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CNYS:  Yang sheng CONNECT 
Workshops 

Als Stichting ter promotie van de Chinese gezondheidscultuur kennen wij  drie grote pijlers: Sport, 
onderzoek en onderwijs.  Om onze doelstellingen te realiseren hechten wij veel waarde aan oa. het aangaan 
van samenwerkingen en het verbinden van verschillende partijen.  Dit vind je terug in onze pijler sport, 
waar we proberen vrijwilligers te koppelen aan organisaties, om zo gratis sportlessen en beweegonderwijs te 
realiseren voor kwetsbare groepen zoals je kon lezen in onze eerste nieuwsbrief.  Je vindt het terug in onze 
pijler onderzoek en onderwijs, waar wij onderzoekers, beoefenaars en experts van het vakgebied proberen te 
verbinden met projecten en organisaties en mee te helpen bij het creeëren van een platform waardoor zij hun 
kennis kunnen delen.  In het onderzoek dat wij de afgelopen maanden hebben uitgevoerd hebben we 
gemerkt dat het vaak moeilijk is voor beoefenaars, op welk gebied dan ook, om een inkomen te genereren 
met hun activiteiten.  Er moet vaak veel tijd besteed worden aan de administratie, het werven van klanten of 
het ergens anders extra aandikken van de inkomstenstroom.  Al deze tijd kunnen beoefenaars niet besteden 
aan het verder opbouwen van hun expertise en ervaring of het uitdiepen van hun kennis.  Daarom wil 
Stichting CNYS hen daarbij helpen en willen we intensiever gaan kijken hoe wij partijen kunnen gaan 
verbinden.   

 
Yang sheng CONNECT 
 
Het basis idee van Yang sheng Connect is heel simpel.  
Via  ons  onderzoek  in  het  veld  van  de  Chinese 
geneeskunde  komen  wij  in  contact  met  veel 
professionals binnen de wereld van Chinese Yang sheng 
en TCM.  Bv. artsen, onderzoekers, docenten, enz… 
Via Yang sheng CONNECT willen wij diegene die daar 
nood aan hebben ondersteunen met het genereren van 
inkomen.   
 
Om het idee vorm te geven zijn wij begonnen met het 
organiseren  van  workshops.   Het  gaat  om  een 
collectieve organisatiestructuur waarbij een non-profit 
opzet geldt.  Wij onderhandelen prijs met lesgever en 
lesruimte, aan de hand van de totale kosten wordt de 
deelnameprijs vastgesteld.   
 
Bij de organisatie van een workshop zijn twee aspecten 
van belang: 
• De kwaliteit van de workshop. 
• De prijssetting van de workshop. 
 
Bij deze laatste streven wij naar een lage deelnameprijs 
omdat wij van mening zijn dat iedereen de kans moet 
krijgen  om workshops  te  kunnen volgen,  daarnaast 
vinden wij  het belangrijk dat mensen vaak en veel 
workshops kunnen volgen teneinde hun kennis en kunde 
zo veel mogelijk te vergroten. 
 
Ben  je  benieuwd  welke  workshops  wij  zoal 
organiseren?  Volg ons dan op Facebook of hou onze 
website in de gaten. 



 

Verslag: Crossroads in Health Care 
Cooperation in Exchange 

Research and Development of Treatment and (Herbal) Chinese Medicine 

Op vrijdag 12 mei 2017 vond in het gemeentehuis van Den Haag een internationale conferentie plaats met 
als thema:  Samenwerking en uitwisseling, onderzoek en ontwikkeling van behandeling en Chinese 
(kruiden) geneeskunde.  Deze conferentie vond dit jaar voor de eerstse maal  plaats en zal gezien het 
enthousiasme van de deelnemende partijen zeker zijn vervolg kennen in de loop van 2018.  De conferentie 
werd georganiseerd door Drs. Mariska Stevens— directrice en oprichtster van  het Crossroad Culture 
Research and Training Agency.  Als cultureel linguistisch antropologe met een achtergrond in zowel sociale 
psychologie als medische sociologie en een uitgebreid netwerk binnen zowel de Chinese als Nederlandse 
medische en zakelijke wereld heeft zij het voortouw genomen om dit initiatief op te zetten.  Als Stichting ter 
promotie van de Chinese gezondheidscultuur kunnen wij alleen maar beamen dat het op de kaart zetten van 
Chinese geneeskunde als volwaardige medische tak, een uiterst belangrijke missie is die zeker niet 
makkelijk te bewerkstelligen is.  Samenwerking is dan ook een noodzakelijke stap in het volbrengen van 
deze opdracht en met dat idee als leidraad ging de conferentie van start.  

