Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging

NAAV
De Nederlandse Artsen AcupunctuurVereniging NAAV is sinds haar oprichting in 1973
de enige beroepsvereniging van artsen voor acupunctuur. De NAAV beheert een register
van 300 artsen die aan de kwaliteitseisen voldoen. De artsen van de NAAV zijn deels
huisartsen en medisch specialisten die de acupunctuur naast of in hun gangbare praktijk
toepassen, deels (nu ongeveer 2/3) consultatief werkzame (basis-)artsen die zich hebben
gespecialiseerd in acupunctuur. De laatste groep bestaat overigens grotendeels uit artsen
die gedurende vele jaren als huisarts of specialist werkzaam zijn geweest en over een
uitgebreide medische en maatschappelijke ervaring beschikken.
De Reglementen van de NAAV zijn conform die van andere beroepsverenigingen van artsen
en zijn in
uit mei

2009

2009

door het toenmalige CB0 beoordeeld. De KNMG bevestigde dit in een brief

(bijlage). De NAAV nam toen deel aan een overleg van voorzitters van verschil-

lende beroepsverenigingen van CAM (Complementary and Alternative Medicine).

DE NAAV GEORGANISEERT CONGRESSEN
Er hebben in Nederland twee belangrijke internationale medische congressen plaatsgevonden, georganiseerd door de Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging NAAV: het
jaarlijkse ICMART wereldcongres in

2011

(International Council of Medical Acupuncture

and Related Techniques, www.icmart2o11.org ) en het wereldcongres van de WFCMS in
2010,

waaraan oa. werd deelgenomen door een omvangrijke Chinese medische delegatie

onder aanvoering van de Chinese Minister van Volksgezondheid (www.2o1owccm.com ). Op
verzoek van laatstgenoemde toch prestigieuze internationale organisatie is de NAAV dit jaar
ook toegetreden tot de WFCMS.
Mede hierdoor is de NAAV gesterkt in haar overtuiging dat medische acupunctuur, zoals die
in de dagelijkse praktijk van haar eden wordt toegepast, gewoon modern geneeskundig
handelen is, zoals dit ook erkend wordt in veel van de 226 landen die zijn aangesloten bij de
WFCMS.
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DE NAAV BEVORDERT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Het wetenschappelijk onderzoek naar acupunctuur neemt toe. Enkele Cochrane metaanalyses tonen effect aan van acupunctuur voor een aantal indicaties, o.a. migraine en
spanningshoofdpijn, lage rugklachten, knie-klachten, misselijkheid en braken bij o.a.
chemotherapie of postoperatief. Ook bij pijn in het algemeen, infertiliteit en IVF kan
acupunctuur een nuttige bijd rage leveren.
De NAAV heeft onlangs waarschijnlijk universitaire huisvesting gevonden voor een
wetenschappelijk onderzoek naar Acupunctuur bij COPD. Zoals de hoogleraar meldde: "We
zullen er inderdaad onderzoek naar moeten doen. [en voorwaarde van wetenschap is dat je
je toetsbaar opstelt." Dat doet de NAAV.
In meerdere Europese landen is medische acupunctuur voor een aantal indicaties ingebed
in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld op de revalidatie- en anesthesie-afdeling en op de
pijnpolikliniek. Ook worden de examens voor acupunctuurartsen in Duitsland bijvoorbeeld
afgenomen door de Artztekammer.
In de VS wordt acupunctuur toegepast, onderzocht en/of onderwezen in meer dan 40
universitaire ziekenhuizen (www.imconsortium.org ). De National Institute of Health in de
Verenigde Staten besteedt jaarlijks een fors bedrag aan onderzoek naar acupunctuur.
Acupunctuur is een kosteneffectieve en veilige behandelwijze. Door de World Health
Organization WHO wordt acupunctuur al geruime tijd aanbevolen voor meerdere indicaties
(zie ook het Signalement ZonMw 2011p.7, bijlage).

NIEUWE ACUPUNCTUUROPLEIDING VOOR ARISEN
De nieuwe Acupunctuuropleiding voor artsen die de NAAV mogelijk maakt, heeft een
samenwerkingsovereenkomst met de Beijing University of Chinese Medicine (BUMC) en de
Nanjing University of Chinese Medicine (NJUMC) met stage en specialisatie mogelijkheden.
Ook met de Duitse verenigingen DAEGfA (Deutsche Aerzte Gesellschaft fuer Akupunktur,
www.daegfa.de ) en SMS (Societas Medicinae Sinensis, www.tcm.edu/Home.aspx) en de
Belgische BVGA (www.acupunctuur.be ) worden nauwe betrekkingen onderhouden.

NEDERLANDSE ARISEN ACUPUNCTUUR VERENIGING
E info@naav.n1

WWW.ACUPUNCTUUR.COM WWW.NAAV.NL

