
De Lever
• Functies van de Lever:

• De Lever slaat het Bloed op: De Lever slaat Bloed 
op en regelt daarmee de hoeveelheid Bloed in het 
lichaam : bij activiteit stroomt het Bloed naar de 
spieren. De Lever heeft hiermee een belangrijke 
functie bij de menstruatie: wanneer de Lever 
stagneert kan dit leiden tot Lever Bloed stagnatie 
met een pijnlijke menstruatie met bloedklonters 
als gevolg. Lever Bloed voedt ook de ogen en de 
pezen.



De Lever
• De Lever zorgt voor de vrije circulatie van Qi: De 

Lever zorgt voor een vrije stroming van Qi door het 
hele lichaam in alle richtingen .Deze vrije stroom 
heeft invloed op de emoties en de vertering. Als 
de Qi stagneert ontstaan er 
stemmingswisselingen, irritatie of bijvoorbeeld 
woede. Gestagneerde Lever Qi geeft 
verteringsproblemen zoals boeren, misselijkheid, 
opgeblazen gevoel of diarree.

• De Lever controleert de pezen: het samentrekken  
en ontspannen van de spieren en pezen is 
afhankelijk van de voeding en bevochtiging van 
Lever Bloed.



De Lever
• De Lever manifesteert zich in de nagels: de nagels 

zijn een verlengstuk van de pezen en worden 
beïnvloedt door Lever Bloed. Bij een Lever Bloed 
leegte zullen de nagels dof zijn, ribbelig en snel 
breken.

• De Lever opent in de ogen: de voeding en 
bevochtiging van de ogen gebeurd door Lever 
Bloed. Bij Lever Bloed leegte komen we 
symptomen als wazig zicht, vlekjes voor de 
ogen(mouche volantes)en droge ogen. Sommige 
studieboeken plaatsen droge ogen bij Lever Yin 
leegte



De Lever
• De Lever herbergt de Hun: De Hun is een deel van 

de psyche dat na de dood terugkeert naar het 
niets. De Hun heeft het vermogen het leven te 
plannen en een doel te geven. Als het Lever Bloed 
of Yin erg zwak is kan de Hun gaan 
zwerven(dagdromen/gevoel van zweven vlak voor 
inslapen).



Hoofd symptomen 

van de Lever
• (Het meest optredende patroon is die van Lever 

Qi stagnatie, daarnaast komen Lever Bloed en 
Lever Yin leegte veelvuldig voor)

• Opgezet gevoel aan de zijkant van de ribben: de 
Qi van de Lever stagneert met name in het 
gebied rond Lever 13 en 14.Het kan soms ook 
een pijnlijk gevoel geven.(Lever Qi stagnatie)

• Zuchten: zuchten is een spontane manier om de 
Lever Qi stagnatie  in de borst op te lossen. Een 
Lever Qi stagnatie ter hoogte van het diaphragma
kan hikken veroorzaken.(Lever Qi stagnatie). 
Zuchten kan ook bij gestagneerde Long Qi in de 
borstkas voorkomen.



Hoofd symptomen 

van de Lever
• Stemmingswisselingen: doordat de Qi stroom 

hapert zijn de stemmingen ook haperend. Ik 
vergelijk dit veelal met een auto die tijdens het 
rijden zo nu en dan de handrem even aantrekt 
terwijl er wel gas wordt gegeven. Trek je de 
handrem strakker aan dan ontstaat er 
depressie.(Lever Qi stagnatie)

• Irritatie: de handrem van de auto wordt flink 
aangetrokken maar men rijdt toch door ( er ontstaat 
een soort snelkookpan die op hoog vuur op het 
fornuis staat met een kort lontje als gevolg. )Dit 
komt met name voor bij langduriger Lever Qi
stagnatie waardoor Hitte is ontstaan. Er zal dan ook 
sprake kunnen zijn van bittere smaak en dorst(Hitte 
symptomen).                                                   
Patroon:Lever Qi stagnatie met Hitte of Lever Vuur)



Hoofd symptomen 

van de Lever
• Wazig zicht: de Lever slaat Bloed op .De Lever opent 

zich in de ogen. Als Bloed deficiënt is worden de 
ogen slecht gevoed en ontstaat er wazig zicht.(Lever 
Bloed leegte/Lever Yin leegte)

• Droge ogen: de Lever slaat Bloed op .De Lever 
opent zich in de ogen. Als Bloed deficiënt is worden 
de ogen slecht bevochtigt en ontstaan er droge 
ogen .(Lever Bloed leegte/Lever Yin leegte)

• Krampen in de kuiten/droge huid van de schenen: 
De Lever slaat Bloed op. Bloed voedt de spieren en 
pezen. Indien Bloed onvoldoende voedingskracht 
heeft worden de spieren en pezen en huid 
onvoldoende gevoed: er ontstaat kramp en/of 
droge schenen. Allereerst ontstaan deze in de 
gebieden die het verst van de romp af liggen: de 
onderste ledematen



Neven symptomen 

van de Lever
• Brok in de keel: de Levermeridiaan loopt langs de 

keel. Door de stagnatie ontstaat er een kersenpit 
in de keel . Dit symptoom komt en gaat naar 
gelang de emotionele gesteldheid van de 
persoon.(Lever Qi stagnatie)

• Misselijk/Boeren: door een exces in de Lever valt 
de Lever het verteringssysteem aan: de Milt en 
Maag. Valt de Lever de Maag aan dan gaat de 
Maag Qi rebelleren(Hout valt Aarde aan)