 

De conferentie over samenwerkingsmogelijkheden tussen China en Nederland, toekomstige mogelijkheden 
in het veld van gemeenschappelijk onderzoek en ontwikkeling in Chinese geneeskunde werd dan ook als 
een groot succes ervaren door zowel deelnemers als organisatie.  De conferentie bestond uit levendige 
ontmoetingen tussen verschillende organisaties, belanghebbenden en overheidsinstanties over het hoe van 
deze samenwerkingen.  De conferentie dient tevens te resulteren in een white-paper die een wegenkaart 
moet bevatten voor vakverenigingen en zorgmedewerkers alsook een leidraad voor politieke partijen hoe zij 
TCM kunnen inzetten in het huidige Nederlandse zorgsysteem.   
 
 



 

De conferentie werd geopend door Prof. Zhang Xinmin.  Hij is de 1e Secretaris van Science & Technology 
Office of the Embassy of the People’s Republic of China in the Netherlands.  Hij bedankte Drs. Stevens 
voor het opzetten van de conferentie en wees op het belang ervan. 
 
Drs. Stevens gaf zelf het startschot door te openen met 
de eerste lezing van de dag.  “Body Images and 
Limitations  of  Western  Medicine”.   In  deze 
presentatie  schetste  zij  vooral  een beeld  van hoe 
geneeskunde en de kijk op gezondheid een cultureel 
bepaald onderwerp is.   
 
Dr. Weixiang Wang, voorzitter van de vakvereniging 
Zhong gaf een verhelderende uitleg over wat TCM nu 
net inhoud.  Hij behandelde met name de universele 
en persoonlijke applicaties van TCM op gezondheid en ziekte.    Dr. Weixiang Wang & Drs. Mariska Stevens 

Dit was een belangrijk aspect binnen het tot stand brengen van samenwerkingen gezien het misschien voor 
de  TCM  betrokkenen  wel  duidelijk  is  wat  TCM  nu  precies  is,  dat  was  voor  de  leden  van 
patiëntenorganisaties zeker geen vanzelfsprekendheid.   
 
Na de eerste koffiepauze mocht de Stichting CNYS-TCM het UGL project voorstellen.  Dit project liep 5 
maanden lang in Amsterdam en was een sociaal preventief gezondheidsinitiatief dat mooi paste binnen het 
thema “Zelfhulp, patient-autonomie en nieuwe digitale methodes in onderzoek”.  Het aspect nieuwe digitale 
methodes werd ingevuld door Brian Mulder die een app voorstelde waarbij heel makkelijk data kon worden 
verzameld over hoe men zich voelt en wat men ervaart tijdens ziekte.   

 
Na  de  lunch  was  het  de  beurt  aan  de  Chinese 
kruidengeneeskunde.   Dr.  Zhu  You-Ping  van  het 
Shenzou Medical Center en de CMC-group kwam 
zijn  praktijkervaring delen met  het  publiek.   Het 
onderwerp waarop hij zich toespitste was dat van 
Chinese  kruiden  en  de  EU.   De  problemen  en 
moeilijkheden die hij ondervond bij het invoeren van 
deze producten gaven een duidelijk beeld van de 
complexiteit van het gebruik van Chinese kruiden in 
de Europese Unie.   

