
 
 
Ter attentie van de Heer of Mevrouw Verantwoordelijke van de Bloedtransfusie 
Dienst. 
 
Geachte heer/mevrouw, 
  
Tot op heden worden wij als acupuncturist regelmatig geconfronteerd met 
klachten van bloedgevers en potentiële bloedgevers dat zij geweigerd worden om 
bloed te geven wanneer zij een behandeling met acupunctuur hebben 
ondergaan. Wij begrijpen dat er zeker naar hygiëne moet voldaan worden aan de 
basisvoorwaarden, maar wij maken ons sterk dat alle leden van onze 
Beroepsfederatie voor erkende acupuncturisten EUFOM (European Federation for 
Oriental Medicine) voldoen aan die voorwaarde. We zijn ervan overtuigd dat jullie 
naar eer en geweten jullie richtlijnen toepassen, wat niet meer dan normaal is, 
maar wij doen dan graag een oproep naar uw gerespecteerde Federatie, om de 
OUDE regel (reglementering die dateert uit de HIV-AIDS paniek periode, maar 
ondertussen is bewezen dat de overdrachtmogelijkheid van HIV via 
acupunctuurnaalden naar huidige wetenschappelijke normen nihil is), aan te 
passen en de toelating te geven aan Bloedgevers die zo vrij zijn van te WILLEN 
bloedgeven hen ook die kans te geven wanneer zij werden behandeld door een 
door ons erkende acupuncturist. Deze acupuncturisten hebben door hun 
erkenning een deontologische code onderschreven dat zij aan alle hygiënische 
voorschriften voldoen en zich er toe verbinden alleen ‘wegwerp naalden’ te 
gebruiken. Het kan toch niet dat er op vandaag nog discriminerend wordt 
omgegaan met een groep acupuncturisten en hun patiënten gestraft worden in 
hun nobel doel anderen te helpen. Wij citeren dan ook graag jullie doelstellingen, 
structuren en principes, waarin onder andere bij jullie beginselverklaring vermeld 
staat: “Menselijkheid is de drijfveer van alle handelen”, “Elke actie van het Rode 
Kruis gebeurt onpartijdig”, “Het Rode Kruis stelt zich steeds neutraal op”, Wij 
ijveren voor gezondheid en waardigheid”, enz. Blijkbaar gelden die drijfveren niet 
voor Acupuncturisten, die ook als drijfveer hebben mensen op een natuurlijke 
manier te helpen. 
Als beroepsfederatie EUFOM vragen wij U dan ook vriendelijk een aanpassing te 
willen doen van jullie richtlijnen wat betreft de voorwaarden om bloed te mogen 
geven. De mensen die VRIJWILLIG bloed willen geven gaan tevreden zijn, U zal 
tevreden zijn met het toch zo noodzakelijke bloed, en wij als acupuncturist gaan 
tevreden zijn omdat we niet meer gediscrimineerd worden. Dus: een WIN-WIN 
situatie. 
  
Hopend op een eerlijke aanpassing van jullie richtlijnen, groet ik U in naam van 
alle Erkende Acupuncturisten van EUFOM, en krijgen wij graag een reactie. 
 
Peter Jonckheere 
Ondervoorzitter EUFOM 


