneeskunde. Deze geneeskunst 
gaat ervan uit dat ziekten (ZBS = Zinvol Biologisch Speciaalprogamma genoemd) ontstaan door 
een conflictshock. Een ZBS volgt de vijf 5 Biologische Natuurwettenwetten10; 
1. De ijzeren wet van kanker 
2. De tweefasigheid van een ZBS 
3. Het ontogenetische systeem van tumoren 
4. Het ontogenetische systeem van microben 
5. De kwintessens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
10 Eybl, Björn (2010) Zielsoorzaken van Ziekte - Uitgeverij Ziekte Als Signaal  
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Aan de hand van onderstaand schema wordt de ZBS Diabetes toegelicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Conflictshock 
Diabetes is het gevolg van een verzet- of angst-walgingsconflict. Verzet dat zich uit in tonische 
spierspanning, verstijving en verkramping.  

Conflict-actieve fase 
Psyche: Ergens tegen verzetten, niet mee eens zijn, maar jezelf toch moeten inhouden of 
beheersen. 
Lichaam: Verlaging van de insuline productie wat een verhoging van de bloedsuikerspiegel 
teweegbrengt. (Bij tonische spierspanning wordt veel bloedsuiker verbruikt)  

Genezingsfase 
Psyche: Niet langer (stilzwijgend) verzetten tegen bepaalde situaties of gebeurtenissen. 
Lichaam: Normalisering van de insuline-productie. Normalisering van de bloedsuikerspiegel. 

Bij diabetes is er sprake van een hangende heling d.w.z. een voortdurende afwisseling van 
conflict-actieve fase naar genezingsfase door terugkerend contact met situaties of personen die 
afkeer of verzet oproepen. 
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Hoofdstuk 6 Metafysische achtergrond 

6.1 Diabetes Mellitus type 2 
 
Iets in je lijkt heel hard ‘nee’ te zeggen, samengebald van boosheid, het hoofd dicht in de hals 
getrokken tussen de gespannen schouders, misschien wel met een gebalde vuist. Alsof jij je 
eigen gezicht niet meer wilt zien. Alsof je eigenlijk geen contact meer wil met jezelf. Een 
nijdige weigering om nog langer op deze wijze verder te leven. Alsof jij jezelf en je leven 
verdoemt. Krachten bollen zich samen, in onmacht, in weigering. Een weigering om zacht te 
zijn voor jezelf, om jezelf de verwarming en de liefde te geven die je zo graag wil. Je bent zo 
hard voor jezelf, zo boos, zo weigerachtig om jezelf te laten zijn wie je bent. En je verwacht 
het bijgevolg van de anderen, maar dit kan niet. Geef het eerst aan jezelf! Zeg eerst ‘ja’ tegen 
jezelf, dan pas kan jij in harmonische liefdevolle relatie met de andere komen11.  

Suiker is zoet en wordt gezien als een vervanging van de liefde. Als men suiker niet meer kan 
opnemen, dan duidt dit op het niet meer op kunnen nemen van liefde en tegelijkertijd op het 
hebben van een enorme behoefte aan liefde en aandacht12.  

6.2 Pancreas 
 
De alvleesklier heeft een centrale positie in het spijsverteringsproces. Het verbindt de binnen- 
en buitenwereld met elkaar. Klachten die voortkomen uit het slecht functioneren van de 
alvleesklier kunnen te maken hebben met een verwerping van het leven zelf. Iemand kan het 
leven niet accepteren zoals het zich voordoet en trekt zich terug. Omdat de insuline belangrijk 
is in de hele suikerstofwisseling, wordt deze functie van de alvleesklier gezien als symbool voor 
het zoete van het leven. Een storing in de suikerstofwisseling kan erop duiden dat iemand graag 
lief en aardig gevonden wil worden en dat hij erg afhankelijk is van de liefde en waardering 
van anderen13.  

6.3 Hypoglykemie 
 
Je weigert vanuit je krachtige zelfbewuste ik te leven. Je laat je mee stromen door je gevoelens, 
je doet je voor als een klein kind. Je negeert je innerlijke wijsheid, je eigen wil verdwijnt. Je 
zou je zwakker voordoen dan je bent, teneinde je te kunnen wentelen als een slachtoffer, soms 
aan de voeten van een machtig persoon die het bevel over je voert. Alles is beter dan je eigen 
sterke krachten te moeten hanteren, want daar ben je bang voor. Je wantrouwt je eigen aard. 
Een haast onoprecht naar buiten tonen van jezelf leidt tot schuldgevoelens en tot het gevoel 
ergens ‘slecht’ te zijn8. 
  

                                                
11 Beerlandt, Christiane (2015) De Sleutel tot Zelfbevrijding - Uitgeverij Beerlandt Publiciations bvba 
12 Lesmap  2e leerjaar VoetreflexPlus Therapie, Total Health 
13 Lesmap 1e leerjaar VoetreflexPlus Therapie, Total Health 
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Hoofdstuk 7 Chinese Geneeskunde 

In de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
diabetes type 1 en diabetes type 2. De Chinese benaming voor diabetes mellitus is ‘Xiao Ke’, 
wat letterlijk uitscheidings- en dorstziekte betekent. Droogte en hitte zijn voornaamste 
oorzaken van Xiao Ke, omdat deze leiden tot yin- en qileegte. 
 

7.1  Ziekteoorzaken 
 
Volgens TCM zijn de belangrijkste ziekteoorzaken van diabetes te vinden in het eten van veel 
en vet voedsel, extreme emoties en vermoeidheid. Er spelen echter nog veel meer 
ziekteoorzaken mee. In de tabel hieronder wordt hier nader op ingegaan. 
 
Klimaatfactoren Verklaring 
Hitte Het eten van veel en vet voedsel en oliën leidt tot interne hitte. 

Yin leegte leidt tot hitte. 
Vocht/Damp Overconsumptie van vetten/oliën en zoet voedsel leidt tot damp. 

Er is sprake van qi stagnatie, wat ervoor zorgt dat het bloed en 
lichaamsvloeistoffen ophopen en dat zorgt weer voor damp en 
slijm. 

Droogte Door droogte worden vooral de longen, nieren en maag 
aangetast. Dit zijn de organen die een belangrijke rol spelen bij 
Xiao Ke. 

 
Emoties Verklaring 
Stress Stress veroorzaakt qi stagnatie van het leverorgaan 
Piekeren en zorgen Piekeren en zorgen tasten de milt aan 

 
Diverse ziekteoorzaken Verklaring 
Zwakke constitutie Nieren zijn de basis van alle yin en yang. De Jing is onze 

voorhemelse energie en wordt ons meegegeven bij de constitutie. 
Omdat dit tijdens ons aardse leven moeilijk kan worden 
aangevuld zijn we afhankelijk van dat wat door onze ouders is 
meegegeven. Heb je te weinig yin, dan zullen er yang 
verschijnselen optreden zoals bv. dorst 

Overwerken/Overmatig 
fysiek werk 

Als we teveel werken, verbruiken we te veel qi. Als dit te lang 
duurt dan is de nahemelse qi onvoldoende en dit leidt tot 
uitputting van de lever en de milt en uiteindelijk tot qi stagnatie. 