   Dr. Zhu You-Ping  & Dr. Mei Wang 
Dit was een mooie inloop naar de twee sprekers die hierop volgden.  Sofie van der Meulen en Floris Kets 
van Axon Lawyers kwamen voor ons de complexiteit in wetgeving enigszins ontrafelen.  Zij besteden 
hierbij met name aandacht aan de “Novel Foods” en de toegankelijkheid van Europa voor deze produkten. 
 
Dr. Mei Wang van de Leiden University (European pharmacopoeia for TCM) bracht als laatste spreker een 
erg interessante voorstelling van de ontwikkeling 
van het onderzoek binnen TCM en hoe zij aan de 
Universiteit Leiden hun steentje bijdragen. 
 
Naast de rondetafel gesprekken die tussen elke 
lezing door werden gehouden was er uiteraard ook 
een  uitgebreide  netwerk  receptie  waar  de 
besproken  onderwerpen  tot  concrete 
samenwerkingen konden leiden. 
 
        
                              Brian Mulder & Johanna Biemans (ETCMA&NVA) 



 

 
 
 
 

 
 
 
Drs. Mariska Stevens heeft recent een nieuw boek voltooid getiteld “A Sense of 
Culture”.  Het boek geeft een Niet-Westerse en niet alledaagse optiek op cross-
culturele communicatie middels een dynamische benadering van cultuur.  Door 
middel van prikkelende vragen in de tekst wordt de lezer uitgedaagd om te 
reflecteren op traditionele ideeën over cultuur en samenleving. 
 
 
 
 

 
 
Verwacht in september! 
 
Hoe kan een behandelaar zorg dragen voor het gezond houden van de behandelrelatie met cliënten?  Dat is 
het centrale thema van het boek: “Van therapeuten en de dingen die voorbijgaan”.  In iedere samenleving en 
in iedere cultuur reageren individuen volgens 
patronen die overeenkomen met hun achtergrond.  
Deze achtergronden zijn zeer variabel, zowel 
persoonlijk als cultureel.  In de context van de 
therapeutische behandelingen zijn deze achtergronden 
bepalend voor de perceptie van vertrouwen, 
capaciteit, autoriteit en verwachting omtrent de 
behandelaar.  In het boek worden zowel de optiek van 
cliënt en behandelaar geanalyseerd, besproken en 
beantwoord aan de hand van socio-culturele en etno-
psychologische variabelen. 
 
De Stichting CNYS-TCM is ervan overtuigd dat de 
behandelrelatie met de cliënt een belangrijke bijdrage 
levert aan de samenwerking en dus het herstel van de 
cliënt.  Daarom hebben wij besloten om in het kader 
van dit boek enkele workshops te organiseren De 
eerste van deze workshops zal in September 
plaatsvinden.  Bij interesse kun je je alvast voor-
registreren door een mailtje te sturen naar info@cnys-
tcm.  Bij het online gaan van de workshop zult u hier 
dan persoonlijk van op de hoogte gebracht worden. 
 
 
 
 
 
 
Boeken zijn op aanvraag leverbaar.  Voor meer informatie mail: mariskastevens@gmail.com 
Voor overige publicaties van Drs. Mariska Stevens check haar website: www.crossroadculture.com 

Boekentip ! 



 

Interview : Ruud Vercammen 

Hey, mijn naam is Ruud Vercammen.  Ik kom uit België en ben nu elf jaar in Nederland.  Mijn passie voor 
Chinese geneeskunde is gegroeid vanuit mijn Kung fu beoefening.  Ik leerde over meridianen, las boeken over 
allerlei onderwerpen zoals qigong en merkte dat ik er steeds meer en meer over wilde weten.  Zo ben ik verder 
gegaan.   
 
Wat voor Kung fu heb je gedaan? 
 
Ik ben begonnen met Shaolin, daarna heb ik Tong long gedaan, Taiji en uiteindelijk ben ik bij Liu He Men 
terecht gekomen hier in Amsterdam.  Toen ben ik me steeds meer in de interne stijlen gaan verdiepen zoals 
Bagua, Xingyi en Taiji. 

