
Functies van de Blaas:

De Blaas slaat urine op en scheidt deze uit: het 
onzuivere deel van de vloeistoffen gaat uit de 
Dunne Darm naar de Blaas. De Blaas slaat deze 
onzuivere vloeistoffen op als urine en scheidt 
deze uit. Deze acties worden ondersteund door 
het Nier Yang.

De Blaas



Alle excespatronen van het urinewegstelsel horen bij 
de Blaas omdat de Nier geen exces patronen kent.

Branderig gevoel tijdens het plassen: Warmte in de 
Blaas geeft een branderig gevoel tijdens het plassen.

Moeilijk plassen: Damp verstoort de vrije circulatie 
van de Vloeistoffen en veroorzaakt daardoor  moeilijk 
plassen. Kan voorkomen in combinatie met Koude.

Troebele urine: Damp verstoort de vrije circulatie van 
de Vloeistoffen en veroorzaakt daardoor  moeilijk 
plassen. (eventueel in combinatie met Koude)

Vaak en overvloedig plassen: De Blaas gebruikt voor 
alle processen die de Blaas nodig heeft, de Qi en 

warmte van het Nier Yang. Als het Nier Yang deficiënt 
is geeft dat vaak en overvloedig plassen met heldere 
urine.

Hoofdsymptomen 

van de Blaas



Donker gekleurde urine: door de aanwezigheid van 
Hitte verdampen er meer vloeistoffen waardoor er 
minder urine en donker gekleurde urine ontstaat.

Bloed in de urine: de Hitte stuwt het Bloed uit de 
vaten waardoor er bloed in de urine komt.

Blaasgruis: de combinatie van Damp en Hitte zorgt 
ervoor dat de Damp indikt en er gruis ontstaat.

Nevensymptomen 

van de Blaas



Blaas 1  voordeelt de ogen, verdrijft Wind en klaart 
Hitte.

Blaas 2:elimineert Wind en klaart Hitte, voordeelt de 
ogen en klaart het hoofd en verlicht pijn.

Blaas 10: punt Window of Heaven: reguleert Qi en 
kalmeert Wind, voordeelt het hoofd en zintuigen, 
kalmeert de Geest.

Blaas 11: punt van de botten: voordeelt botten en 
gewrichten, verdrijft pathogene factoren, reguleert 
de Long Qi.

Blaas 12: verdrijft Wind en bevrijdt het externe, 
versterkt de Wei Qi en laat Long Qi dalen en 
verspreiden.

Meest gebruikte punten 

van de Blaasmeridiaan



Blaas 13:Back Shu van de Long: versterkt Long Qi en 
voedt Long Yin, laat Long Qi verspreiden en dalen, 
klaart Hitte van de  Long en bevrijdt externe.

Blaas 14:Back Shu Pericard: spreidt Lever Qi en opent 
de borst, reguleert het Hart, reguleert de Qi en laat 
deze dalen.

Blaas 15: Back Shu Hart: versterkt en voedt het Hart, 
reguleert Hart Qi , kalmeert de Geest, opent de borst 
en lost Bloedstase op.

Blaas 17: Hui Meeting punt van Bloed: verlevendigt 
Bloed en lost stase op, koelt het Bloed en laat 
Bloeden stoppen,, voedt en harmoniseert het Bloed, 
harmoniseert het diaphragma.

Meest gebruikte punten 

van de Blaasmeridiaan



Blaas 18: Back Shu Lever: verspreidt Lever Qi, 
reguleert en voedt Lever Bloed, kalmeert Wind, koelt 
Vuur en klaart Damp Hitte en voordeelt de ogen en 
pezen.

Blaas 19: Back Shu Galblaas: klaart Damp Hitte van 
Lever en Galblaas, klaart pathogene factoren van 
Shao Yang, versterkt en reguleert Galblaas Qi, 
versterkt Leegte.

Blaas 20 Back Shu van de Milt: versterkt Milt Qi , lost 
Damp op, versterkt opwaartse werking van de Milt en 
houdt Bloed in de vaten, reguleert en harmoniseert 
de Middelste Warmer.

Blaas 21:Back Shu Maag: reguleert de Maag en laat 
Maag Qi dalen, harmoniseert de Middelste Warmer.

Meest gebruikte punten 

van de Blaasmeridiaan



Blaas 22: Back Shu Drie Warmer: beweegt en 
reguleert de Drie Warmer, reguleert de Milt en Maag 
en lost Damp op, reguleert de waterpassages en 
promoot urineren.

Blaas 23:Back Shu van de Nier: versterkt de Nier en 
versterkt het Yang, voordeelt het Jing, voedt Nier Yin, 
verstevigt de Nier Qi, reguleert de waterpassages en 
helpt urineren, voordeelt en verwarmt de Uterus, 
voordeelt de oren en ogen en versterkt de lumbale 
regio.

Blaas 25:Back Shu Dikke Darm: reguleert de Darmen, 
transformeert stagnatie, versterkt de lumbale regio 
en benen.

Blaas 27: Back Shu Dunne Darm: scheidt het zuivere 
en onzuivere, reguleert de Darmen, verdrijft vuile 
Damp en klaart Damp Hitte

Meest gebruikte punten 

van de Blaasmeridiaan



Blaas 28: back shu Blaas:reguleert de Blaas, 
klaart Damp Hitte van de Onderste Warmer, lost 
stagnatie op en verdrijft massa’s, voordeelt de 
lumbale regio en benen.