Gebrek aan 
lichaamsbeweging 

Een tekort aan lichaamsbeweging leidt tot qi stagnatie en 
miltleegte.  

Excessieve seksuele 
activiteit 

Dit put de Jing, waardoor de nieren (geslachtsorganen worden 
gereguleerd door de nieren) te veel qi verbruiken en er hitte en 
droogte kan ontstaan. 

Voeding Overeten van vet en zoet voedsel en consumptie van alcohol 
veroorzaken damp in de milt en daar houdt de milt niet van. De 
milt (en de maag) kan de functie van het transport en de 
transformatie naar vloeistoffen niet meer voldoende uitvoeren, 
waardoor er damp en hitte ontstaan. 
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7.2 Vijf elementenleer 
 
Binnen de TCM staan alle organen met elkaar in verbinding via de Ko en de Sheng cyclus. De 
organen die volgens de TCM de belangrijkste rol spelen bij DMII zijn de maag, milt, long, 
nieren en de lever. 
 
In de navolgende alinea leg ik uit hoe de verhoudingen tussen deze organen zijn. 
 
Sheng cyclus 
 
Binnen de TCM valt de Westerse functie van de alvleesklier onder het Miltorgaan. Het 
Miltorgaan hoort bij het element Aarde. Bij DMII is het Miltorgaan verzwakt waardoor de 
functie van transformatie en het transport van de vloeistoffen door de Milt onvoldoende 
uitgevoerd wordt. Dit veroorzaakt klachten als dorst en frequent urineren. De functie van 
transformatie en het transport van de voedselessenties en het qi verloopt ook niet goed. Dit 
veroorzaakt klachten als slechte eetlust, gewichtsverlies en problemen met de spijsvertering. 
Wanneer het Miltorgaan verzwakt is, kan deze het Metaalelement niet goed voeden. De Long 
zorgt voor de afweer en staat in relatie tot de huid. Bij een verzwakt Metaalelement ontstaat er 
jeuk en infecties die door de verminderde afweer niet goed genezen. Het Metaalelement voedt 
het Waterelement. Doordat het Waterelement verzwakt is, kan hij het Waterelement niet goed 
voeden. De functie van de Nier die de sluitspieren van de onderste twee openingen vervuld 
wordt niet goed uitgevoerd, waardoor er dorst en frequent urineren optreedt. Het Nierorgaan 
ontvangt de Qi van de Long, maar doordat de Long de Qi niet goed kan laten dalen, kan de 
Nier deze Qi niet ontvangen. Dit zorgt ervoor dat er een tekort aan Qi ontstaat. Dit resulteert 
weer in klachten als vermoeidheid. Tenslotte voedt het Waterelement het Houtelement. 
Doordat het Waterelement verzwakt is kan deze het Houtelement niet goed voeden. De functie 
van de Lever die zorgt voor de vrije circulatie van Qi kan niet uitgevoerd worden. Het 
Leverorgaan bevochtigd de ogen en de pezen. Als de Lever dit niet goed kan ontstaan er 
klachten als wazig zien, duizeligheid, woede en frustratie. 
 
Wanneer deze cyclus niet onderbroken wordt, verergeren de klachten en treden er 
complicaties op. Denk daarbij aan zwakte of brandend gevoel in de armen en benen, 
zenuwbeschadigingen, nierinsufficiëntie, verlies van het gezichtsvermogen en wanneer het 
Houtelement ook het Vuurelement niet meer kan voeden, ontstaan er serieuze hartproblemen. 
 
Ko cyclus 
 
Binnen de Ko cyclus treden dezelfde klachten op, alleen dan in een andere volgorde omdat het 
ene orgaan het andere orgaan gaat overcontroleren d.w.z. 
 
Aarde element overcontroleert Water element 
Water element overcontroleert Vuur element 
Vuur element overcontroleert Metaal element 
Metaal element overcontroleert Hout element 
Hout element overcontroleert het Aarde element 
 
Wanneer deze overcontrole niet stopt, ontstaan hier ook ernstige complicaties zoals hierboven 
beschreven. 
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7.3 Schematisch overzicht klachten/symptomen en de relatie tot de organen 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
7.4 Ba Gang 
 
De Acht Principes van Xiao Ke 
 
Principe Verklaring 
Intern Xiao Ke is een intern probleem, omdat de problemen zich in de organen bevinden. 
Hitte Er is sprake van dorst, wat duidt op hitte. 

De ziekteoorzaak stress veroorzaakt ook hitte. 
Leegte Er is een gebrek aan Yin. 

Xiao Ke is een chronische aandoening, wat leegte veroorzaakt. 
Yin Diabetes is een chronische aandoening wat een tekort aan yin veroorzaakt. 

 
  

Hart 
Vernauwing van de 
bloedvaten 
Hartfalen 
Herseninfarct 

Lever 
Duizeligheid 
Verminderd 
gezichtsvermogen 
Stress 
Jeuk 
Woede en frustratie 

Nier 
Veel en frequent urineren 
Vermoeidheid 
Nierinsufficiëntie 

Long 
Verminderd 
uithoudingsvermogen 
Diepe ademhaling 
Slechte wondgenezing 
Infecties 
Zenuwbeschadigingen 

Milt/Maag 
Dorst 
Gewichtsverlies 
Hongergevoel 
 
Kramp, zwakte en 
tintelingen in armen en 
benen 
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Hoofdstuk 8 Wetenschappelijke onderzoeken 

8.1 Treating type II diabetes mellitus with foot reflexotherapy14 
 
32 gevallen van diabetes mellitus type II werden willekeurig verdeeld in twee groepen. De 
eerste groep werd behandeld met conventionele westerse geneeskunde en voetreflextherapie. 
De tweede groep kreeg alleen medicatie. Na een behandeling van 30 dagen waren de nuchtere 
glucosewaarde van het bloed, samenklonteren van de bloedplaatjes, lengte en versgewicht van 
de trombose, scores op het gebied van geestelijke en lichamelijke ouderdomsverschijnselen en 
serum lipide peroxide (LPO) sterk verminderd in de eerste groep, terwijl geen significante 
verandering was waargenomen in de tweede groep. De studie suggereert dat voetreflextherapie 
een effectieve behandeling voor diabetes mellitus type II is. 
 

8.2 Clinical Observation on Influence upon Arterial Blood Flow in the Lower 
Limbs of 20 Cases with Type II Diabetes Mellitus Treated by Foot Reflexology)15 
 
In dit onderzoek werden 2 groepen gevormd. De eerste groep van 20 personen met diabetes en 
de tweede groep van 15 gezonde personen. Alle 35 personen werden behandeld met één 
sessie voetreflextherapie. Voor en na de behandeling werd de bloeddoorstroming en 
bloedcirculatie gemeten middels een Doppler. Het resultaat was dat bij alle 20 personen uit de 
eerste groep de bloeddoorstroming was verbeterd. 
 