 
Je hebt ook je eigen praktijk? 
 
Ik zit nu in de praktijk van Ki-Jan Go en Roslyn Go, alsook met de dokter Mao de Gang—zijn leraar die 
vanuit China is overgekomen.  We werken vnl. met tuina en kruidengeneeskunde.  De kruiden die doen via 
de binnenkant zijn werk—nl. via de organen, door intern alles sterker te maken of te sederen en met tuina 
werk je aan de buitenkant, dus dat ontmoet elkaar mooi in het midden.  Zo ervaar ik het ook in de praktijk 
op dit moment.  Als ik mensen in de praktijk krijg doe ik enkel acupunctuur als het te pijnlijk is om te 
masseren of ik denk dat het een aanvullende werking kan hebben op de tuina.  Als mensen komen voor een 
behandeling maar met een lichaam dat nog “op slot”zit, dan is de buitenkant openmaken erg belangrijk.   
 
Welke achterliggende theorie gebruikt tuina massage? 
 
Sinds dokter Mao is mijn kijk op tuina veel veranderd.  Dr. Mao is iemand die vaak uitgaat van de maag / milt 
als basissysteem, wel bekend uit de Pi Wei Lun geschreven door Li Dong Yuan (1180-1252 NC).  Als de 
maag en milt niet goed werken, dan is de rest van het lichaam niet sterk want het 
voedsel wordt niet goed getransformeerd en getransporteerd.  Als je dat systeem 
verbetert wordt het lichaam automatisch sterker.  Aan onze genen kunnen we weinig 
veranderen maar aan ons dieet en hoe dat verwerkt wordt in ons lichaam des te meer. 
 
En dat probeer je via tuina te bereiken? 
 
Ja dat is echt tuina werk.  Chinees gezien, het aarde element, de maag en de milt, dat controleert de spieren.  
Geen enkele techniek werkt zo direct op de spieren als tuina en zo stimuleer je dus ook indirect je  

Ademhaling en 
voedsel, krijg je die 
systemen op orde, 
dan gaat de rest 
vanzelf beter. 



 

spijsvertering.  In het westen zie je toch vaak dat mensen vooral een leegte hebben, een tekort aan yang.  Met 
tuina zet je dan de du mai meridiaan open, je opent de rug, dan krijg je veel meer yang die het lichaam 
doorstroomt.  Want de du mai is de zee van yang, als die geblokkeerd zit dan heb je zowiezo een probleem.  
Dr. Mao gebruikt ook Zhang Fu tuina op de buik.  Alleen dat systeem behoort tot de hogere tuina en vereist 
dat je eigen energie ook zeer goed is.  Dat werkt namelijk rechstreeks in op de zhang-fu want je masseert de 
organen.   
Een mooi voorbeeld is een klein meisje die bij Dr. Mao kwam met een enkelblessure.  Dat meisje liep daar al 
twee maanden mee rond.  Er was geen zwelling, geen adertjes op de enkel enz..  Foto’s lieten niks zien, 
fysiotherapie hielp niet, … Maar toen Dr. Mao aan haar voet voelde was die koud.  Dat zou niet mogen, een 
jong meisje vol leven, die voet moet warm zijn.  De voeding (Qi en Bloed) kon niet richting die voet.  Toen is 
Dr. Mao beginnen doorvragen en het bleek dat het meisje bv. veel ijsjes at en andere verkoelend voedsel.  Dr. 
Mao is haar enkel blessure op de maag en zijn meridianen beginnen behandelen en twee weken later was het 
probleem opgelost. 
 
De behandelingen die je geeft zijn dus echt ook therapeutisch van aard? 
 
