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DE PRAKTIJK VAN FREDERIKE OTGER

Hoe heb je dat gedaan?
‘Voornamelijk door mond-tot-mondreclame. Als ik goed mijn werk doe, 
maak ik vanzelf reclame.’

Die academie bood destijds verschillende studierichtingen. Wat 
maakte dat jij acupunctuur koos? 
‘Het idee ontstond geleidelijk. Ik wilde toen nog grafisch vormgever 
zijn, eigenlijk meer artdirector. Daarnaast was door mijn crisis de 
behoefte ontstaan om meer met mensen te gaan werken. Dus bedacht 
ik dat ik artdirector wilde zijn en in de avonduren shiatsu zou kunnen 
geven. Iemand vroeg me waarom ik dan niet meteen voor een heel 
degelijke, meer gelaagde opleiding koos. Toen ik die stap zette om naar 
de open dag te gaan, merkte ik dat het aanbod van de academie heel 
goed met mij resoneerde.’ 

Jij gebruikt kruiden in je behandelingen?
‘Ja, westerse.’

Formules?
‘Nee, ik schrijf zelf het recept op maat. Daarvoor zet ik ook al mijn 
diagnosetechnieken in. Vanuit de Chinese geneeskunde hanteer ik de 
polsdiagnose en bekijk de tong. Alles wat ik zie of ervaar, betrek ik daar-
bij. Daarnaast gebruik ik iriscopie, dat is meer natuurgeneeskunde. Het 
is opmerkelijk dat de Chinese geneeskunde nooit specifiek de iris heeft 
beschreven, terwijl zij heel duidelijk een systemische manier heeft 
van hoe je fenomenen kunt ontrafelen. De iris helpt mij te bepalen 
welk constitutietype iemand is, dus wat de sterke en de zwakke kanten 
zijn op mentaal, emotioneel en fysiek vlak. Elke andere acupuncturist 
zou in principe in grote lijnen op dezelfde differentiële diagnose uit 
moeten komen. Dat maakt het erg tastbaar. Ik combineer acupunctuur 
meestal met westerse kruidengeneeskunde. Een boek dat ik regelmatig 
raadpleeg is Eine klinische Materia Medica, Westliche Heilplanzen und 
Chinesische Medizin van Jeremy Ross. Ik stuur de recepten die ik voor-
schrijf naar de Natuurapotheek. Daar werk ik al lang mee samen.’

En waarom verkies je westerse kruiden boven Chinese formules? 
‘Omdat ik voor dat laatste niet heb gestudeerd. Bovendien heb ik bij 
westerse kruiden meer een gevoel in welke richting het gaat, dus ener-
getisch in het lichaam.’ 

Je gebruikt die westerse kruiden enkelvoudig of in combinatie?
‘Altijd in combinatie.’

En is dat dan minder complex dan de traditionele Chinese formules die 
soms wel veertien kruiden bevatten?
‘Dat weet ik niet. Ik probeer de formule zo simpel mogelijk te houden. 
Met de kruiden werk ik meer op iemands constitutie. Ik zet ze in waar 
leegte is, en ook waar ontgift en gevoed moet worden. Als er leegte is, 
is er eerst voeding nodig. Dan pas kan ik de energie of qi in beweging 
zetten, anders zou ik dat met die leegte doen. Als je iets doet met de 
wortel, ofwel de constitutie, heeft dat ook invloed op de takken, de 
symptomen. De een heeft nodig dat de formule meer looistoffen bevat, 
zodat hij of zij de energie bij zich kan houden. En de ander heeft meer 
baat bij spasmolytische kruiden zodat de energie wat meer gaat stro-
men, dat er iets opengebroken wordt in het systeem.  
De kruiden moeten passen bij de mens, ik kan het niet anders zeggen. 
En dat kan soms wisselen. Vaak is het nodig eerst het systeem te ontlas-
ten of te ontstressen, daarna komt vanzelf naar boven wat nodig is. 

Het geheel is een stappenplan dat vraagt om 
een degelijke en ambachtelijke aanpak. Mijn 
geloof is dat mensen door bewustwording 
zichzelf kunnen managen en gezond kunnen 
houden. Voor mij is het de kunst daarop 
aan te sluiten. Ik wil daarbij graag het over-
zicht blijven houden en mijn creatieve geest 
aanspreken.’ 