8.3 Foot Reflexology Therapy Applied On Patients with NIDDM (non-insulin 
dependent diabetic mellitus)16 
 
22 patiënten met niet-insuline-afhankelijke diabetes mellitus werden verdeeld in twee groepen. 
De eerste groep kreeg medicatie en 30 dagen lang een voetreflexbehandeling van 35 minuten. 
De tweede groep kreeg alleen medicatie. Er was een grote verbetering in de nuchtere 
glucosewaarde van de eerste groep die voetreflextherapie onderging. Hierdoor is gebleken dat 
voetreflextherapie succesvol blijkt te zijn in het verlagen van de nuchtere bloedglucosewaarden 
bij patiënten met niet-insuline-afhankelijke diabetes mellitus. 
 
 
  

                                                
14 Wang X.M. (1993) Treating type II diabetes mellitus with foot reflexotherapy Zhongguo Zhong xi yi jie he za zhi Zhongguo 
Zhongxiyi Jiehe Zazhi = Chinese Journal of Integrated Traditional and Western Medicine PMID: 8111210 
15 Z Ying, Ma (1998) Clinical Observation on Influence upon Arterial Blood Flow in the Lower Limbs of 20 Cases with Type II 
Diabetes Mellitus Treated by Foot Reflexology - China Reflexology Symposium Report p. 97-99 
16 Zhi-qin, Duan (1993) Foot Reflexology Therapy Applied ON Patients with NIDDM - China Reflexology Symposium Research p. 
24 
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8.4 Rand-36 
 
Alle deelnemers is gevraagd om aan het begin en aan het eind van hun behandeling de  
Rand-36 Kwaliteit van Leven vragenlijst in te vullen. Hieronder staan de individuele resultaten 
van alle deelnemers en het resultaat van de vier deelnemers als groep. 
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Hoofdstuk 9 Behandelplan  

9.1 Schematisch overzicht behandelplan 
 
Massage Meridiaankoppel Westerse massage Energetische massage Extra 

1 Milt/Maag Zones van de 
hormonen 

 Mi 3+6 
Ma 36 

2 Milt/Maag Zones van de 
spijsvertering 

 Mi 2+8+9 
 

3   Zonnevlechtmassage Ni 1 
4 Nier/Blaas Zones van het 

urinewegsysteem 
 Ni 2+3+7 

Mi 7 
5 Lever/Galblaas Zones van de 

hormonen 
 Le 2+3 

Ga 34 
6   Beenmeridiaanmassage  

 
9.2 Motivatie gekozen massages 
 
Massage 1 
 
De Milt is de baas van de spijsvertering en laat de Qi stijgen. De alvleesklier valt binnen de 
TCM onder de functie van de Milt. Omdat bij DMII sprake is van Milt Qi leegte is het 
noodzakelijk het Miltorgaan te voeden door middel van massage van de milt- en maag 
meridiaan.  
 
Westers gezien is de oorzaak van DMII een probleem van de alvleesklier. De alvleesklier is 
onderdeel van het hormoonstelsel. Door het masseren van de zones van de hormonen wordt 
geprobeerd de werking van de alvleesklier weer te optimaliseren. De hormonen spelen ook een 
belangrijke rol bij stress en vermoeidheid. Door de bijnieren te stimuleren wordt de productie 
van cortisol en noradrenaline gestimuleerd wat een rol speelt bij stress en effect heeft op de 
bloedglucosewaarden. 
 
Extra aandachtspunten: 
Mi 3: Shu/Streampunt van het Aarde-element, het versterkt de Milt, verdrijft Damp en Hitte. 
Mi 6: tonifieert het Milt- en Maagorgaan en verdrijft Damp. Mi 6 is tevens het ontmoetingspunt 
waar de milt-, lever- en nier meridiaanbanen samenkomen. 
Ma 36: is het He/Shea punt van het Waterelement, voedt de Maag en de Milt en lost damp op. 
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Massage 2 
 
Motivatie milt/maagkoppel, zie massage 1. 
 
Ik heb hier gekozen voor de zones van de spijsvertering, omdat de alvleesklier insuline 
produceert. Bij DMII is er sprake van een tekort aan insuline. Overgewicht speelt ook een 
belangrijke rol in het ontstaan van DMII. Via het Malt/Galt systeem speelt de spijsvertering een 
belangrijke rol bij onze afweer. Patiënten met DMII zijn bevattelijk voor infecties met name aan 
de huid en de voeten.  
 
Extra aandachtspunten: 
Mi 2: Aarde (Milt) wordt gevoed door het Vuurelement. Mi 2 is het vuurpunt op de 
miltmeridiaan. Het versterkt de Milt, bevordert de spijsvertering en kalmeert Hitte. 
Mi 8: Diabetespunt 
Mi 9: Reguleert de bloedsuikerspiegel 
 
Massage 3 
 
De zonnevlecht is hetzelfde als het 3e chakra. Via dit chakra staat men in directe verbinding 
met de wereld om zich heen en is dus erg gevoelig voor o.a. stress. Via massage van de 
zonnevlecht kun je spanning die is opgebouwd afvoeren. De hormoonklier die bij het 3e chakra 
hoort is de alvleesklier. DMII heeft te maken met een verstoord 3e chakra. 
 
Extra aandachtspunten: 
Nier 1 komt overeen met de zone van de zonnevlecht. Deze massage is zeer geschikt als 
behandeling bij DMII 
 
Massage 4 
 
Een van de symptomen van DMII is veel en vaak plassen. Hierdoor kan er op termijn 
nierinsufficiëntie ontstaan. De functie van de nier die de onderste sluitopeningen controleert is 
verzwakt. Bovendien is de balans tussen Yin en Yang verstoord. Door het Nierorgaan te voeden 
wordt de Yang versterkt. Vermoeidheid is ook een indicatie voor massage van de 
Nier/Blaasmerdianen. 
 
Vanuit natuurgeneeskundig oogpunt wordt de massage van de zones van de urinewegen 
ingezet om het lichaam te reinigen. Bij patiënten met DMII die medicatie gebruiken, kan het 
zuur/base evenwicht verstoord raken. Vanuit de Westerse geneeskunde bekeken, worden de 
nieren door het veel en vaak plassen te veel belast.  
 
Extra aandachtspunten: 
Mi 7: versterkt het Hart en de Milt, verdrijft Damp en Vocht en reguleert de urineproductie 
Ni 2: Vuurpunt op de Niermeridiaan, voedt de Nier Yin en verdrijft Hitte 
Ni 3: Shu/Streampunt van het Aarde-element, voedt de Nier 
Ni 7: Water (Nier/Blaas) wordt gevoed door het Metaalelement. Ni 7 is het metaalpunt op de 
niermeridiaan. 
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Massage 5 
 
Het Leverorgaan zorgt voor de vrije circulatie van Qi. Deze is bij DMII verstoord. Tevens 
worden de ogen de Lever met bloed, goed bevochtigd zodat je helder kunt zien. Een 
complicatie bij DMII is slecht zien. Door de Lever te stimuleren zal de Qi weer vrij naar alle 
organen gaan stromen. 
 
Hormonen, zie massage 1 
 
Extra aandachtspunten: 
Le 2: Ying/Springpunt van het Vuurelement, verdrijft Hitte 
Le 3: Shu/Streampunt van het Aarde-element, het versterkt de Lever en heft Qi stagnatie op. 
Ga 34: Dit punt helpt bij krampen in het been en spijsverteringsproblemen door vet voedsel. 
Versterkt de Qi. 
 
