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Pa ul Hcrsth uis, mesoloog
en acupunctunst
Ziekte, ernstig of minder
ernstig, en alles wat daarbij
komt kijken blijft nagenoeg
niemand in zijn leven

bespaard. De weg naar de
huisarts, fysiotherapeut en

specialist weten we wel te
vinden. Maar wat biedt
onze buurt nog meer aan

mensen die een bijdrage
kunnen leveren aan ons
welzijn? ln deze rubriek Lijf

en leden maken we een
rondgang langs mindere
bekende 'gezondheids-

werkers'.

Door Geeske Lanting

I ls eerste bezoeken we paul Horst-
I l'huis; mesoloog en acupuncturist
van het Centrum MAAC op de Czaar pe-

terstraat.
Terwijl de interviewer met vragenlijst

en opname-apparaatparaat zit voor het
gangbare "gespreksinterview", besluit
Horsthuis anders: "lk ga jou behandelen
zoals ik iedereen hier behandel. Zokrijg
je een goede indruk van wat ik doe en de
rest kun je wel op mijn site lezen," die in-
der daad heel inlormatief is.

Ik steek dus al snel mijn tong naar hem
uit, een diagnostische methode vanuit
zowel de Ayurvedische als de Chinese
traditie; mijn polsen worden gevoeld om
een indruk te krijgen van de toestand van
de verschillende organen in mijn lijf en
binnen no time lig ik op de behandeltafel
met ontblote buik en palpeert Horsthuis
mijn dunne darm en laat me voelen waar
mijn pylorus zit; aldus word ik door mijn
eigen lijf rondgegidst als was ik een
vreemdeling. Vervolgens worden met
een pinnig apparaatje de meridiaanpun-
ten doorgemeten van mijn handen en
voeten enkan ik zelfal snel aan detoon-
hoogte horen hoe het ermee is gesteld. De
levermeridiaan bromt wat laag, maar de
nier fluit er lustig op los.

AbracadabraT Voor Horsthuis niet.
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Voortdurend informeert hij over wat hij
doet en waarom hij iets doet, wat hij ver-
volgens gaat doen en wat hij aan de weet
is gekomen. Op een manier dat ik het ook
snap, want hoewel de begrippen niet al_

tijd even "logisch" zijn, de redenatie is
dat wel. Geen vaag geptaat, wel )rnders.
Kortom: hier handelt een ervaren thera-
peut bij wie het niet moeilijk is je op je ge_

mak te voelen.

ACUPUNCTUUR
Wat hij doet levert een uitermate interes-
sant kijkje op in de diverse gezondheids-
leren. Horsthuis is doctorandus in de ge-
neeskunde, maar al tijdens zijn studie aan
de UVA raakte hij gefascineerd door an_
dere medische inzichten.

Als eerste volgde hij een opleiding tot
acupuncturist. Hierbij gaat het om ener_
gie, qi, die door banen, de zogenaamde
meridianen, in het lichaam stroomt. Bij
een verstoring kunnen klachten optreden
en dat moet dus worden voorkomen of
opgelost.

"Wat mij bij de acupunctuur het mees-
te raakte is de compleetheid van het sys_

teem: een filosofie waarbij de fysiologie,
de voeding, seizoenen, kleuren, de gees-
tesgesteldheid, de manier van bewegen,
allemaal in elkaar grijpen. De pijn in de

linkerarm, uitstralend naar de pink bij
hartproblemen, werd ineens duidelijk.
Ook het weglaten van kaas en melk bij
verkoudheden,u en zo zijn er duizenden
zakenwaarvan ik tijdens mijn medische
opleiding nooit een logische samenhang
heb begrepen, maar die nu op hun plek
vielen."

MESOTOGIE
Daarna verdiepte hij zich in de mesologie
om er uiteindelijk ook lange tijd les in te
geven. De mesologie r.erbindt de regulie-
re medische kennis met kennis uit de
complementaire geneeswijzen in onder-
zoek en behandeling. Horsthuis: ,,lk zet
dus eerst mijn westerse bril, op dan mijn
Chinese bril en vervolgens mijn Ayurve-
dische en als het goed is komt er steeds
hetzelfde uir, alleen kijk ik er uit een an-
dere hoek naar." Yandaar dus het onder-
zoek van mijn rong, pols en buik en de
elektrolysiologische doormeting van de
punten op mijn handen en voeten. ,,Van-

uit die verzameling van gegevens wordt
een behandelingsadvies gegeven dat kan
bestaan uit voedingsadviezen, acupunc-
tuur, homeopathie, kruiden e.d. Meestal
komt de klant eens in de vijf ) zes weken
terug om te zien ofer iets is veranderd. Bij
de acupunctuurbehandelingen kan de
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frequentie wel veel hoger liggen, soms tot
tw.ee keer per week."

Zijn benaderingswijze sluit de regulie-

re aanpak en behandeling allerminst uit.
Horsthuis: "lk heb het liefst dat mensen

eerst naar de huisarts gew€est zijn en als

het nodig is stuur ik ze zelf ook door. Jam-

mer is wel dat de communicatie met die-
zelfde regulieren maar mondjesmaat ver-

loopt. "Vaak is de clidnt zelfhet doorgeef-

luik en dat is toch jammer."

MEERIII'AARDE
Zijn meerwaarde als mesoloog/acupunc-

turist ligt vooral bij de vage en chronische

klachten: "Mensen voelen zich belab-

berd, maar er is medisch niets te vinden.

Als ik dan ga hjken zijn er wel degelijk

verstoringen in de meridianen of elders,

en kan daar ook iets aan gedaan worden.

Wel is het zo dat de mensen het zelf moe-
ten doen; ik spoor het voor ze op en leg

het zo goed mogelijk uit. Het is dus an-

ders dan een gewoon een pilletje komen

halen. Bij deze vormen van behandelen

moet je zelf gemotiveerd zijn. " En dat is

ook vaak het geval: "De meeste mensen

willen helemaal geen pilletje."
Voedingsadviezen vormen een belang-

rijk onderdeel van de behandeling. "De
Chinese voedingsleer is vaak lastig voor
ons om in de praktijk toe te passen, maar

vanuit deAyurvedische traditie uit India -

die wel wordt gezien als de oudste ge-

neeswijze - is er veel meer aansluiting

mogelijk omdat we bekend zijn met de

Indonesische keuken."

Volgens Horsthuis gaat het er in eerste

instantie om dat je de zaak weer laat

doorstromen, daar knappen veel mensen

al aanzienlijk van op. "Dat is iets waar in
de reguliere zorg helemaal geen aandacht

aan wordt besteed. Dan moet je een

nieuw evenwicht zien te bereiken en te

handhav€n."
Wat mensen ook kunnen waarderen is

dat Horsthuis de tijd neeml "lk vind het

heel belangrijk om de clitnt de ruimte te
geven zijn verhaal te doen en denk dat als

dat wat meer zou gebeuren in de regulie-

rc zotg er heel wat ellende voorkomen
zou kunnen worden." Ziekte onstaat vol-
gens hem niet voor niets, elke ziekte of
functieverstoring heeft zijn functie, dat is

doelbewust zo gegaan en heeft zijn nut.

"De uitdaging is om op te sporen waar de

aorzaak ligt zodat je er ier aan kunt
doen"" Maar met het psychologiseren

van kwalen is Horsthuis heel voorzich-
tig. "Daar moet je mee oppassen, dat je

mensen geen complexen aanpraat."