• Opgezette buik: door een exces in de Lever valt 
de Lever het verteringssysteem aan: de Milt en 
Maag. Valt de Lever de Milt aan dan kan de Milt 
zijn transport en transformatiefunctie niet meer 
goed uitvoeren(Hout valt Aarde aan)



Neven symptomen 

van de Lever
• PMS: De Lever Qi stagnatie kan ook 

Bloedcirculatieproblemen geven in de Ren-Mai  
Chong-Mai en Uterus met menstruatieklachten 
als gevolg en pre-menstruele klachten zoals 
gespannen borsten en irritatie (Lever Qi
stagnatie)

• Hoofdpijn: Bij een exces in de Lever zie je vaak 
een grote gevoeligheid van Galblaas 21 
(gekoppelde partner van de Galblaas) , hoofdpijn 
aan de zijkant van het hoofd(slaap)en achter de 
ogen waar de Levermeridiaan loopt. Een ander 
soort hoofdpijn is die van Liver Yang rising: door 
een Nier en/of lever Yin leegte stijgt het Lever 
Yang naar boven met een kloppende hoofdpijn 
als gevolg(Lever Qi stagnatie/Stijgend Lever Yang)

• Oorsuizen: Lever Yang of Lever Vuur stijgt naar de 
ogen en veroorzaakt tinnitus.



Neven symptomen 

van de Lever
• Trillingen ledematen: door Lever Bloed leegte 

worden de ledematen niet goed gevoed 
waardoor er tics of trillingen ontstaan. Door de 
Bloedleegte kan ook interne Wind 
ontstaan(vergelijk dit met een metrostation waar 
je de zuiging voelt van de wind als de metro 
aankomt) met trillingen van de ledematen of in 
het gezicht als gevolg.



Meest gebruikte punten

van de Lever
• Lever 1:Houtpunt:reguleert de Qi in de Onderste 

warmer, beïnvloedt de genitaliën, reguleert de 
Lever Qi, stopt menstrueel bloeden, herstelt het 
bewustzijn

• Lever 2: Vuurpunt: klaart Lever Vuur, kalmeert 
Lever Wind, stopt bloeden, voordeelt de 
Onderste warmer

• Lever 3:Aardepunt:lost Lever Qi stagnatie op, 
kalmeert Lever Yang, voedt Lever Bloed en Lever 
Yin, klaart hoofd en ogen, reguleert de 
menstruatie. Mijn ervaring is dat dit punt 
drukgevoelig is bij Lever Qi stagnatie in 
combinatie met Bloedleegte



Meest gebruikte punten

van de Lever
• Lever 5: Luo punt: Lost Lever Qi stagnatie op, 

voordeelt de genitaliën , klaart Damp en hitte van 
de Onderste Warmer, reguleert menstruatie en 
behandelt plumpit qi

• Lever 8:Waterpunt:klaart Damp Hitte van de 
onderste Warmer, voordeelt de 
genitaliën,versterkt Bloed en voordeelt de 
Uterus, voedt Bloed en Yin

• Lever 13:Front Mu van de Milt: harmoniseert de 
Lever en de Milt, reguleert de Middelste en de 
Onderste Warmer, versterkt de Milt, verspreidt 
Lever Qi

• Lever 14:Front Mu van de Lever: verspreidt Lever 
Qi, versterkt Bloed en verspreidt massa’s, 
harmoniseert Lever en de Maag



Casus
Meneer 55 jaar

Lijdt aan de volgende symptomen:

Stress, stemmingswisselingen, bittere smaak in de 
mond, zo nu en dan hartkloppingen, wisselende 

ontlasting, moe

Vraag: welk patroon is/zijn hier aanwezig? 

Vraag: leg de moeheid uit

Vraag: Welke acupunctuurpunten van de 
Levermeridiaan kies je?

Maak eerst deze vragen voordat je verder scrollt!!



Casusuitwerking
Vraag: welk patroon is/zijn hier aanwezig? 

Antwoord: Lever Qi stagnatie + Milt leegte(hout valt 
aarde aan)

Stress, stemmingswisselingen duiden op Lever Qi
stagnatie, bittere smaak duidt op Hitte. De 

hartkloppingen komen door het exces in de Lever welke 
de Lever doorgeeft aan het Vuurelement. De 

wisselende ontlasting komt doordat de Lever de Milt 
binnenvalt en verzwakt . 

Vraag: leg de moeheid uit

De moeheid kan zowel bij een Miltpatroon horen als bij 
de Lever Qi stagnatie. Moeheid behorende bij de Milt 
wordt erger na het eten of na activiteit. De moeheid 
behorende bij Lever Qi stagnatie wordt juist minder 

met bewegen doordat door het bewegen de stagnatie 
minder wordt en daarmee de moeheid oplost. Omdat 
je moet doorvragen om te achterhalen om wat voor 

een soort moeheid het gaat kunnen je hier niet 
aangeven bij welk patroon de moeheid hoort

Vraag: Welke acupunctuurpunten van de 
Levermeridiaan kies je?



Casusuitwerking
Vraag: Welke acupunctuurpunten van de 

Levermeridiaan kies je?

• Lever 3:Aardepunt:lost Lever Qi stagnatie op, 
kalmeert Lever Yang, voedt Lever Bloed en Lever 
Yin

• Lever 13:Front Mu van de Milt: harmoniseert de 
Lever en de Milt, reguleert de Middelste en de 
Onderste Warmer, versterkt de Milt, verspreidt 
Lever Qi

• Galblaas 41 is een punt dat wordt ingezet om 
Lever Qi te verspreiden en Hitte te klaren. Lever 3 
is een voedend punt daar waar Galblaas 41 
eerder exces behandelt.