Massage 6 
 
Ik heb voor de afsluitende beenmeridiaanmassage gekozen, omdat bij deze massage alle 
betrokken meridiaanbanen nogmaals worden gemasseerd. Deze massage is tevens 
harmoniserend! 
 

9.3  Cliënten 
 
Na een moeizame zoektocht naar deelnemers heb ik vier personen bereid gevonden om zich te 
laten behandelen t.b.v. mijn scriptie. In de volgende paragrafen een introductie van de 
deelnemers en de reacties op de massages.  
 
9.3.1 Jolanda 
 
Jolanda is een vrouw van 52 jaar. In 2000 is bij haar Diabetes Mellitus II vastgesteld, nadat al 
vroeg in haar eerste zwangerschap, zwangerschapsdiabetes was geconstateerd. Op dit moment 
gebruikt Jolanda 3x daags 1000 mg metformine en 1x daags glimepiride 6 mg. Mevrouw 
gebruikt ook een insulinepomp met novarapid. Cliënt heeft naast DMII nog diverse andere 
ziektes, maar geen daarvan heeft een relatie met de diabetes. Op de vraag welke invloed DM 
heeft op haar leven zegt ze dat het altijd opletten is met wat je doet, eet en dat ze ook met haar 
slaappatroon rekening moet houden.  
 
Massage 1 26-02-2018 
Na de 1e massage was haar bloedsuiker hoger, maar de volgende ochtend lager dan voorheen. 
 
Massage 2 05-03-2018 
Tijdens deze massage gaf Jolanda een pijnlijke slokdarmzone en dunne darmzone op de 
rechtervoet aan. 
 
Massage 3 12-03-2018 
Jolanda geniet van de zonnevlechtmassage, verder geen bijzonderheden. 
 
Massage 4 19-03-2018 
Jolanda zit erg met de gezondheid van haar dochter in de maag. We hebben het dan ook 
vooral daarover gehad. Tijdens de massage gaf ze pijn aan aan de schildklierzone plantair en 
de zone van de  
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Massage 5 29-03-2018 
De massage stond in eerste instantie gepland voor 26 maart, maar deze is op verzoek van 
Jolanda verplaatst naar 29 maart. Na de vorige massage bleef ze last houden van haar grote 
teen op de schildklierzone plantair.  
 
Massage 6 02-04-2018 (Tweede Paasdag) 
De laatste massage alweer! Goeie massage zegt ze. Ze heeft na de vorige massage geen pijn 
meer gehad aan de teen. Suikerwaardes zijn goed, vandaag iets hoger maar dat is vanwege de 
paasdagen en een ander eetpatroon deze dag. Massage was lekker, relaxed en vergelijkbaar 
met de zonnevlecht qua gevoel zegt Jolanda.  
 
9.3.2 Frieda 
 
Frieda is een vrouw van 67jaar. Nadat ze buikpijnklachten kreeg die werden veroorzaakt door 
blaasontstekingen is er Diabetes Mellitus II ontdekt. Haar urine is onderzocht waarna Diabetes 
Mellitus is vastgesteld. De bloedsuikers waren bij aanvang van de behandelingen niet stabiel. 
Cliënt gebruikt 2x daags 1000 mg metformine en 64 E lantus. Sinds twee weken is mevrouw 
gestart met een koolhydraatarm dieet waardoor ze nu als 21 E minder insuline spuit. 
 
Massage 1 09-03-2018 
Voor de massage was haar bloedsuiker 6,2. Client is begonnen met een koolhydraatarm dieet 
en dat gaat goed. Ze spuit inmiddels alweer de helft minder insuline. 
Tijdens massage had ze een apart gevoel aan beide grote tenen, ze vindt het moeilijk te 
omschrijven maar het is niet pijnlijk. Frieda was erg rustig, ze heeft niet geslapen, vond de 
massage heel ontspannend. 
Op de rechtervoet Mi8 waren korreltjes voelbaar. De alvleesklier met name rechts voelde erg 
stug.  Mi3 was gevoelig. 
Ik was heel verkouden, had last van een snotneus en dat was heel vervelend. 
 
Massage 2 13-03-2018 
Na de eerste massage en de dagen erna was Frieda ontspannen. Ze had veel dorst na de 
massage. 
De bloedsuikers zijn heel goed, schommelen tussen de 5 en 6. De nacht voor de massage 8 
keer naar het toilet en flink moeten plassen, terwijl ze niets meer had gedronken. 
 
Voor de massage was haar bloedsuiker 6,7.  
Tijdens de massage dommelde Frieda af en toe weg. Op de rechtervoet is Mi8 gevoelig, 
evenals de alvleesklier op beide voeten. Ze wordt erg rustig en timide van de massages. 
Direct na de massage een hoge bloedsuiker van 9,7. 
 
Massage 3 20-03-2018 
Frieda vond deze massage heel ontspannend. De zonnevlecht was pijnlijk. 
Frieda is nu 4 kilo afgevallen in 3 weken door het Kh arm dieet. Ze spuit steeds minder 
insuline. De bloedsuikers schommelen ook niet meer zo erg. Frieda geeft ook aan zich 
gedurende de week niet meer zo gejaagd te voelen. 
Vanaf vandaag komt de man van Frieda ook mee voor de behandeling, hij komt tegen het 
einde van de massage binnen. 
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Massage 4 27-03-2018 
Bij binnenkomst gaat Frieda meteen op de massagetafel liggen, ze heeft er zin in. Haar 
bloedsuikers blijven mooi stabiel.  Ze komen niet meer boven de 7 uit. Ze valt nog steeds af. 
Tijdens de massage geeft ze aan dat de zone van de ni1 op haar linkervoet gevoelig is en op de 
rechtervoet de nierzone. Deze keer kwam het gejaagde gevoel na de behandeling weer naar 
boven toen Frieda over haar werk als mantelzorger voor een echtpaar zonder kinderen begon. 
We hebben hier samen over gesproken, opdat Frieda met een rustig gevoel naar huis ging. 
Ik heb Frieda erop gewezen dat het, gezien de massages die ik heb gedaan, mogelijk is dat ze 
de komende dagen wat vaker naar het toilet moet om te plassen. 
Deze behandeling was Gerard ook aanwezig, ik voelde me daar wat ongemakkelijk bij. Ik 
kreeg het gevoel dat er telkens iemand naar mij zit te kijken en op mij zit te letten.  
 
Massage 5 03-04-2018 
Frieda kwam binnen en begon meteen te vertellen over de 1e nacht na de massage. Ze is er wel 
12 keer uit geweest om te plassen. Dit heeft nog 2-3 dagen en nachten aangehouden. Ik vroeg 
haar of dit ook effect heeft gehad op haar gewicht en omvang, maar dat wist ze nog niet, want 
ze had nog niet gemeten en gewogen. 
Tijdens de massage geeft ze aan dat de hypofyse zowel links als rechts gevoelig is, evenals de 
bijnier rechts. Ze geeft een VAS-score van 8 aan. 
Het valt me op dat Frieda rustiger is dan de vorige keer. Deze behandeling was de man van 
Frieda er niet bij. Ikzelf vond dit fijner en ook Frieda gaf aan dit prettiger te vinden. We hebben 
afgesproken dat haar man tijdens de volgende massage pas komt als we klaar zijn. 
 