Geeft de mate van reactie jou een indicatie 
van wat voor persoon je voor je hebt, in welk 
stadium die zich bevindt?
‘Ja. Zo kwam er vanochtend iemand met een 
frozen shoulder. Ze is als type echt een spor-
ter, ze wil vooruit, dat zit constitutioneel in 
haar. Zodra ze te maken krijgt met druk van 
buitenaf, krijgt ze klachten. Maar ook door 
druk van binnenuit omdat ze als kind leerde 
dat ze moest presteren. Van buitenaf gebeurt 
het als er deadlines zijn die ze niet kan halen, 
maar waar ze zich wel heel verantwoorde-
lijk voor voelt. Zoals het lichamelijk bij haar 
stagneert, stagneert het ook in haar omgeving. 
Systemisch werkt dat door, ze voelt zich niet 
meer vrij. Ze heeft pijn en dat vraagt aandacht. 
Ze komt binnen met opgetrokken schouders. 
Wat ik doe, is zorgen dat de energie weer gaat 
stromen. Met name de lever, want de lever is 

“Ik zet kruiden in waar
leegte is, en ook waar 

ontgift en gevoed moet 
worden.”

EAST MEETS WEST

Frederike Otger
Een van de mooiste fenomenen in de complementaire geneeskunde 
is de rijkdom aan natuurlijke therapieën en middelen. Dat biedt 
zorgverleners de mogelijkheid hun praktijkaanbod heel persoonlijk 
te maken door werkwijzen met elkaar te combineren. Ieder doet dat 
op zijn eigen manier. Door te kiezen wat je aantrekt en waar je sterk 
in bent, kun je je cliënten het beste helpen. Frederike Otger (50) is daar 
een goed voorbeeld van. 

Haar combinatie aan werkwijzen is echt ‘east meets west’, waarmee ze 
haarfijn kan bepalen wat er met haar cliënt aan de hand is en hoe ze 
die geeft wat hij of zij nodig heeft. Ze houdt praktijk op twee locaties: in 
Den Haag en in Doorn. Daar werkt ze onder andere met acupunctuur, 
guasha, westerse fytotherapie, cupping, iriscopie en PSYCH-K®. 

Wat is de reden dat je bent gaan doen wat je nu doet?
‘Ik ben opgevoed met het gedachtegoed van Rudolf Steiner en heb op de 
vrije school gezeten. Later heb ik gewerkt bij Weleda op de marketing-
afdeling als grafisch vormgever. Beide vormen een belangrijke basis 
voor hoe ik gevormd ben als mens. Bij Weleda gaf ik ook de tijdschrif-
tenuitgave voor artsen vorm; dat vond ik erg boeiend. Ik las graag over 
de achtergrond van geneeskrachtige planten, de natuurlijke genees-
middelen en wat je daar allemaal mee kunt. Mijn passie ligt overigens 
niet zozeer in de planten zelf, maar in de werking die ze kunnen 
hebben en de mogelijkheden die ze bieden, dat ze een eigen signatuur 
hebben. De fenomenologie. Op mijn 28e kwam na een persoonlijke 
crisis de omslag. Ik had in die tijd RSI. Ik trok me terug en heb allerlei 
therapieën ondergaan, onder andere acupunctuur. Langzamerhand 
ontgroeide ik het werk dat ik toen had. Veel liever hield ik me bezig met 
ideeën, creativiteit, samenhang en de filosofie achter de niet-zichtbare 
werkelijkheid, dat wat je niet ziet. Het boeit me altijd.
Bij diverse opleidingen vroeg ik informatie op om te ontdekken wat 
ik nu eigenlijk wilde. Mijn toenmalige partner raadde me aan naar 
een open dag te gaan bij de Academie voor Natuurgeneeskunde in 
Hilversum en dat heb ik gedaan. Een docent sprak daar over het 
Chinese karakter. Het gaat over een beeld dat erachter zit, een hele 
wereld achter één vorm. Hier moet ik zijn, dacht ik toen. Het was een 
soort klik op dat moment. Die opleiding sprak me aan omdat je er ook 
kruiden, iriscopie en natuurgeneeskunde kon studeren. Ik werd heel 
nieuwsgierig door die open dag. De opleiding duurde zes jaar en ik ben 
in 2008 afgestudeerd. Daarna ben ik meteen gaan werken door mee te 
draaien in een praktijk waar een andere acupuncturiste met zwanger-
schapsverlof ging. Ik nam haar cliënten over en heb daarna mijn eigen 
cliëntenkring opgebouwd.’