Blaas 31: bovenste punt van de 8 holes: 
reguleert de Onderste warmer en verbeterd 
urineren en ontlasten, reguleert menstruatie en 
stopt leucorrhea, voordeelt de lumbale regio en 
benen.

Blaas 32/33/34 idem als Blaas 31

Blaas 36:ontspant de pezen en verlicht pijn, 
reguleert de Onderste warmer en behandelt 
aambeien.

Meest gebruikte punten 

van de Blaasmeridiaan



Blaas 39:Lower He Sea van de Drie Warmer: 
harmoniseert de Drie Warmer en reguleert 
urineren.

Blaas 40; aarde punt: voordeelt de lumbale 
regio, koelt het Bloed, klaart Zomer Hitte en 
stopt overgeven en diarree, voordeelt de Blaas.

Blaas 57:ontspant de pezen, verlicht pijn, 
voordeelt de hak en hiel, behandelt aambeien.

Blaas 58:Luo punt: harmoniseert boven en 
onder, verdrijft Wind uit de Tai Yang meridiaan, 
behandelt aambeien en activeert de meridiaan 
en verlicht pijn.

Meest gebruikte punten 

van de Blaasmeridiaan



Blaas 60:klaart Hitte en laat Yang dalen, 
kalmeert Wind en laat exces dalen, activeert de 
hele Blaasmeridiaan, ontspant de pezen en 
versterkt de lumbale regio en laat weeën 
starten.

Blaas 62:openingspunt Yang Wei Mai: kalmeert 
interne Wind, kalmeert Geest en epilepsie, 
voordeelt hoofd en ogen, opent en reguleert 
Yang Wei Mai.

Blaas 63: Xi Kleft; kalmeert acute situaties, 
kalmeert Wind.

Blaas 67:laat de foetus draaien en laat weeën 
starten, klaart het hoofd en ogen.

Meest gebruikte punten 

van de Blaasmeridiaan



Mevrouw 46 jaar:
branderig gevoel tijdens het plassen aan einde 

urineleider, donkere urine , urine is ook wat troebel.
Antibiotica brengt verlichting maar probleem steekt 
daarna weer de kop op.

Vraag: welk Blaas patroon is hier aanwezig? 

Vraag: waardoor is er hier donkere urine?

Vraag: Welke acupunctuurpunten van de 
Blaasmeridiaan kies je?

Maak eerst deze vragen voordat je verder scrollt!!

Casus



Mevrouw 46 jaar:
branderig gevoel tijdens het plassen aan einde 
urineleider, donkere urine , urine is ook wat troebel.
Antibiotica brengt verlichting maar probleem steekt 
daarna weer de kop op.

Vraag: welk Blaas patroon is hier aanwezig? 
Damp Hitte in de Blaas: het branderige gevoel duidt op 
Hitte evenals de donkere urine. De troebele urine geeft 
aan dat er Damp aanwezig is.

Vraag: waardoor brengt antibiotica tijdelijk verlichting ?
Antibiotica is energetisch koud, het koelt daarmee de 
Warmte waardoor de ontsteking afneemt. De 
antibiotica legt als het ware een koude deken over de 
Warmte(ontsteking) waardoor deze Warmte afkoelt 
maar niet in het geheel verdwijnt. Omdat de antibiotica
energetisch koud is ontstaat er Damp waardoor het 
Damp probleem verergert . Nadat de antibiotica is 
uitgewerkt vlakkert de Warmte weer op en begint de 
ontsteking opnieuw.

Casus



Mevrouw 46 jaar:
branderig gevoel tijdens het plassen aan einde 
urineleider, donkere urine , urine is ook wat troebel.
Antibiotica brengt verlichting maar probleem steekt 
daarna weer de kop op.

Vraag: Welke acupunctuurpunten van de 
Blaasmeridiaan kies je?

Blaas 20:Back Shu van de Milt: versterkt Milt Qi , lost 
Damp op, versterkt opwaartse werking van de Milt 
en houdt Bloed in de vaten, reguleert en 
harmoniseert de Middelste Warmer.

Blaas 22: Back Shu Drie Warmer: beweegt en 
reguleert de Drie Warmer, reguleert de Milt en Maag 
en lost Damp op, reguleert de waterpassages en 
promoot urineren.

Casus



Vraag: Welke acupunctuurpunten van de 
Blaasmeridiaan kies je? 

Blaas 23:Back Shu van de Nier: versterkt de Nier en 
versterkt het Yang, voordeelt het Jing, voedt Nier Yin, 
verstevigt de Nier Qi, reguleert de waterpassages en 
helpt urineren, voordeelt en verwarmt de Uterus, 
voordeelt de oren en ogen en versterkt de lumbale 
regio.

Blaas 28: Back Shu Blaas: reguleert de Blaas, klaart 
Damp Hitte van de Onderste Warmer, lost stagnatie 
op en verdrijft massa’s, voordeelt de lumbale regio 
en benen.

Blaas 32: punt van de 8 holes: reguleert de Onderste 
Warmer en verbeterd urineren en ontlasten, 
reguleert menstruatie en stopt leucorrhea, voordeelt 
de lumbale regio en benen.

Casusvervolg


