
Maag
• Functies van de Maag:
• De Maag controleert het rijpen en rotten van 

voedsel: de Maag zet het voedsel om in bruikbare 
delen voor de Milt. De Milt deelt het verder in 
zuiver en onzuiver. De Maag stuurt het onzuivere 
deel naar de Dunne Darm waar een verdere 
scheiding plaatsvindt.

• De Maag controleert het transport van 
voedselessenties: De Maag transporteert samen 
met de Milt de voedselessenties door het hele 
lichaam met name de ledematen. Is de Maag 
zwak dan heeft men last van spierzwakte. Het 
onzuivere vocht van de Maag stijgt naar de tong 
om daar het tongbeslag te vormen.



Functies van de 
Maag

• De Maag controleert het dalen van Qi: de Maag 
stuurt omgezet voedsel naar de Dunne Darm, als 
Maag Qi niet kan dalen zal het voedsel ophopen 
in de Maag en krijgt men een gevoel van volheid. 
De Lever Qi helpt de Maag Qi om te dalen.

• De Maag is de oorsprong van de Vloeistoffen: 
wanneer de Vloeistoffen in de Maag overvloedig 
zijn zullen de smaak en vertering goed zijn.



Hoofdsymptomen van 
de Maag

• Moeheid met name in de ochtend: de Maag is 
het startpunt van de Qi aanmaak, wanneer deze 
deficiënt is  wordt er minder Qi gemaakt. Dit is 
erger tussen 7:00 en 9:00 omdat dat de Maagtijd 
is volgens de orgaanklok.

• Naar gevoel in de Maag: de Maag Qi kan niet 
dalen wat een Leegte een vervelend gevoel in de 
Maag geeft, bij een exces zal het pijnlijke gevoel 
groter zijn. Bij Hitte zal er een brandend gevoel 
zijn. Bij Bloedstase een stekend gevoel.

• Zwakke ledematen: het lukt de Maag niet de 
voedingsessenties naar de ledematen te sturen.

• Dorst zonder verlangen te drinken: doordat de 
dorst niet het gevolg is van Hitte maar van een 
Yin leegte ontstaat er veel meer een droge mond 
dan dorstgevoelens. De cliënt drinkt liever met 
kleine slokjes of warm water.



Hoofdsymptomen van 
de Maag

• Boeren/zuuroprispingen/braken/hikken: door 
bijvoorbeeld stagnatie kan de Maag Qi niet goed 
dalen waardoor er boeren /zuuroprispingen 
braken en hikken ontstaat. De Maag Qi gaat 
rebelleren.

• Bloedend tandvlees: de Yang Ming meridianen 
staan in verbinding met het tandvlees. De Hitte 
laat het Bloed uit de vaten stromen waardoor 
bloedend tandvlees ontstaat. 



Nevensymptomen van de 
Maag

• Geen eetlust: als de Maag Qi deficiënt is zal de 
Milt ook vaak deficiënt zijn war resulteert in 
gebrek aan eetlust, losse ontlasting etc.

• Slechte adem: door de Hitte in de Maag en een te 
lange fermentatie gaan de voedselessenties 
broeien, stinken en stijgen wat een slechte adem 
veroorzaakt.

• Mentale verstoringen: De Hitte in de Maag 
beïnvloedt de Shen en veroorzaakt insomnia of 
bijvoorbeeld manische depressieve buien.( Dit 
soort insomnia komt veel voor bij kinderen door 
voedselstagnatie in de Maag.)



Meest gekozen punten 
van de Maagmeridiaan

• Maag 6: elimineert Wind en voordeelt de kaak en 
tanden. Activeert de meridiaan en verlicht pijn. 
Gebruikt bij tandpijn en kaakpijn.

• Maag 8:elimineert Wind en verlicht pijn. 
Voordeelt de ogen. Gebruikt voor met name 
hoofdpijn.

• Maag 25:Front Mu punt van de Dikke Darm: 
reguleert de Darmen, reguleert de Milt en de 
Maag, lost Damp en Damp Hitte op, reguleert Qi
en Bloed en lost stagnatie op.

