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Mijn verhaal
Als Stichting ter promotie van de Chinese Gezondheidscultuur vinden we het belangrijk dat mensen meer
inzicht krijgen in deze cultuur. Hoe het werkt, wat de mogelijkheden zijn, op welke manier zij het kunnen
inzetten om hun gezondheid en welzijn te verhogen, enz… Vaak is het erg leuk en tevens motiverend om de
ervaringen van mensen zelf te horen. Daarom hebben we de volgende rubriek in het leven geroepen: “Mijn
verhaal”. Veel leesplezier.

Mijn ervaringen met Qigong.
Mei 2015. Na een consult bij de huisarts blijkt dat mijn hart niet functioneert zoals het zou moeten. Enkele
dotterbehandelingen volgen en een ECT wordt geplaatst. Daarna voel ik mij onzeker en angstig. Ik was de
controle over mijn lichaam kwijt. Had het idee gefaald te hebben. Voorheen was ik immers nooit ernstig
ziek geweest.
Dansen is en was mijn grote passie. Dit lukte mij niet meer. Angst om niet meer deel te kunnen nemen aan
allerlei dansfeesten, maakte mij depressief. Het was mijn lust en mijn leven. Al mijn sociale contacten
onderhield ik in de dansschool en op de feestjes. Om uit dit dal te komen en fysiek aan te sterken, werd mij
geadviseerd om te gaan sporten. Sporten..... niet mijn ding. In het verleden heb ik wel vaker diverse
sportscholen bezocht, maar voelde mij daar helemaal niet op mijn gemak. Ik heb daar geen affiniteit mee.
Wandelen met de hond deed ik wel, maar dat is saai. Nog een poging gedaan om te sporten in
groepsverband met ouderen, maar ook dat was geen succes. Voelde mij veel te jong tussen de ouderen.
Toen las ik een advertentie over "Universiteit voor de
Gevorderden
in Levenstijd".
Met name de
doelstellingen
spraken
mij
aan.
Zelfredzaamheid,
werken aan gezondheid, en
onderzoeken naar interesses. Met heel veel plezier
heb ik de pilot in Amsterdam vanaf september 2016
gevolgd. Met name de Qigong en Fitness gebaseerd
op Chinese bewegingsprincipes hebben mij het
vertrouwen in mijn lichaam teruggeven. De
instructeurs waren geduldig en deskundig.
De
herhaling van de bewegingen, de duidelijke uitleg,
het individueel maar wel in groepsverband bezig zijn,
maakten dat ik er met heel veel plezier naar toe ging.
Nadat het project was gestopt, was er een mogelijkheid
om door te gaan. Dit heb ik met beide handen
aangegrepen. Alhoewel de lessen aan de andere kant
van de stad worden gegeven en ik enkele uren kwijt
ben aan reistijd, ga ik er elke week zeer gemotiveerd
heen. Mijn gezondheid is mede verbeterd omdat ik na
jaren gerookt te hebben, met behulp van acupunctuur, ben gestopt. Zonder problemen.
Mijn leven is weer op de rit. Heb energie.
Voel mij fit. Dans weer. Geniet van het leven.
Qigong heeft mijn leven verrijkt.

Ik heb geleerd naar mijn
lichaam te luisteren, te
onderzoeken en aandacht te
geven.

Lidwina Zandvliet.
68 jaar.
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Interview: Nell van Hartevelt
Mijn naam is Nell van Hartevelt. Ik ben zelf begonnen met Taiji les in 1989 bij een leraar in Middelburg. Ik
was toen docent dansexpressie op basisscholen en was dus veel met beweging bezig. In 1999 ben ik de
BOCAM opleiding gaan doen en in 2004 ging ik voor het eerst naar China. Toen ik in 2006 terug ging ben ik
in aanraking gekomen met Guo Lin Qigong. Sinds die tijd geef ik fulltime les.