Massage 6 10-04-2018 
Frieda voelde zich echt heel ontspannen na de laatste keer, ze vond de behandeling erg fijn. 
Verder weinig veranderingen ten opzichte van ervoor.  
 
9.3.3 Harry 
 
Harry is een man van 54 jaar. Per toeval is er in 2004 DM II vastgesteld. Naast DM II heeft 
Harry nog andere aandoeningen die geen verband houden met DMII, waaronder osteoporose 
aan de ruggenwervels. Deze zijn tijdens een operatie in 2010 vastgesteld. Harry heeft ook een 
nieuwe heup gekregen. Deze twee aandoeningen zorgen ervoor dat Harry beperkt is in 
bewegen. Harry heeft ook veel last van jeuk aan zijn onderbenen. Door het krabben ontstaan 
er wondjes die langzaam genezen. Ik heb Harry het advies gegeven om de wonden wat vettig 
te houden in plaats van talkpoeder te gebruiken wat de huid uitdroogt en meer jeuk 
veroorzaakt. Op dit moment gebruikt Harry 2x daags 1000 mg metformine. Bij de operaties in 
het ziekenhuis heeft hij tijdelijk insuline gekregen. Harry heeft vaal last van hypo’s (te lage 
bloedsuiker), met name in de ochtend. Hij voelt ze goed aankomen, hij krijgt een droge keel, 
last van zijn ogen en hij voelt zich gejaagd en zenuwachtig. De diabetes heeft een grote 
invloed op zijn dagelijks leven. 
 
Massage 1 21-02-2018 
Voor de massage bloedsuiker geprikt 6,3. Tijdens de aardingsgreep kreeg Harry pijn boven 
linkeroog, welke bij het loslaten meteen weer weg was. De zone van de alvleesklier was erg 
gevoelig met name op de rechtervoet., VAS -4 
Cliënt was met regelmaat onrustig tijdens de behandeling, dit uitte zich door veel bewegen met 
zijn armen. Zijn armen liggen ook heel defensief op zijn borst. 
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Massage 2 28-02-2018 
Direct na de 1e massage was de bloedsuiker 4,6 en voor het slapen 6,7. Sinds de eerste 
massage wordt cliënt ‘s nachts niet meer drijvend wakker geworden en hij komt er ook niet uit 
om te wandelen. Hij voelt zich goed, ook bij de 4,6, geen klachten als droge mond, hoofdpijn. 
De frequentie van urineren is met 1-2x per dag verhoogd overdag en ’s nachts met 1x 
afgenomen. 
 
Voor de 2e massage was de bloedsuiker 7,7. Tijdens de massage gevoelige alvleesklier op de 
linkervoet en pijnlijk op de rechtervoet. Mi9 aan beide zijden is gevoelig. Harry geeft aan dat 
hij rustig wordt van de behandeling, maar naarmate de massage vordert wordt hij onrustiger 
wat zich uit door bewegen met de armen. 
 
Massage 3 07-03-2018 
Na de 2de massage was de bloedsuiker 5,6 en voor het naar bed gaan 8,2. Cliënt had daarvoor 
nog gegeten.  
Het gaat heel goed, Harry hoeft 's nachts niet meer te plassen en ook komt hij niet meer uit zijn 
bed om te drinken. 's Morgens heeft hij geen droge keel meer en dorst, overdag hoeft Harry 
minder vaak te plassen, maar per keer wel meer. 
 
Voor de eerste keer was heel rustig tijdens de massage. De armen bleven nog wel gekruist op 
de borst liggen. Direct na de behandeling het idee dat zijn suiker laag is vanwege droge mond. 
Cliënt vond de massage rustgevend. 
 
Massage 4 14-03-2018 
Na de 3de massage was de bloedsuiker 5,1 en voor het naar bed gaan 6,4. Bij thuiskomst had 
cliënt last van rommelige darmen. Nog steeds niet plassen 's nachts, valt als een blok in slaap 
en wordt ’s nachts ook niet meer wakker. 
Voor de 4e massage was de bloedsuiker 4,2. Cliënt is kortademig en grieperig. De suikers zijn 
laag. Harry heeft veel last van brandende ogen. We hebben afgesproken dat we stoppen als het 
niet gaat. 
 
Massage 5 21-03-2018 
Na de 4e massage was de bloedsuiker hoog 9,0. Harry is ziek geweest en vooral benauwd. De 
bloedsuikers waren de hele week hoog. Cliënt slaapt de hele nacht door, hij hoeft er niet meer 
uit om te plassen en te drinken. ’s Morgens heeft hij ook geen droge keel meer. Hij heeft, in 
positieve zin, moeite met opstaan. Gedurende de dag voelt hij zich rustiger, niet meer zo 
gejaagd. 
Deze massage begon heel ontspannen, Harry legde zijn armen naast zijn lichaam. Halverwege 
werd hij onrustiger. De zone van de alvleesklier geeft pijnlijke en stekende pijn. 
Harry voelt zich lekker. 
 
Massage 6 28-03-2018 
De laatste massage alweer. Na de vorige massage was zijn bloedsuiker laag 4,3. Later op de 
avond was hij weer 6,9. Bij de start van deze massage was zijn bloedsuiker erg hoog 9,1. Harry 
vertelde met een onschuldige blik dat hij ’s middags had gesnoept en vanavond kip met friet 
had gegeten. Hij slaapt als een os en voelt zich niet meer zo gejaagd. 
’s Nachts wordt Harry niet meer wakker. 
Tijdens deze massage vind ik Harry erg onrustig. Hij beweegt veel met zijn armen en benen. 
Hij heeft zijn vuisten vaal gebald en ligt regelmatig met zijn armen over elkaar. Hij zegt zelf 
geen last te hebben gehad van onrust, hij vond het wel lekker. 
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Algemene reactie na de 6 behandelingen 
Ik ben niet zo’n schrijver, maar voor ik voor de voetreflex kwam was is zeer gejaagd, 
prikkelbaar en mijn diabetespatroon schommelde. Nee, ik verwacht geen toverdingen, maar na 
verschillende behandelingen ben ik rustiger, geconcentreerder en mijn bloedsuiker blijft goed 
op peil. Zelfs na de behandeling had ik er baat bij. Ik slaap nu in één keer door zonder plassen 
en drinken ’s nachts. Ik ga zeker nog bij u langs komen. 
 
9.3.4 Gerard 
 
Gerard is een man van 70 jaar. Hij kreeg op enig moment last van open wonden aan de benen 
die niet genazen. Na onderzoek is er toen in 2011 DMII bij Gerard vastgesteld. Gerard slikt 2x 
daags 500mg metformine. Zijn bloedsuikers zijn stabiel, komen zelden boven de 8 uit en 
blijven onder de 10. Gerard is de man van Frieda. Gerard is samen met Frieda een 
koolhydraatarm dieet gaan volgen. Hij bezoekt tevens sinds één week bijeenkomsten van EGA 
om af te vallen. Bewegen is lastig vanwege problemen met zijn knieën. Op de vraag hoe 
Gerard zijn DM ervaart zegt hij dat het soms wel een voordeel is in verband met vergoedingen 
vanuit de ziektekostenverzekeraar. Zo mag hij regelmatig een bezoek aan de pedicure brengen 
en zijn vrouw niet. Hij maakt hier dan ook gebruik van. 
 