Ja.  Je kunt tuina op verschillende manieren gebruiken.  Je hebt uiteraard ook gewone tuina 
ontspanningsmassage maar wij doen altijd eerst tongdiagnose, polsdiagnose, anamnese, etc… Dan maak je 
een behandelstrategie en je gebruikte techniek is dan de tuina.  Soms zijn kruiden beter, soms acupunctuur.  
Als iemand binnenkomt dan kijk je naar die persoon, zijn gezicht, zijn stem, de symptomen en het verhaal dat 
die persoon brengt.  In sommige gevallen moet je eerst met kruiden tewerk gaan, die persoon sterker maken.  
Als een persoon te zwak is en je gaat iemand te veel bewegen dan put je die net uit.  Vaak ga je toch eerst het 
dieet aanpassen, levensstijladvies geven, enz… Je moet dus altijd eerst kijken wie je voor je hebt.  Wat doet 
die persoon van werk?  Hoe zit hij/zij emotioneel in elkaar?  Wat is het eetpatroon, medische geschiedenis, 
enz…  Mensen leren lezen vraagt veel oefening en ervaring, maar gaandeweg leer je dat en word je er steeds 
beter en sneller in.  
 
Het lijkt me dan ook noodzakelijk om 
zowel kruiden, acupunctuur als tuina 
te kunnen als arts.  Waarom wordt 
het dan toch vaak afzonderlijk 
onderwezen? 
 
Ik werk zelf inderdaad bij een 
opleidingsinstituut, Bo Yi te 
Zoetermeer. Studenten moeten 
ergens beginnen en als jij tegen een 
student zegt,  

 

dan kan dat wel eens afschrikken.  
Daarnaast is acupunctuur studeren 
als je angst hebt voor naalden niet 
heel handig.  In het begin zie je altijd veel mensen starten en dan beseffen ze dat Chinese geneeskunde best 
wel pittig is.  Je krijgt een hele stapel dikke boeken voor je neus, werkgroepen, vele studie-uren.  Maar 
diegene die doorzetten en talent hebben, krijgen toch vaak ook interesse in andere aspecten.  Je wil het leven 
gewoon beter begrijpen.  Dat was bij mij ook zo en nu zit ik er in for life.  Je blijft leren. 
 
Wat voor technieken komen bij tuina aan bod? 
 
In eerste instantie is het geven van tuina iets fysiek.  Als je zelf een zwak lichaam hebt dan wordt tuina 
gewoon moeilijk.  Je hebt dus zeker al een pre als je een bepaalde Kung fu basis hebt.  Je standen zijn beter, 
de manier waarop je beweegt, je werkt vanuit de grond door je buik via je handen.  De meeste mensen die de  

dat de volledige opleiding 
Chinese geneeskunde wel tot 
8 jaar kan duren 



 

hogere levels van tuina beoefenen hebben altijd wel een bepaalde achtergrond in de interne martial arts.  De 
belangrijkste techniek bij tuina is Gun fa.  Dat is een uitgewezen techniek voor mensen die over het 
algemeen al vrij zwak zijn, die is niet te invasief maar beweegt op een hele zachte manier het qi en het 
bloed.  Die kan ik makkelijk een lange tijd uitvoeren dus dat is heel economisch voor mij.  Daarnaast werkt 
die techniek echt intern.  Je maakt een rollende beweging met de rug van de hand terwijl je zelf een rechte 
houding kunt aanhouden.  Je zit er nl. gewoon bij, met rechte rug, rechte nek.  Als je qigong al wat beter is 
dan ligt de focus nog eens op het acupunctuurpunt Lao Gong.   Het is een soort continu stimuleren van de 
stroom waarbij je de stagnatie oplost.   
 
Krijg je ook mensen die denken dat tuina bij een massagesalon hoort? 
 
