
Pericard
Het Pericard is nauw verbonden met 
het Hart. In de Nei Jing wordt er 
gesproken van 5 Yin organen en 6 
Yang organen omdat het Pericard als 
behorende bij het Hart wordt gezien. 
Het Pericard beschermt het Hart 
tegen externe pathogene factoren. In 
de kruidentherapie wordt het 
Pericard met name genoemd bij de 
Warmte ziektes(Wen Bing) waardoor 
hersenvliesontsteking en 
epidemische koortsziektes ontstaan. 



Functies van 
het Pericard

• Het Pericard regeert het Bloed: 
samen met het Hart is het 
Pericard verantwoordelijk voor de 
bloedcirculatie. Primair is het het 
Hart wat dit verzorgt maar een 
zwak Pericard zal een effect 
hebben op het Hart en daarmee 
de circulatie beïnvloeden 

• Het Pericard herbergt de Shen: bij 
een goed functionerend Pericard 
zullen de mentale eigenschappen 
sterk zijn.



Functies van 
het Pericard

• Het Pericard beïnvloedt relaties 
met andere mensen: een goed 
functioneren van het Pericard 
geeft een gezonde omgang met 
andere mensen

• Het Pericard is het centrum van 
de borst: veel acupunctuurpunten 
gelegen op de Pericard meridiaan 
hebben een sterke invloed op het 
borstgebied(thorax)

• Ministerieel Vuur: het ministerieel 
Vuur wordt over het algemeen in 
de Chinese geneeskunde 
aangeduid als Ming Men. Ming
Men is de warmte van Nier, nodig 
voor het functioneren 
(fysiologische processen) van het 
lichaam.



Hoofdsymptomen 

Pericard

• Hartproblemen: pijn, palpitaties 
en  hartritme stoornissen: Het 
Pericard is nauw verbonden met 
het Hart. Je ziet daardoor dat 
Hartklachten vaak behandeld 
worden via de Pericard meridiaan.

• Emotionele verstoringen: het 
Pericard is erg belangrijk voor 
relaties ten opzichte van andere 
mensen. Jezelf openstellen of juist 
afschermen. Lees ook mijn 
blogartikel over het Pericard.



Hoofdsymptomen 

Pericard

• Longklachten en borstklachten: 
door de route van de 
Pericardmeridiaan hebben punten 
op de meridiaan invloed op de 
borstregio.



Nevensymptomen 

Pericard

• Zwelling/pijn oksel en laterale 
ribben: dit is te verklaren door 
het meridiaanverloop



Meest gebruikte punten 

van de Pericard 
meridiaan
• Pericard 3:Waterpunt van de 

Pericardmeridiaan:klaart Hitte van 
de Qi, Ying en Xue level. 
Harmoniseert Maag en Darmen en 
stopt overgeven.

• Pericard 4:Xi Kleft punt: bij 
Bloedstase in borst en Hart, 
bloedingen door Hitte, emotionele 
problemen zoals agitatie van het 
Hart.

• Pericard 5:transformeert Phlegm in 
het Hart, harmoniseert de Maag en 
regelt de menstruatie



Meest gebruikte punten 

van de Pericard 
meridiaan
• Pericard 6:onder Pericard ligt een 

zenuw die bij het aanprikken van dit 
punt een elektrische sensatie geeft. 
Na deze sensatie de naald niet meer 
manipuleren om beschadigingen 
van de ze zenuw te voorkomen: Luo
Connecting punt: opent de borst, 
regelt het Hart en kalmeert de 
geest, harmoniseert de 
Maag(misselijkheid),klaart Hitte, 
opent de Yin Qiao Mai.

• Pericard 7: klaart volle en lege Hitte 
van het Hart, koelt Bloed



Casus

Mevrouw 25 jaar

Tijdens zwangerschap veel last van 
misselijkheid voor het eten, alleen de 

geur maakt al misselijk.

Vraag: waarom is de Pericardmeridiaan 
geschikt bij misselijkheid?

Vraag: welk Pericard patroon is het 
aanwezig?

Vraag: welk thee kan je goed 
voorschrijven bij misselijkheid?

Vraag: Welke acupunctuurpunten van 
de Pericardmeridiaan kies je?

Maak eerst deze vragen voordat je 
verder scrollt!!



Casus
Mevrouw 25 jaar

Tijdens zwangerschap veel last van 
misselijkheid voor het eten, alleen de 

geur maakt al misselijk.

Vraag: waarom is de Pericardmeridiaan 
geschikt bij misselijkheid?

Een interne tak van de 
Pericardmeridiaan gaat door de 
bovenste/middelste en onderste 

Warmer en maakt zo onder andere 
contact met de Maag

Vraag: welk Pericard patroon is het 
aanwezig?

Er bestaat eigenlijk maar 1 Pericard 
patroon namelijk Hitte in het Pericard ,
differentiatie vanuit dat oogpunt vindt 

nauwelijks plaats. Er wordt wel veel  
gebruik gemaakt van de functies van de 

Pericard meridiaan punten



Casus
Mevrouw 25 jaar

Tijdens zwangerschap veel last van 
misselijkheid voor het eten, alleen de 

geur maakt al misselijk.

Vraag: welk thee kan je goed 
voorschrijven bij misselijkheid?

Plakjes gesneden verse gember en daar 
thee van trekken heeft een 

misselijkheidsverlagend effect.

Vraag: Welke acupunctuurpunten van 
de Pericardmeridiaan kies je?

Pericard 3:waterpunt van de 
Pericardmeridiaan:harmoniseert Maag 

en Darmen en stopt overgeven.

Pericard 6:harmoniseert de 
Maag(misselijkheid)

Bovenste 2 zijn de sterkst werkende

afhankelijk van de begeleidende 
symptomen kun je andere kiezen


