
 

De rol van de  Zàng Fǔ/ de organen 

De Zàng Fǔ, ofwel de Yῑnne (Zàng) organen en de Yánge (Fǔ) organen zijn al enkele malen ter sprake gekomen. Hierbij is 

het goed om nog even te memoreren wat, vanuit de TCM, de verschillende functie s zijn van deze organen. Zij zijn samen 

verantwoordelijk voor het transformeren, opslaan, transporteren en afvoeren van alle soorten Qì, waardoor leven mogelijk is 

en waarvan de voedende en defensieve Qì afhankelijk is. Elk Yῑnne orgaan heeft zijn Yánge partner. 

 

In de Su Wen, hoofdstuk 9 en 10 kunnen we de afzonderlijke functie s terug vinden. 

 

De Wῠ Zàng / Vijf volle (Yῑnne) organen 
Xῑn / Hart 

Hart is de wortel van het leven en de zetel van (de geest) Shén of (mentaal)  intelligentie. Het manifesteert zijn bloei in het gelaat 

door zijn functie  om aderen van bloed te voorzien. Het ligt boven het middenrif en wordt als Yáng beschouwd. Zijn element is 
vuur. Daarom wordt het hart TàiYáng van Yáng genoemd. 1 

Ook in Maciocia lees je de volgende functie s:  
Het beheerst het bloed; het controleert de bloedvaten; het manifesteert zich in de gelaatskleur; het herbergt de Geest (Shén); het 

opent zich in de tong; het controleert de transpiratie.2  

De hoofdfunctie  van het hart is het herbergen van de Geest. Daarom wordt het hart als belangrijkste Zàng gezien. Natuurlijk 

stuwt het hart het bloed door het lichaam, waardoor de relatie tot de vitale substanties duidelijk is. Haar Yánge component is 

de dunne darm. 
 

Xῑn Bᾱo / Pericard  

Alhoewel in de Su Wen het Pericard als onderdeel van het hart wordt gezien (in de Westerse Geneeskunde refereert men aan 

het hartzakje) geeft  Maciocia aan:  
Volgens de theorie van de interne organen zijn de functie s van het Pericard ongeveer dezelfde als die van het hart: het regeert 
het bloed en herbergt de geest…….. Net als het hart beïnvloedt het Pericard ook de relaties van iemand met andere mensen.3   

Je kunt de Xῑn Bᾱo dus zien als de ambassadeur van de Keizer. Degene door wie de keizer de natie toe spreekt en degene die 

de keizer op de hoogte houdt van de toestand in de natie. De Yánge component is de driewarmer. 
 

Fèi / Long 
De longen zijn de wortel van het lichaams Qì en domineren het Qì. Zij slaan (de geest) Pò of (mentaal) moed op. Zij manifesteren 

hun overvloed in lichaamshaar, en hun functie  is volheid en souplesse van de huid te handhaven. De longen zijn het hoogst 

gelegen orgaan in het lichaam en hun element is metaal. Zij worden als TàiYῑn binnen Yáng beschouwd en corresponderen met de 
herfstenergie. 21  

Zij beheerst het Qì en de ademhaling; controleert meridianen en de bloedvaten; controleert verspreiding en daling; reguleert de 
waterwegen; controleert het huid en het haar; opent zich in de neus; herbergt de Po.4 

De hoofdfunctie  van de long is de beheersing van de ademhaling en van de Qì. Zeer belangrijk ten aanzien van alle acties 

m.b.t. Qì in het lichaam. De Yánge component is de dikke darm. 
 

