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Cupping 

Herkomst 

Cupping is vooral bekend als onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde (Cao, Han, 
Li, & Dong, 2010). Echter, in de loop van de geschiedenis werd cupping bedreven door veel 
verschillende culturen. Rozenfeld & Kalichman (2016) beschrijven dat het schriftelijke verslag 
van het gebruik van cupping dateert uit 1550 B.C., gevonden in de beroemde Ebers Papyrus 
uit Egypte. Vervolgens spreidde cupping zich via Griekenland uit naar de rest van Europa en 
de Verenigde Staten van Amerika waar het tot in het einde van de 19e eeuw veel bedreven 
werd, in de Sovjet Unie zelfs tot in het einde van de vorige eeuw (Rozenfeld & Kalichman, 
2016). 

Methoden 

Cupping is onderdeel van de alternatieve gezondheidszorg (Mehta & Dhapte, 2015). Ronde 
cups van glas, maar tegenwoordig ook van plastic, worden op de huid geplaatst. Door hitte 
te creëren aan de binnenkant van deze cup ontstaat er een negatieve druk, na het plaatsen 
op de huid ontstaat er een vacuüm die een zuigend effect op de huid heeft. Cupping wordt 
tegenwoordig echter vaak uitgevoerd met behulp van een handmatige pomp om het 
vacuüm te creëren (Mehta & Dhapte, 2015; Rozenfeld & Kalichman, 2016). Door dit zuigende 
effect blijft de cup op zijn plek en komt de huid omhoog in de cup. Om een groter gebied te 
bereiken, kunnen er glijmiddelen gebruikt worden om de cup te verplaatsen nadat hij op de 
huid is gezet. Mehta & Dhapte (2015) beschrijven wel tien verschillende cupping methoden, 
waarvan het belangrijkste verschil is ‘dry cupping’ en ‘wet cupping’. Vanuit deze verschillende 
methoden zijn diverse specifiekere cupping methoden ontstaan. 

 

Dit artikel zal vooral ingaan op dry cupping, omdat dit door de meeste therapeuten gebruikt 
wordt. Wet cupping echter zal door de meeste therapeuten niet gebruikt worden, omdat er 
bij deze methode kleine insnijdingen in de huid gemaakt moeten worden om zo bloed te 
kunnen onttrekken (Rozenfeld & Kalichman, 2016). 

Fysiologische effecten 

In de Oosterse geneeskunde gelooft men dat ziekten veroorzaakt worden doordat de 
levensenergie (Qi) geblokkeerd is. Door deze blokkering op te heffen wordt de balans tussen 
Yin en Yang hersteld.  
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