Massage 1 20-03-2018 
Gerard is een grote man. De huid van zijn binnen enkels zijn blauwpaars. Dit is een gevolg van 
beschadiging van de huid doordat er meer bloed naar de enkels werd gevoerd dan dat er werd 
afgevoerd, waardoor de huid open is gegaan en moeilijk genas. Gerard draagt hier nu 
steunkousen voor. Deze donkere plekken op de enkels hebben niets te maken met zijn 
diabetes. Zijn rechterbeen draait naar buiten wat soms lastig is met masseren.  
 
Massage 2 27-03-2018 
Gerard is deze week 2,7 kilo afgevallen. Hij is bij de podotherapeut geweest voor een check up 
en alles was prima. Gerard en zijn vrouw bezoeken samen mijn praktijk. Gerard vindt het fijn 
als Frieda niet zoveel praat. Zijn bloedsuikers zijn niet hoger dan 10 en merkt niet heel veel 
verschil na de eerste behandeling. Hij moet echter ’s nachts minder vaak plassen. 
 
Massage 3 03-04-2018 
Gerard is deze week 1,1 kilo afgevallen. In totaal is hij nu ruim 7 kilo afgevallen. Dit is ook 
terug te zien in de bloedsuikers. Vanwege de problemen met zijn knieën heb ik Gerard het 
gebruik van magnesiumolie- en vlokken aanbevolen. Hij gebruikt dagelijks de olie en het helpt 
heel goed. Beter dan de dure crème die hij eerder had aangeschaft.  
Tijdens de massage is cliënt veel aan het schokken met de voeten en dan met name de 
linkervoet. Verder viel me nu op dat er een diepe groef loopt rechts plantair vanaf zonnevlecht 
naar beneden over de Chinese zonnevlecht. 
 
Massage 4 10-04-2018 
Gerard is weer 1,4 kilo afgevallen. De bloedsuikerwaardes tikken de 8 niet meer aan. Hij heeft 
geen plaspillen meer, maar moest dan toch ’s ochtends vroeg uit bed om te plassen. In overleg 
met de huisarts is hij gestopt met de pillen en dat gaat prima. Zijn urine is donker van kleur. 
Gerard drinkt iedere avond een glas bietensap. Hij houdt het eten volgens EGA goed vol, 
vooral het koolhydraatarme bevalt hem goed wat ook goed is voor zijn bloedsuikerspiegel. De 
magnesiumolie werkt beter dan het bad geeft cliënt aan. 
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Massage 5 17-04-2018 
Deze massage waren er geen bijzonderheden op te merken. Ik merk dat Gerard het fijn vindt 
om te praten. Ik probeer hem de ruimte te geven, die er uiteindelijk wel toe leiden dat Gerard 
stopt en zich kan ontspannen tijdens de behandelingen. 
 
Massage 6 08-05-2018 
Vanwege privéomstandigheden bij cliënt is deze afspraak twee weken uitgesteld. Gerard heeft 
een naar sterfgeval in de directe omgeving meegemaakt en zit daar helemaal vol van. 
Voorafgaan aan de behandeling heb ik hem de ruimte gegeven om daarover te praten. Tijdens 
de massage is Gerard enorm ontspannen. Toen ik hem vroeg met welk gevoel hij de massage in 
ging, zei hij dat hij met zijn gedachten nog bij de gebeurtenissen was, maar aan het einde van 
de massage gaf hij aan dat hij het goed heeft los kunnen laten. Gerard is inmiddels ruim 10 kilo 
afgevallen. Ik hem daarmee gecomplimenteerd en ook gezegd dat hij er goed uit ziet.  
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9.4 Resultaten 
 
9.4.1 Bloedsuikers 
 
Jolanda 
 
 
 
 
 
  

Opvallend is dat de waardes vrij 
constant zijn aan het begin van 
iedere massage met een 
uitschieter bij de 4de en de laatste 
massage.  

De gemiddelde waardes blijven 
de eerste 3 waardes gelijk waarna 
ze ineens gaan schommelen. 

Na de 1e massage is de waarde 
met 0,4 gedaald, de 
daaropvolgende massages volgt de 
grafiek van Jolanda dezelfde trend 
als die van Harry. 

Het lijkt erop dat de laatste massage het meeste effect heeft gehad. Het verschil voor en na die massage is 
het grootst en na deze massage en voor het naar bed gaan is de waarde zelfs flink gedaald.  

1 2 3 4 5 6
1 uur vóór 7,8 7,2 7,2 8,2 7,4 9,8
direct ná 7,7 7,9 8,1 8,8 7,1 8,9
1,5-2 uur ná 7,4 7,6 7,7 9,2 6,8 7,2
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Frieda 
  

1 2 3 4 5 6
1 uur vóór 9,3 5,6 6,6 7,0 8,0 6,5
direct ná 6,5 5,6 8,0 7,6 7,6 7,5
1,5-2 uur ná 7,2 5,6 6,5 5,5 5,3 5,6

4
5
6
7
8
9

10
11

gl
uc

os
w

aa
rd

e

bloedsuikerwaardes

1 2 3 4 5 6
gemiddelde 7,7 5,6 7,0 6,7 7,0 6,5

5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0

gl
uc

os
ew

ar
de

gemiddelde waardes per behandeling

0

2

4

6

8

10

1 2 3 4 5 6

verschil suikerwaardes
vóór en na de massage

voor na

Opvallend is dat alle waardes, 
maar met name de waarde voor 
de massage na de eerste 
behandeling flink is gedaald. 
Daarna stijgt deze licht, waarna 
de waarde bij de laatste 
behandeling weer daalt. De 
waardes na vier behandelingen 
blijven vrij constant.  

De gemiddelde waarde daalt flink 
na de eerste behandeling. Daarna 
blijven ze redelijk gelijk. 

Bij Frieda blijven de waardes voor 
en na massage 2 en 3 gelijk. Bij de 
overige massages is de waarde na 
lager dan voor de behandeling! 

Frieda gaf tijdens de intake aan dat haar glucosewaardes behoorlijk schommelde. De behandelingen laten 
zien dat ze er baat bij heeft. Bij voer van de zes behandelingen is de waarde na de behandeling gezakt ten 
opzichte van voor de behandeling. Frieda is tijdens het traject minder insuline gaan spuiten en zelfs dan 
blijven haar waardes vrij constant.  
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Harry 
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Opvallend is dat de waardes 
tussen de eerste en de tweede 
meting allemaal verlaagd zijn 
behalve bij de 4de massage 
(zonnevlecht), echter was Harry 
hier ziek dus die is wel te 
verklaren.         
 
Opvallend is verder dat de 
waardes tussen de tweede en de 
derde meting allemaal zijn 
gestegen, behalve bij de laatste 
massage (energetische 
beenmeridiaanmassage) 

De gemiddelde waardes 
schommelen minimaal, ze blijven 
mooi tussen de 5,9 en 7,2 

Tot en met de 4de massage zijn de 
bloedsuikerwaardes voor de 
massage lager dan na de 
behandeling, daarna keert het om 
en worden de verschillen groter. 