Die krijg je inderdaad wel vaker.  Dan begin ik altijd meteen met pols en tong diagnose en dan weten ze 
meteen dat het hier toch wel anders is.  Maar ik leg het wel uit, je kunt dat de mensen niet kwalijk nemen, 
het is tenslotte Chinees wat we doen.  Ik vraag dus ook altijd: Weet je wat we doen?  Hoe we hier werken?  
Dat is wel belangrijk.  Die persoon komt hier misschien binnen voor een massage omdat hij last heeft van 
zijn/haar schouder en dan ga ik die persoon bv. op de buik behandelen en kruiden voorschrijven.  Mensen 
moeten begrijpen wat we doen en waarom we dat doen.  Ik vind het leuk als mijn patiënten naar buiten 
gaan met extra inzicht.  Dat ze weten waarom een klacht is ontstaan en waarom die beter gaat worden of 
hoe die weer slechter kan worden als ze bepaalde dingen doen.  Als ze die dingen dan toch doen ondanks 
mijn advies en ze worden keihard teruggefloten dan hebben ze een waardevolle les geleerd.  Het is toch 
enigszins een vorm van onderwijs want dat is Chinese geneeskunde ook.  Vroeger zei men, een goede 
dokter die heeft geen patiënten omdat die de ziekte voor is.  Dat is uiteindelijk heel westers om pas naar 
de dokter te gaan als je ziek bent.  Als je naar een dokter gaat en je zegt dat je geen klachten hebt, dan zal 
hij/zij maar raar kijken.  Bij Chinese geneeskunde is dat niet zo.  Misschien heeft iemand geen klachten 
maar zit er toch een dik beslag op de tong.  Dat kan wel aangeven dat zich reeds iets ontwikkelt dat zich nu 
nog niet manifesteert als een klacht maar zou zich wel in die richting kunnen ontwikkelen.  Dat is wel iets 
wat ik geleerd heb bij Dr. Mao, die vraagt mensen vaak helemaal uit, niet alleen naar de situatie zoals die 
nu is maar ook hoe het vroeger was, wat men vroeger deed enz…  Hij wil nl. weten van waar het verkeerd 
is beginnen lopen.  Als hij het traject van de ziekte begrijpt dan kan hij veel beter inspelen op wat nodig is, 
op wat het belangrijkste is.  Je wil dus als Chinese therapeut dikwijls gaan kijken naar de geschiedenis van 
iemand. 
 
Zou u nog 3 tips willen geven aan onze lezers om hun welzijn en gezondheid te verhogen? 
 
 
 
 
 
 
Jammer genoeg zijn deze drie belangrijke aspecten erg onderbelicht in het onderwijssysteem.  Kinderen 
leren niet hoe ze gezond moeten eten, hoe ze correct moeten bewegen of met mensen moeten omgaan.  Ik 
denk dat daar een grote winst te behalen valt, het onderwijs kan zich nog een heel stuk verder ontwikkelen. 

1. Beweeg 
2. Eet gezond 
3. Hou je emoties onder controle 



 

Interview : Drs. Ing. M.H.S. Tjin-A-Koeng  

Mijn naam is Marlon Tjin-A-Koeng, ik ben geboren in Suriname in 1967.  Op mijn 8e ben ik dan verhuisd 
naar Nederland.  Na mijn middelbaar onderwijs heb ik 2 jaar geneeskunde gestudeerd maar deze niet 
afgemaakt.  Toen heb ik 4 jaar HBO gedaan.  Immunologie, hystologie, chemische analyse, pathologie en 
moleculaire diagnostiek.  Uiteindelijk was ik in het Spaarne ziekenhuis terecht gekomen op de afdeling 
pahtologie.  Daar was ik roulerend analist.  Na 5 jaar ben ik naar het Nederlandse kanker instituut gegaan 
waar ik 5 jaar post doc research heb  gedaan.  Daarna ben ik doorgegaan naar Alkmaar waar ik nu reeds 12 
jaar werk.  Sinds 2008 ben ik assistent patholoog.  Ook ben ik voorzitter van de landelijke organisatie 
Pathologist Assistance Association.  Dat is zo een beetje mijn loopbaan binnen de ziekenhuis omgeving.   
Daarnaast ben ik reeds 20 jaar actief als sifu en geef Kung fu lessen.  Vanuit de Shaolin traditie ben ik 
hiermee op jonge leeftijd in contact gekomen, zelf geef ik les in het Hung-systeem.  Hierin geef ik zowel 
praktijk als theorie lessen.  De achtergronden van de kungfu in het algemeen en de achtergronden van de 3 
stijlen binnen ons systeem, nl. kempo, shaolin en het hung gar systeem Kam Tung.  Maar ook leeuwendans 
theorie, muziektheorie, Chinese feestdagen, basis Chinese schrift, medicijn kennis, enz…  Het is een stukje 
cultuuroverdracht. 