Shèn/ Nier 
De nieren zijn de opslagplaats van het ware Yáng en de wortel van alle opslag in het lichaam. Ze slaan Jῑng Qì van de 5 Zàng- en 
zes Fǔ organen op. Zij manifesteren overvloed en gezondheid in het hoofdhaar. Hun taak is bot en merg voort te brengen en te 

onderhouden. Omdat nieren Water in de lage romp vertegenwoordigen, beschouwt men nier als Yῑn. Zij worden Shᾰo Yῑn van Yῑn 
genoemd en corresponderen met de winterenergie. 21 

Zij slaat Jῑng op en beheerst geboorte, groei, voortplanting en ontwikkeling; produceert het merg, vult de hersenen en controleert 
de botten; beheerst het water; controleert het ontvangen van Qì, opent zich in de oren, manifesteert zich in het haar; controleert 

de twee onderste openingen; herbergt de wilskracht.5 

De hoofdfunctie  van de nier is naast de voortplanting en de basis van de levensenergie, het regeren van het 

watermetabolisme van het lichaam. De Yánge component is de blaas. 

 

Gᾱn / Lever 
De lever is het reservoir van volharding, die (de geest) Hun of (mentaal) intuïtie opslaan. Hij manifesteert zich in de nagels en de 

Functie is om de pezen te versterken. Hij slaat bloed op De lever ligt in de Yῑnne locatie van de buik maar behoort tot het Yánge 

hout. Daarom wordt hij het Shᾰo Yáng van het Yῑn genoemd. Hij correspondeert met de lente. 21  
Slaat het bloed op; zorgt voor de vrije circulatie van Qì; controleert de pezen; manifesteert zich in de nagels; opent zich in de 

ogen; herbergt de Etherische ziel.6  
De hoofdfunctie  van  de lever is het opslaan van Xuè. In het kader van RSI is van belang dat de lever zorgt voor de vrije 

stroom van Qì in het lichaam en dat het leverbloed de pezen voedt. De Yánge component is de galblaas. 
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Pí / milt 
Zij beheerst de transformatie van het transport; zij controleert het bloed; controleert de spieren en de vier ledematen; opent zich 

in de mond en manifesteert zich in de lippen; controleert het stijgend Qì; herbergt het denken.7  
De hoofdfunctie  van  de milt is Yun Hua ofwel transformatie en transport. Hier wordt voeding getransformeerd in 

lichaamseigen Qì en getransporteerd. Ook is het belangrijk de weten dat milt de spieren controleert. De Yánge component is 

de maag. 

 

De Liù Fǔ / zes ‘holle’ (Yánge) organen 
Dᾱn / Galblaas 

De Galblaas is eigenlijk een verhaal apart. Hij resulteert niet alleen onder de Fǔ maar ook onder de extra Fǔ. Dit omdat deze 

de vorm heeft van een Fǔ, het is een hol orgaan, waarvan je een functie  zou verwachten van transformatie en transport van 

voedsel, maar dat is niet zo. De galblaas heeft de functie  van een Zàng en slaat Gal op dat onder een zuivere essentie valt, 

wat dus eigenlijk de functie  van een Yῑn orgaan of een Zàng functie  is.  Maciocia vult aan:  
De functie s van de Galblaas zijn: ze slaat gal op en scheidt het uit; controleert het beoordelingsvermogen; controleert de pezen.8 

 

 

Wèi / Maag 

In de Su Wen lees je over de Maag:  
Maag, dunne darm, dikke darm, blaas en driewarmer zijn ontvangers en opslagplaatsen van water en voedsel. Zij brengen Yíng 

Qì of voedingsenergie voort. Ze absorberen het Jῑng uit het water en voedsel en transporteren dat op een werkzame manier en 
voeren afval en onzuiverheden af. Zij zijn in staat de vijf smaken van voedsel om te vormen en zij manifesteren hun gezondheid in 

lippen en mond. Zij zijn verantwoordelijk om vleesmassa en spieren in vorm te houden, ze zijn allen in de buik gelokaliseerd en 

zijn verantwoordelijk voor inname en opslag van het onzuivere Yῑn van de vijf smaken en substanties. Ze assisteren gezamenlijk 

de functies van de milt. Ze worden als extreem Yῑn beschouwd en corresponderen met de nazomer en aarde.21   
In Maciocia zie je de volgende functies genoemd:  

De functie s van de maag zijn: Ze controleert het rotten en rijpen van het voedsel; controleert het transport van de 

voedselessenties; controleert het dalen van het Qì; is de oorsprong van de vloeistoffen. 9 

De maag gaat ook over het vermogen waarop de mens niet alleen de voeding maar ook het leven tot zich neemt. Daarnaast 

heeft het zoals blijkt invloed op de werking van de spieren. 