“Mijn passie ligt in de 
werking die planten 
kunnen hebben en 

de mogelijkheden die 
ze bieden, dat ze een 

eigen signatuur
hebben.”
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vuurenergie die alles in beweging kan zetten. Inmiddels is haar leven 
weer volop in beweging en heeft zij belangrijke beslissingen genomen 
die haar energie geven.’ 

Je kijkt dus ook naar die constitutietypes vanuit de TCM begrijp ik, een 
levertype of metaaltype. Die twee modellen integreer je? Je schakelt 
tussen die twee?
‘Voor mij voelt het niet als schakelen. Alle organen, de pancreas, de 
longen, de nieren, de lever en het hart werken als een organisatie met 
elkaar samen en staan dus niet op zichzelf. De een is dominant ten 
opzichte van de ander. Die blauwdruk krijg je al mee als je geboren 
wordt. Ik zie, voel en ervaar levensenergie ook als magnetische velden 
die bewegen en resoneren. Of ik dat nou natuurgeneeskundig behan-
del of vanuit de Chinese geneeskunde, het maakt niet uit. Het gaat 
erom dat ik met mijn behandeling de levenskracht, de levensenergie, 
opnieuw in beweging kan zetten.’ 

Krijgen al jouw cliënten acupunctuur en kruiden? Hoe werk jij 
primair?
‘Ik werk het liefst met een combinatie van kruiden en acupunctuur. 
Daar kan ik mij het beste in vinden, dat is mijn taal en dan weet ik wat 
ik doe. Sinds kort doe ik ook PSYCH-K®.’

Wat is dat?
‘Dat werkt met het bewuste, het onderbewuste en het hogere bewust-
zijn. Het is noodzakelijk om je bewustzijn en onderbewustzijn op één 
lijn te brengen als je streeft naar een natuurlijke staat van zijn; vanuit 
de neurowetenschappen is ondertussen bekend dat het onderbewuste 
voor 95% van de tijd de controle heeft. We handelen dus slechts voor 5% 
van de tijd vanuit onze bewuste geest. Met PSYCH-K® kun je je onder-
bewuste geest op één lijn brengen met de wijsheid van de bewuste 
geest. Als dit gebeurt, wordt je onderbewuste een krachtige hulpbron 
die je helpt jouw doelen te verwezenlijken. Pas als er bewustzijn is, is er 
bekwaamheid. En net als bij EMDR kun je ook echt in je linker- en rech-
terbrein brainmoves maken waardoor je beide hersenhelften activeert 
en synchroniseert. Meestal dient zich in een behandeling vanzelf aan 
of iemand daar al klaar voor is of wanneer de tijd rijp is. Dat is niet aan 
mij om te bepalen. Het moet zich aandienen. Communicatie met het 
onderbewustzijn gebeurt bij PSYCH-K® via spiertesten, kinesiologie.’

Werkt het ook bij trauma? 
‘Ja, zeker. Je kan het PSYCH-K®-proces gebruiken om stress en oude 
trauma’s op te sporen en tot op celniveau te veranderen.’ 

Zijn er naast de bachbloesems nog andere middelen waar je mee 
werkt?
‘De flowerplexen van Roy Martina.’

Zijn die nog altijd te krijgen? 
‘Ja, ze worden nog steeds gemaakt. Balance Pharma doet dat. Ik pak 
zo’n middel er vaak bij als mensen met bepaalde thematiek zitten 
en niet duidelijk hebben wat er zich onderbewust manifesteert aan 
ontwikkeling. Die test ik door de VAS, het vasculair autonoom signaal. 
VAS is voor mij een testmethode bij uitstek. Ook om de precieze locatie 
van een acupunctuurpunt te vinden. De intensiteit van de pols is 
afhankelijk van de perifere weerstand die onder controle staat van het 
autonome zenuwstelsel. Deze onmiddellijke respons is een algemene 
reactie wanneer het lichaam wordt geprikkeld door bijvoorbeeld een 

FREDERIKE OTGER

bachbloesem of flowerplex. Mijn filosofie sluit 
erop aan: alles is trilling en dat kan je meten, 
dat kan je voelen. Mensen hebben geen idee 
van de hoeveelheid informatie die ze in zich 
dragen. Op het moment dat die rijp is, komt 
die altijd naar boven drijven en wordt bewust.’ 