Het lijkt erop dat de laatste massage het meeste effect heeft gehad. Het verschil voor en na die massage is 
het grootst en na deze massage en voor het naar bed gaan is de waarde zelfs gedaald. Ook is de waarde 
gemiddeld genomen ten opzichte van de massage ervoor nagenoeg gelijk gebleven. 

1 2 3 4 5 6
1 uur vóór 6,3 7,7 6,2 4,2 7,6 9,1
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Gerard 

1 2 3 4 5 6
1 uur vóór 6,5 6,2 6,8 7,0 7,2 6,4
direct ná 6,3 5,8 7,1 6,6 6,7 6,0
1,5-2 uur ná 6,1 6,2 7,0 6,8 5,8 5,8
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Bij Gerard is de waarde voor en na 
behandeling 3 licht gestegen, alle 
andere behandelingen hebben 
geresulteerd in een lagere waarde. 

Tussen de tweede en derde 
massage gaat het gemiddelde 
ineens omhoog, waarna de 
waardes in een mooie lijn dalen. 
Het gemiddelde aan het eind van 
het traject is nagenoeg op lijn met 
de start van de behandelingen. 

Bij Gerard valt op dat zijn waardes 
vrij constant zijn. De laagst 
gemeten waarde tijdens het traject 
is 5,8 en de hoogst gemeten 
waarde 7,1. 

Zoals bij alle vier de deelnemers is ook bij Gerard te zien dan de laatste twee massages het meeste effect 
hebben gehad. Gerard heeft geen sterk schommelende glucosewaardes en dat zie je in deze grafieken terug. 
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Eindresultaat 
 

 
 
Bij twee van de vier deelnemers is de gemiddelde glucosewaarde van het begin ten opzichte 
van de laatste behandeling gestegen en bij twee van de vier gedaald. Dit is een score van 50%. 
  

Jolanda Frieda Harry Gerard
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9.4.2 Dorstgevoelens en urineproductie 
 
Jolanda 
 
Jolanda heeft de turflijst netjes bijgehouden. Uit de lijst valt op te maken dat Jolanda in de 
nacht na de massage 1-2x naar het toilet is geweest en de andere nachten nooit. Het evenwicht 
tussen de inname en de afvoer van vocht is prima. De frequentie van urineren is bij Jolanda 
>8x per dag en dat betekent dat het bovengemiddeld is. De massages hebben er niet toe 
bijgedragen dat hier een significante verbetering in is opgetreden. 
 
Harry 
 
Harry heeft de turflijst niet dagelijks ingevuld, maar uit hetgeen hij heeft ingevuld valt wel 
duidelijk te herleiden wat Harry ook al tijdens de massages aangaf dat de frequentie van 
urineren en het dorstgevoel in de nacht sterk verminderd is na de 2e behandeling. Aan het eind 
van de behandelingen kunnen we zelfs concluderen dat Harry er ’s nachts niet meer uit hoeft 
om te plassen en te drinken. Hij heeft ook geen last meer van een droge mond in de ochtend. 
 
Frieda 
 
Frieda heeft de turflijst netjes bijgehouden. Uit de lijst blijkt dat ze vier nachten na de derde erg 
vaak naar het toilet is geweest om te plassen. Gedurende de zes weken van het behandeltraject 
is de frequentie van urineren buiten de hierboven beschreven keren niet veranderd, evenals de 
vochtinname. 
 
Gerard 
 
Gerard gaat gemiddeld 1-2x per nacht uit bed om te plassen. Overdag heeft hij een normale 
urineproductie. Ook Gerard heeft de eerste dagen na de 3e behandeling ’s nachts een keer of 3 
moeten plassen. 
 
 
Naam Verandering 
Jolanda Positief 
Harry Positief 
Frieda Geen verandering 
Gerard Geen verandering 
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Hoofdstuk 10 Ondersteunende adviezen 

Ondersteunende adviezen bij diabetes richten zich met name op voedingsadvies en 
leefstijladvies. Met deze adviezen is DMII niet te genezen, echter kun je de kans op 
complicaties er wel mee beperken. 
 
Voedingsadvies: 

- Eet niet te snel 
- Eet niet te veel 
- Beperk het gebruik van verzadigd vet en gebruik meer onverzadigde vetten 
- Eet regelmatig 
- Eet voldoende voedingsvezels 
- Probeer snelle koolhydraten te vermijden 
- Beperk het gebruik van alcohol 

 
Leefstijladvies: 

- Stoppen met roken 
- Voldoende beweging 
- Indien er sprake is van overgewicht, probeer af te vallen 
- Laat regelmatig je bloedsuikers controleren door de (huis)arts 
- Laat je ogen regelmatig controleren 
- Laat je cholesterol regelmatig controleren 
- Laat je bloeddruk regelmatig controleren 
- Bezoek regelmatig een diëtist 

 
Voordat de cliënten die hebben meegewerkt aan deze scriptie bij mij kwamen, hielden ze 
eigenlijk allemaal in meer of mindere mate al rekening met de ondersteunende adviezen. Alle 
cliënten hebben of hadden last van overgewicht. Trix is veel afgevallen, maar dat heeft helaas 
niets aan de diabetes veranderd. Door haar coeliakie is ze gedwongen geweest om haar 
voedingspatroon aan te passen. Frieda en Gerard zijn begonnen met een koolhydraatarm dieet. 
Daarbij gaat Gerard ook naar bijeenkomsten van EGA om af te vallen. Beiden zijn al een aantal 
kilo’s kwijt. Dit heeft bij Frieda al geleid tot minder spuiten van insuline. 
 

 
Het viel me op dat geen van de cliënten brildragend 
is, wat natuurlijk niet wil zeggen dat ze niet regelmatig 
hun ogen kunnen laten onderzoeken. Voldoende 
bewegen is lastig voor sommige. Enkele cliënten 
hebben naast DM nog andere aandoeningen 
waardoor ze beperkt zijn in bewegen. Ondanks dat 
proberen ze het wel, al is het maar een extra rondje 
door de supermarkt tijdens het boodschappen doen. 
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Hoofdstuk 11 Conclusie en Aanbevelingen 

Conclusie 
 
In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag:  
Kan VoetreflexPlus™ de bloedsuikerspiegel reguleren, het dorstgevoel verminderen en de 
frequentie van urineren verminderen bij diabetes mellitus type II? 
 
Uit kwantitatief en longitudinaal onderzoek is gebleken dat bij 50% van de behandelde 
cliënten sprake is van een toename van de gemiddelde bloedsuikerwaarde en dat deze waarde 
bij de andere 50% is gedaald. Op basis van deze gegevens kan ik niet overtuigend zeggen dat 
VoetreflexPlus™ therapie de bloedsuikerwaardes kan verbeteren.  
 
Als je spreekt over regulatie van de bloedsuikerspiegel heb ik geconstateerd dat er bij twee 
cliënten een flinke schommeling te zien is in de bloedsuikerwaardes gedurende de zes weken 
van het onderzoek. Bij de andere twee deelnemers blijft de bloedsuikerspiegel redelijk stabiel.  
 