 

Xiᾰo Cháng  / Dunne darm 

Maciocia noemt de volgende functies van de dunne darm:  

Hij controleert de ontvangst en de transformatie; scheidt de vloeistoffen. 10 

De dunne darm helpt de mens ook het belangrijke van het onbelangrijke in het leven te onderscheiden. 
 

Dà Cháng / Dikke darm 

Over de dikke darm meldt hij in hetzelfde hoofdstuk:  

De dikke darm ontvangt voedsel en drank van de dunne darm. 11 

Zoals al bij de maag staat beschreven zijn de meeste verterings- en transport functie s toegeschreven aan de milt. De dikke 

darm staat ook voor het emotioneel ‘loslaten’. 

 

Páng Guᾱng / Blaas 

In de Su Wen staat over de blaas:  
 De blaas is de provinciale magistraat en bewaart het lichaamsvloeistof, die na hun functie  te hebben volbracht, de blaas 

verlaten. 
12  

Maciocia meldt over de functie  van de blaas:   
 Verwijdert water door Qì-transformatie.13  

De blaas zorgt ervoor dat, ondersteund door de verwarming van de nieren, het niet meer te gebruiken vocht het 

lichaam verlaat. 

 

Sᾱn Jiᾱo / Driewarmer 

Zoals het Pericard niet echt een orgaan maar een functie  representeert. Is de driewarmer ook geen orgaan in de strikte zin van 

het woord. Het is eigenlijk een naam voor een hele belangrijke functie . Het is de weg van de Yuán Qì, het verbindt de drie 

warmers en het controleert de waterpassages van de drie verschillende warmers. 

 

• Shàng Jiᾱo (bovenste warmer / Long en Hart) In The illustrated yellow emperor’s canon of medicine lees je:  
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The upper energizer refines food and water, spreading all over the body to warm the skin, support the body, and grow hair, 

like mist and dew irrigating gras, this is called Qì. 14 

De bovenste warmer verspreidt dus een fijne mist van vocht door het lichaam en verwarmt de huid. 

 

• Zhõng Jiᾱo (middelste warmer / Milt en Maag) hierover citeert men:  

Assimilating the refined nutritious substances of water and grain, the red fluid originates from the middle energizer and is 

called blood.34  
De middelste warmer controleert transformatie en transport. 

 

• Xià Jiᾱo (onderste warmer / darmen, blaas en nieren) Maciocia citeert hst 18 uit de Ling Shu Jing: Voedsel en drank 

komen eerst de maag binnen, de afvalproducten gaan naar de dikke darm in de onderste warmer, die de vloeistoffen verandert en 

langzaam doet doorsijpelen naar beneden, vloeistoffen afscheidt en deze doorgeeft aan de blaas.15  

 

Naast bovenstaande is het goed om te weten dat de verschillende Zàng Fǔ elk een bepaalde tijd van de dag kennen waarbij ze 

het meest en het minst actief zijn. In het kader van de leefstijl en eetgewoonten is het goed daar even bij stil te staan. 

 

Uit bovenstaand relaas kun je opmaken hoe belangrijk het is dat de organen in balans zijn en dus goed hun 

functie  kunnen uitoefenen, fysiek en emotioneel. Is dat niet het geval dan heeft dat direct invloed op de 

verschillende vitale substanties die binnen en buiten de meridianen stromen. Wanneer deze niet goed kunnen 

stromen, loert het risico op stagnaties, leegte, pijn met als gevolg potentiële aanvallen van EPF en ontstaan van 

trauma door bijvoorbeeld overbelasting.  Over die meridianen gaat het volgende onderdeel. 
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