Wat voor lessen geeft u?
Ik geef les op 12 verschillende locaties. Sommige lessen zijn via Stichting Welzijn van de gemeente. Lessen
zoals valpreventie zijn erg populair om aan ouderen gegeven te worden en de basis van dergelijke lessen
ligt veelal in de Taiji dus zo kwam de gemeente er bij om dan maar meteen over te schakelen op Taiji zelf.
Daarnaast geef ik les in samenwerking met een sporschool, daarvan is een les Aqua Taiji. Verder heb ik ook
egien groepen, Taiji en Qigong op verschillende niveaus. Ook geef ik regelmatig lessen en lezingen bij
bedrijven of instellingen.
Naast het lesgeven bent u ook betrokken
bij de Stichting Guo Lin Qigong, kunt u
daar wat meer over vertellen?
Guo lin Qigong is een vorm die in eerste
instantie was opgezet gericht op kanker
patiënten. Dat komt omdat mevr. Guo
Lin zelf ziek was. Later bleek het ook
goed te zijn voor andere chronische
klachten zoals hoge en lage bloeddruk,
reuma of MS.
De Qigong bestaat
hoofdzakelijk uit verschillende loopjes
maar je hebt ook zittende of liggende
varianten waardoor het ook voor mensen
met ernstige bewegingsbeperking goed
kan worden ingezet.
Wat is nu zo specifiek aan deze vorm
van Qigong?
Dat is met name de ademhaling, de Xi xi
hu ademhaling waarbij je 2x inademt na
elkaar alsof je aan een bloem ruikt.
Daardoor haal je meer zuurstof binnen.
Zuurstoftherapie is iets wat wel vaker wordt gebruikt bij kankerpatiënten. Doordat het bloed zuurstofrijker is
worden de foutieve cellen efficiënter aangevallen.
Zelf vind ik het erg belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat ze echt zelf kunnen bijdragen
aan hun genezing in plaats dat ze puur overgeleverd zijn aan de artsen en de chemo.
Dat geeft een enorm gevoel van empowerment.
In welk format vinden die lessen plaats?
Dat kan heel verschillend zijn. We hebben groepslessen en wandelgroepen, maar ook privé sessies. Ik merk
wel dat er steeds meer doorgestuurd wordt vanuit artsen en psychotherapeuten hier in de regio. Die beginnen
het ook te kennen. Ze merken dan nl. verbetering op bij hun patiënten en wanneer zij vragen naar de
oorsprong hiervan dan vertellen de mensen over wat ze hier doen. Het enige wat wij kunnen doen is ervoor
zorgen dat de mensen zich beter en sterker voelen, waardoor ze ook de reguliere behandeling beter
aankunnen. Dan ontstaat er van nature een samenwerking tussen Oost en West.
4

Zijn er meerdere mensen in Nederland die deze vorm van Qigong onderwijzen?
Er zijn inderdaad meerdere lesgevers in Nederland. Eerst hebben we een Stichting opgezet om de Guo Lin
Qigong te promoten en dan zijn we via die Stichting een opleiding gaan opzetten. De volgende opleidng
gaat alweer in augustus 2018 van start. Deze opleidingen zijn geaccrediteerd door Zhong. Dat is voor ons
heel erg belangrijk, zo hebben mensen toch meer vertrouwen.
Wat houdt die opleiding in?
De opleiding duurde vooreerst steeds 14 maanden. Ditmaal nemen we echter een iets andere aanpak en
hebben we het teruggebracht naar 10 maanden. We gaan van start met een volle lesweek van 30 lesuren. De
gehele opleiding is 84 docent contact uren en gemiddeld 4 uur zelfstudie per week gedurende een jaar. We
beginnen dus intensief waarna we gemiddeld elke maand een lesdag houden, in totaal 9 stuks, van 6 uur. De
opleiding kost 1500 euro. In Juni is er dan een examendag. Het is best een intensieve tijd want het betreft
een hele hoop lesstof en die moet toch goed geoefend worden wil je het onder de knie krijgen.
