
Meest gebruikte punten van 
de Longmeridiaan
• Long 1:front mu punt:laat Long Qi dalen, 

verlicht hoesten en hijgen, transformeert
slijm,klaart Hitte en reguleert de 
waterpassages, laat Maag Qi dalen.

• Long 5:waterpunt:klaart hitte van de Long, 
reguleert waterpassages,ontspant de 
zenuwen.

• Long 7:luo punt:bevrijdt het externe en
verdrijft Wind, herstelt dalende functie van 
de Long,verdrijft Phlegm,opent en reguleert
de Ren Mai(met Nier 6) reguleert de 
waterpassages



Meest gebruikte punten van 
de Longmeridiaan

• Long 9:versterkt de Long en transformeert
slijm, promoot dalende functie van de 
Long,reguleert en harmoniseert de 100 
vaten wat betekent dat hij invloed uitoefent
op alle bloedvaten.

• Long 10:voordeelt de keel, klaart Long Hitte, 
harmoniseert Maag en Hart



Casusopdracht
Meneer A. 58 jaar, last van hoest sinds 3 jaar
Verergert met liggen, slijm is geel en plakkerig
Droge keel en hese stem.

Vraag: welk Long patroon is/zijn hier aanwezig ?
Vraag: Moet hier Damp verwijdert worden?
Vraag: Welke acupunctuurpunten van de 
Longmeridiaan kies je?
Maak eerst deze vragen voordat je verder scrollt!!



Casusuitwerking

Meneer A. 58 jaar, last van hoest sinds 3 jaar
Verergert met liggen, slijm is geel en plakkerig
Droge keel, hese stem.

Vraag: welk Long patroon is/zijn hier aanwezig ?
Hier is sprake van Hitte in de Long met ingedikte 
Damp. Ingedikte Damp door Hitte is Phlegm. De 
droge keel en hese stem geven aan dat er geen 
vloeistoffen zijn om te bevochtigen



Casusuitwerking

Vraag: Zal deze meneer dorst hebben?
Omdat er hier sprake is van Hitte kan deze 
meneer dorst hebben.
let op: Omdat de Milt de bron is van Damp (en 
daarmee van de secundaire pathogeen Phlegm) 
kan het zijn dat meneer geen dorst heeft omdat 
de vloeistoftransformatie in de Middelste warmer 
niet goed verloopt en daarmee ‘vol’ zit ondanks 
zijn droogte verschijnselen .



Casusuitwerking
Vraag: Welke acupunctuurpunten van de 
Longmeridiaan kies je?
Long 1:front mu punt:laat Long Qi dalen, verlicht
hoesten en hijgen, transformeert slijm,klaart
Hitte en reguleert de waterpassages
Long 5:waterpunt:klaart hitte van de Long, 
reguleert waterpassages
Long 7:luo punt:herstelt dalende functie van de 
Long,verdrijft Phlegm, reguleert de 
waterpassages
Long 10:voordeelt de keel, klaart Long Hitte