Als je kijkt naar de verschillende gemeten waardes voor en na een behandeling dan zie je dat 
100% van de cliënten een daling in de bloedsuikerwaardes laat zien bij de 5de en de 6e 
massage. Hieruit heb ik geconcludeerd dat het masseren van het lever/meridiaankoppel in 
combinatie met de zones van de hormonen en een energetische beenmerdiaanmassage een 
positief effect heeft wat betreft het laten dalen van de bloedsuikerwaarde. 
 
Uit de resultaten die verkregen zijn uit de turflijsten betreffende de vochtinname en frequentie 
van urineren is gebleken dat ook hier bij 50% een positieve verandering is opgetreden tegen 
geen verandering bij de andere helft. 
 
Uit de RAND 36 gegevens is gebleken dat er in het algemeen wel een verbeterde gezondheid 
wordt ervaren, maar op een aantal gebieden geven de cliënten toch ook een verslechtering 
aan. 
 
Op basis van alle verzamelde gegevens uit deze scriptie en het onderzoek naar het effect van 
VoetreflexPlus™ therapie op de regulatie van de bloedsuikerspiegel, het verminderen van het 
dorstgevoel en de frequentie van urineren, kan ik niet overtuigend zeggen dat VoetreflexPlus™ 
therapie hier een duidelijke verandering in teweeg kan brengen. 
 
Aanbevelingen 
 
Naar aanleiding van de conclusie van het onderzoek naar het effect van VoetreflexPlus™ 
therapie op de regulatie van de bloedsuikerspiegel, het verminderen van het dorstgevoel en de 
frequentie van urineren adviseer ik om de referentiegroep bij een volgend onderzoek te 
vergroten. Op basis van de gegevens van vier personen kan er onvoldoende aangetoond 
worden wat de werking van VoetreflexPlus™ therapie is bij Diabetes Mellitus II. 
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Hoofdstuk 12 Samenvatting 

In de nazomer van 2017 ben ik gestart met de opzet voor deze scriptie. Allereerst heb ik 
geprobeerd om tot een heldere probleemstelling te komen.  
In aanloop naar het daadwerkelijk schrijven van de tekst ben ik informatie gaan verzamelen 
over Diabetes Mellitus vanuit de Westerse- en Chinese Geneeskunde en diverse andere 
alternatieve geneeswijzen. Nadat voor mij duidelijk was wat de achtergronden waren vanuit 
deze diverse disciplines ben ik gaan schrijven. 
 
Met alle verzamelde informatie ben ik gaan kijken hoe ik een antwoord kon krijgen op de 
vraag: Kan VoetreflexPlus™ de bloedsuikerspiegel reguleren, het dorstgevoel verminderen en 
de frequentie van urineren verminderen bij diabetes mellitus type II? 
Weten is meten, dus om te bepalen wat het effect is op de bloedsuikerspiegel kun je de 
bloedsuikerwaardes meten met behulp van een vingerprik. Het effect op het dorstgevoel en de 
frequentie van urineren kun je volgen door een dagboek bij te houden. 
Met deze gegevens en het behandelplan van de zes massages waarvan ik vond dat ik met de 
resultaten van deze massages het meeste effect kon verwachten ben ik op zoek gegaan naar 
geschikte kandidaten. Tegen de verwachting in was het moeilijk om aan deelnemers te komen. 
De eerste cliënt meldde zich al snel, ze was door een andere cliënt benaderd dat ik mensen 
zocht. Daarna bleef het lange tijd stil. Ik heb vervolgens via diverse kanalen een oproep 
geplaatst, maar daar kwam weinig respons op. Toen ik bijna de moed opgegeven had meldde 
zich nog drie kandidaten. Met deze vier mensen ben ik het behandeltraject gestart. 
Ik heb een kennismakingsgesprek met ze gedaan, waarin ik ook een korte anamnese heb 
afgenomen, gericht op DMII. Daarna hebben we zes weken lang 1x per week afgesproken voor 
een massage. Voor iedere massage hebben we kort geëvalueerd hoe het die week is vergaan en 
na iedere massage kort besproken hoe het bevallen was. Ik vond het leuk om deze vier 
verschillende mensen samen te werken en te zien hoe ze alle vier anders omgaan met hun 
ziekte. Waar de een het als een last ervaart, ervaart de ander het als een manier die ook andere 
deuren opent. 
 
Begin mei zijn alle behandelingen afgerond en heb ik alle resultaten verzameld en verwerkt in 
de scriptie. Dit heeft geleid tot de volgende conclusie: 
 
Uit de resultaten van mijn onderzoek concludeer ik dat er onvoldoende aangetoond kan 
worden wat het effect is van VoetreflexPlus™ therapie op de regulatie van de 
bloedsuikerspiegel, het verminderen van de dorstgevoelens en de frequentie van urineren. 
 
Om deze samenvatting positief af te sluiten wil ik wel vermelden dat bij alle vier de cliënten de 
bloedsuikerwaarde is gestegen na een massage van het lever/meridiaankoppel in combinatie 
met de zones van de hormonen en bij de energetische beenmeridiaanmassage. 
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Bijlagen 

Anamneseformulier scriptie Diabetes Mellitus type II 

Patiëntgegevens    
Naam  m/v  
Adres  geboortedatum  
Woonplaats    
Telefoonnummer    
Emailadres    

 
Behandelaren Naam Telefoonnummer 
Huisarts   
Internist   
Praktijkondersteuner   
Diabetesverpleegkundige   
   
   
   

 
  
Ziektebeeld DMII 
Diagnose ja/nee 
Sinds wanneer?  
Hoe is het ontdekt?  
Welke symptomen had/heeft u?  

Heeft zich 2 jaar voor de diagnose een 
emotionele gebeurtenis voorgedaan? 

ja/nee 

Kunt u daar iets over vertellen?  

 
Medicatie  
Gebruikt u medicatie? ja/nee 
metformine  
insuline  
HbA1C  

 
  
Zijn uw bloedsuikers stabiel? ja/nee 
Heeft u vaak last van hypo’s? ja/nee   
Kent u de symptomen van een hypo? ja/nee 
Voelt u een hypo aankomen? ja/nee 
Heeft u vaak een hoge 
bloedsuikerspiegel? 

ja/nee 

Indien ja, wat voelt u dan?  

Heeft u op dit moment last van stress? ja/nee 
Houdt u rekening met uw voeding? ja/nee 
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Sport/beweegt u? nee/ja, nl: 
Heeft u andere klachten t.a.v. DMII? ja/nee 
Indien ja, welke klachten?  

 
Kwaliteit van leven  
Welke invloed heeft DMII op uw 
leven? 

 

Hoe ervaart u het om DMII te hebben?  

 
Overige gegevens  
Ziektegeschiedenis  

Erfelijkheid  

Operaties  

 
Leefstijl  
Gezinssituatie  

Beroep  

Hobbies  

 
Overige zaken die van belang kunnen zijn 
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Turflijst vochtinname en urineproductie 
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Turflijst bloedsuikerwaarden 
 

  

Naam
HbA1c datum:
HbA1c datum:

datum 1 uur vóór behandeling direct ná de behandeling 1,5-2 uur ná de behandeling
1e behandeling
2e behandeling
3e behandeling
4e behandeling
5e behandeling
6e behandeling

vragenlijst ingevuld
begin ja/nee datum:
eind ja/nee datum:
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