• Maag 36:Aardepunt:harmoniseert de Maag, 
versterkt de Milt, versterkt Qi en voedt het Bloed 
en het Yin, klaart Hitte en kalmeert de Geest, 
herstelt het bewustzijn.



Meest gekozen punten 
van de Maag

• Maag 37:Lower He Sea punt van de Dikke Darm: 
reguleert de Darmen en lost stagnatie op, klaart 
Damp Hitte en verlicht diarree, reguleert de Milt 
en de Maag.

• Maag 38: voordeelt de schouder
• Maag 39:Lower He Sea punt van de Dunne Darm: 

beweegt Dunne Darm Qi en transformeert 
stagnatie, reguleert de Darmen, klaart Damp 
Hitte.

• Maag 40:Luo punt: transformeert Phlegm en 
Damp, voordeelt de borst, lost Phlegm van de 
Long op en verlicht hoesten, klaart Phlegm van 
het Hart en kalmeert de Geest.



Meest gebruikte punten 
van de Maag

• Maag 41: Vuurpunt: klaart Hitte van de Maag en 
Maagmeridiaan, kalmeert de Geest.

• Maag 44: Waterpunt: klaart Hitte van de 
Maagmeridiaan en verlicht pijn, harmoniseert de 
Darmen en klaart Damp Hitte, kalmeert de Geest.



Casus

Hendrik 9 jaar.
Last van overdag boeren/hikken en onrustig  dromen 
in de nacht waarbij hij met name zweet op het 
voorhoofd.
Vraag: welk Maag patroon is hier aanwezig? 
Vraag: noem nog 3 mogelijk symptomen van dit 
patroon.
Vraag: Welke acupunctuurpunten van de 
Maagmeridiaan kies je?
Maak eerst deze vragen voordat je verder scrollt!!



Casus uitwerking

Hendrik 9 jaar.
Last van overdag boeren/hikken en onrustig  dromen in 
de nacht waarbij hij met name zweet op het voorhoofd.
Vraag: welk Maag patroon is hier aanwezig? 
Stagnatie in de Maag: door de voedselstagnatie 
ontstaat er Hitte welke de Geest agiteert en de 
vloeistoffen naar buiten perst met zweten tot gevolg.  
De Maag Qi kan niet meer goed dalen met boeren en 
hikken tot gevolg.
Vraag: noem 3 andere mogelijke symptomen van dit 
patroon.
Geen eetlust, slechte adem, zure oprispingen, 
volheidsgevoel in de Maag, klachten verminderen door 
braken.



Casus uitwerking
Hendrik 9 jaar

Last van overdag boeren/hikken en onrustig  dromen 
in de nacht waarbij hij met name zweet op het 
voorhoofd.
Vraag: Welke acupunctuurpunten van de 
Maagmeridiaan kies je?

• Maag 25:Front Mu punt van de Dikke Darm: 
reguleert de Darmen, reguleert de Milt en de 
Maag, lost Damp en Damp Hitte op, reguleert Qi
en Bloed en lost stagnatie op.

• Maag 36:Aardepunt:harmoniseert de Maag, 
versterkt de Milt, versterkt Qi en voedt het Bloed 
en het Yin, klaart Hitte en kalmeert de Geest, 
herstelt het bewustzijn.



Casus uitwerking vervolg
Hendrik 9 jaar

Last van overdag boeren/hikken en onrustig  dromen 
in de nacht waarbij hij met name zweet op het 
voorhoofd.
Vraag: Welke acupunctuurpunten van de 
Maagmeridiaan kies je?

• Maag 41: Vuurpunt: klaart Hitte van de Maag en 
Maagmeridiaan, kalmeert de Geest.

• Maag 44: Waterpunt: klaart Hitte van de 
Maagmeridiaan en verlicht pijn, harmoniseert de 
Darmen en klaart Damp Hitte, kalmeert de Geest.