Daarnaast heb je ook je eigen acupunctuur praktijk? 
In 2008 heb ik de opleiding acupunctuur afgerond.  Toen was 
dat nog kruiden en acupunctuur van de Nanjing Universiteit.  
In 2009 heb ik de Tuina opleiding afgerond.  Ik heb dat 
langzaam opgebouwd onder leiding van Dr. Weixiang Wang.  
Nu werk ik zo’n drie dagen per week in mijn eigen praktijk.  
Binnen deze praktijk ben ik me gaan specialiseren in 
bewegingsleer bij sportafwijkingen en gynaecologie. 

 
Dat doe je in samenwerking met reguliere artsen, is dat iets 
wat je makkelijk kan realiseren? 
Nee, men ziet TCM als alternatief en dat is dus niet bewezen.  
Het is heel moeilijk om daar tussen te komen.  De wat oudere 
specialisten en artsen die moeten daar meestal niets van 
weten.  De jongeren krijgen daar nu in hun opleiding iets over 
mee dus voor hen is het minder vreemd.  Binnen mijn eigen 

loopbaan in het ziekenhuis heb ik acupunctuur toegepast maar dat was dan om het ziekteverzuim te gaan 
drukken.  Dat was een eigen initiatief in samenwerking met diezelfde kliniek pathologie.  Op een gegeven 
moment kreeg de directie er lucht van en werd het afgekapt maar omdat ik met diezelfde specialisten aan de 
lunchtafel zat komt er toch een gesprek.   Die specialisten kwamen uiteindelijk ook naar mij en de huisarts 
die stuurde ook mensen door.  Dat is wel iets wat ik door mijn positie binnen het ziekenhuis kan realiseren.  
Ik ken ook andere fysiotherapeuten en artsen die samenwerken met acupuncturisten maar het is een beperkte 
groep.  Die samenwerking is wel iets wat we zeker moet gaan nastreven.  Dat doen we ook met onze 
beroepsvereniging Zhong en NVA.  Ik weet dat veel van de Chinese artsen die daar aangesloten zijn 
samenwerkingen hebben met reguliere artsen maar het is iets wat op lokaal niveau gebeurt.  De enigszins 
neerbuigende kijk van de Westerse geneeskunde vind ik dan ook onterecht.  

In samenwerking met gynaecologen oa. vanuit het 
Spaarne ziekenhuis begeleid ik dan IVF trajecten.  In die 6 
jaar dat ik daar nu in actief ben kan ik zeggen dat ik 
geholpen heb om 8 kinderen op de wereld te zetten.   

TCM bestaat meer dan 3000 jaar terwijl westers  gezien, Hippocrates zich op 2500 jaar situeert.   



 

Kunt u wat meer vertellen over hoe acupunctuur kan bijdragen aan zo’n IVF traject? 
 