En hoe zit het met de Japanse acupunctuur, de 
toyohari? Die gebruikt maar één naald, daar 
moet het dan mee gebeuren. 
‘Ik heb daar zelf geen ervaring mee en weet 
niet goed hoe dat werkt, wat de visie daarach-
ter is. Er zijn heel veel verschillende stijlen en 
vormen binnen de acupunctuur. Ik heb nu één 
jaar opleiding gehad bij studiecentrum Pakua. 
Bij deze manier van werken gebruik je ook één 
of twee naalden. De filosofie sluit mooi aan bij 
mijn manier van denken: hoe het leven in het 
algemeen en de mens in het bijzonder met de 
ritmes van hemel en aarde synchroniseren. Zo 
boven zo beneden. De hemel gold in het oude 
China als de meest betrouwbare ‘klok’ waar-
aan je de processen van verandering op aarde 
kon afmeten.’ 

Is er een bepaald type mens dat jij in je prak-
tijk aantrekt? Want ik heb het idee dat er bij 
veel behandelaars altijd wel een lijn in is te 
ontdekken. 
‘Ik denk vooral mensen die vastzitten in hun 
ontwikkeling, die al langere tijd op zoek zijn. 
Die zeggen bijvoorbeeld dat de specialist vindt 
dat ze geen pijn hebben terwijl ze die wel 
dagelijks ervaren. En dan zijn ze uitbehandeld. 
Zo heb ik in mijn praktijk een vrouw die nu 
vier jaar lang migraine heeft en een eind aan 
haar leven wil maken, zo erg. Voor mij voelt 
het als een uitdaging om haar te helpen.’

Maar het is ook een hele 
verantwoordelijkheid…
‘Klopt. Toch voelt het voor mij niet zwaar want 
ik ga met die cliënt op zoek naar waar het is 
ontstaan, er zit altijd een logische opbouw in 
een klacht. De verbinding maakt dat ik samen 
met mijn cliënt op weg kan naar heling, dat is 
een intiem proces. Ziekte ontstaat niet ineens, 
dat kan niet, het is geen botbreuk. Bovendien 
geldt bij een breuk ook dat er daarvoor al iets 
energetisch stagneerde.’

Ben je tevreden over hoe je praktijk draait? 
Kun je er goed van bestaan?
‘Ja, dat kan ik zeker. Mijn praktijk bestaat nu 
ruim tien jaar. Wel ben ik op zoek naar meer 
uitdaging, bijvoorbeeld door mijn kennis 
over te gaan dragen. Verder ben ik in Doorn 
bij centrum de Boom begonnen met mijn 
praktijk. Dat doe ik één dag in de week. Ik wil 
dat gaan uitbreiden. We zijn daar met vier 
therapeuten.’

Dat is leuk, anders is het maar een eenzaam 
beroep.
‘In principe ben ik wel een solist. Ik hou ervan 
om alleen van alles uit te vinden en te ervaren. 

Je zegt solist, maar voel je je dan niet verbon-
den met andere NWP-leden? 
‘Daar heb niet intensief contact mee. Wel 
maak ik deel uit van een intervisiegroep en 
zijn er oud-docenten en oud-klasgenoten die 
ik regelmatig spreek.’

We zijn aan het einde van het interview geko-
men. Wil je nog iets toevoegen aan wat je hebt 
verteld? 
‘Ja. Dat ik merk dat naarmate ik meer 
verbinding kan maken met mensen, ik ook 
zwaardere gevallen krijg in mijn praktijk. 
Doordat ik me met hen verbind, krijgen ze 
het gevoel dat ze er niet alleen voor staan. 
Dat is voor mij heel essentieel. Het gaat me 

erg aan het hart te zien hoe ons zorgstelsel op dit punt verschraalt, 
omdat het zo is opgebouwd dat er verdiend wordt aan mensen die 
ziek zijn. Eigenlijk zou je het moeten omdraaien, dat je beloond wordt 
als je gezond blijft en als je voelt dat je daar zelf voor kan zorgen. We 
hanteren vaak nog een ziekteperspectief in plaats van een gezond-
heidsperspectief. Vervang de pathogenese, dus wat ons ziek maakt, 
door salutogenese, wat ons gezond maakt. Het gaat om je eigen sturing, 
dat je volgens je eigen natuur mag leven. En dat je mag zijn wie je bent.’

www.frederikeotger.com

“Ik ga met die cliënt op 

zoek naar waar een klacht 

is ontstaan, want hier 

zit altijd een logische 

opbouw in. De verbinding 

maakt dat ik samen met 

mijn cliënt op weg kan 

naar heling, dat is een 

intiem proces.”
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