Je hebt verschillende manieren van aanpakken.  Je moet rekenen de ideale zwangerschapsperiode is tussen 
de 23 en 32 jaar vanuit TCM, dat is de piek van de vrouw.  In onze Westerse maatschappij echter zie je dat 
vrouwen vaak pas later zwanger willen worden.  Er zijn diverse verslagen bekend dat door acupunctuur de 
hormoonbalans echter gereguleerd kan worden.  Dat fascineerde me heel erg.  Bij 
zwangerschapsproblematiek kunnen er verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen.  Het kan 
anatomisch zijn, de uterus is te koud, de hormonale balans is zo verstoord dat je geen uitgroei krijgt, het 
endometrium wordt niet dikker waardoor het eitje niet wordt vastgehouden, enz…   Daarnaast komt ook 
vaak voor dat vrouwen te zwaar zijn, dat is flegma in de meridianen en dat verstoort de vlotte doorstroming 
van qi.  Dat is één van de moeilijkere factoren.  Dan moet die flegma worden opgelost.   
Door de samenwerking met de gynaecoloog weet ik dus heel snel waar het probleem zit.  Zo behandelde 
ik onlangs een vrouw van 51 jaar.  Deze was al 10 jaar bezig om zwanger te worden.  Jammer dat ze pas na 
al die tijd bij mij terecht kwam want het probleem was vrij simpel.  Het endometrium werd niet dik.  Daar 
kon ik voor zorgen.  We zijn erin geslaagd om het endometrium van 3,2 mm te laten uitgroeien naar 7,4 
mm.  Dat is echt een wereld van verschil.  Maar daar stopte mijn behandeltraject dan ook.  Ik kan er niet 
voor zorgen dat deze vrouw zwanger wordt.  Wat ik wel heb gedaan is ervoor gezorgd dat de 
omstandigheden, de conditie van de baarmoeder zo was dat deze optimaal was om een zwangerschap 
te bewerkstelligen.  Daarnaast doe ik uiteraard ook de mannen want het ligt lang niet altijd aan de vrouw 
dat er geen zwangerschap komt.  TCM kan immers ook bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van 
het sperma.  Bij een intake voor zwangerschap wil ik dan ook altijd dat man en vrouw aanwezig zijn.   
 
Draagt uw martial arts achtergrond bij aan uw werk als acupuncturist?  
 
Eerder omgekeerd.  Ik weet nog goed dat ik mijn Sifu hoorde zeggen, iemand uitschakelen is makkelijk 
maar iemand genezen is veel moeilijker.  Door het inzicht in TCM is mijn inzicht in de Martial arts sterk 
verbeterd.  Voor mij is het dus vooral dat als je een goede Martial artist wil zijn of een goede Shifu dan 
moet je ook kennis hebben van 
TCM.  Het is niet alleen het 
fysieke maar ook het mentale.  
Kennis van hemel en aarde, shen, 
yi, po, enz… dat is allemaal aan de 
zhang fu (organen) gerelateerd en 
dan kom je toch bij de TCM 
terecht. 
 
Hebt u nog 3 tips voor onze lezers 
om welzijn en gezondheid te 
verhogen? 
 
Wat ik vooral merk is dat mensen 
in het Westen een erg beperkte 
visie hebben op gezondheid.  In 
het Oosten weet men toch veel 
meer over gezondheid, over 
gezonde voeding en hoe ze hun leven in balans moeten brengen.   
 

 

1. Leer wat gezondheid is – ontwikkel daar een visie over.  Ken je lichaam en geest. 
2. Vind een balans in zowel voeding als bewegen.  Maakt niet uit wat het is van beweging, zolang 

het de qi maar laat stromen.  Adem en beweging hand in hand. 
3. Heb lief.  Want zoals alle TCM’rs weten, frustratie, boosheid, en al dat soort dingen zorgt voor 
stagnatie en stagnatie zorgt voor problemen.  Dus heb lief en wees gelukkig.   



 

Stichting Foundation Chinese Yang sheng and  
Traditional Chinese Medicine 

 
KVK: 65138996   www.cnys-tcm.com   info@cnys-tcm.com 

 
Yang sheng On Tour 

 
Lees je graag onze nieuwsbrief? 

Wil je graag een steentje bijdragen aan de promotie van Chinese Yang sheng en TCM? 
 

Doneer dan nu een zelf gekozen bedrag op rek. nr: NL37 INGB 0007 1590 21 
 

Ga naar http://www.cnys-tcm.com/donate-now/ 
 

En laat ons weten waarom jij ons steunt.   
Indien je je naam en adres achterlaat dan krijg je van ons tevens  
elk kwartaal de nieuwsbrief in geprinte versie bij jou in de bus. 

 
 

Because Health is our most important asset 
Yang sheng! 