Je vermeldde al dat de
ademhaling
een
belangrijk punt is, wat
kan ik nog meer
verwachten
aan
lesstof?
Guo Lin Qigong
b es t aat
vnl.
uit
verschillende soorten
loopjes, hoewel er dus
ook zittende of zelfs
liggende varianten
bestaan.
Op dit
moment zijn er 9
loopjes die men moet
leren. Daar moet je al
een goed onderscheid
gaan maken want de
ene zijn ‘xie fa’ of ‘bu
fa’. Dat betekent dat
ze ofwel opvullen ofwel afvoeren. Daarnaast heb je ‘San Kai He’ oefeningen, het driemaal openen van het
dantien en de afsluitende oefeningen. Een wandelsessie duurt een uur, de wandeloefeningen waarbij ook
rotaties voorkomen, worden verder gecombineerd met ademhaling en het maken van geluiden. Het hele
systeem volgt de Chinese gezondheidsleer met meridianen, vijf elementen, voeding, enz…
Je geeft aan dat er onderscheid gemaakt wordt tussen soorten loopjes, hoe speelt dat een rol in je les?
Het kiezen van het geschikte loopje is een cruciaal aspect van je lesgeven. Er zit nl. heel veel achter. Iemand
met een duidelijk excess moet je geen aanvullende oefeningen laten doen want dan wordt zijn conditie nog
erger, dan kies je voor de afvoerende methodes. Daarom nemen we ook alleen mensen aan die een bepaalde
basiskennis hebben en het liefst ook al enkele jaren ervaring met Chinese bewegingsleer. In eerste instantie
moet er interesse zijn in het therapeutische proces. De Qigong is tenslotte ontworpen voor kankerpatiënten en
helpt daarbij ook bij andere chronische aandoeningen. Enig inzicht in het ziekteproces is dan ook wenselijk.
Om een vb. te geven, bij kanker ga je niet masseren op de kankerplekken terwijl je dat met andere
aandoeningen net weer wel wil doen.
Interesse in het therapeutische
proces is cruciaal om een goede Guo
Lin Qigong docent te zijn.
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Zou u het omschrijven als een medische vorm van Qigong?
Ja, het is echt een vorm van medische qigong. Je hebt dus mensen nodig die daar voor open staan, die bij
willen blijven met allerlei medische ontwikkelingen, die therapeutische insteek is echt noodzakelijk. Zo
wordt er binnen Guo Lin Qigong voortdurend gekeken naar hoeveel tumormarkers er in het bloed aanwezig
zijn. Aan de hand daarvan worden de oefening dan weer aangepast.
Doen jullie zelf die bloedmetingen?
Nee, dat gebeurt in samenspraak met de behandelende artsen. We vragen aan de mensen om hun
waardes betreffende de tumormarkers op te vragen. We hebben allemaal tumormarkers in ons bloed want we
hebben elke dag een aantal cellen die de verkeerde kant op willen groeien, die gaan woekeren. Wanneer je
zelf-genezend vermogen sterk is dan wordt dat vanzelf opgeruimd. Kan je lichaam dat echter niet meer dan
gaat iets woekeren, dan geven die tumormarkers meestal eiwitten af waardoor men kan zien dat je één of
meerdere tumoren hebt. Vaak is het dan noodzakelijk om bepaalde oefeningen nog twee tot drie jaar verder
te zetten en via de follow-up controles observeren we dan of het nog steeds de goede kant op gaat.
Hebt u zicht op de werking van dat therapeutisch proces?
Allereerst is het belangrijk dat de patiënt het vertrouwen in het eigen lichaam en het zelf-genezend
vermogen versterkt. Bij Qigong bespoedigt de deelnemer het inwendige cellulaire omzettingsproces
(ionenuitwisseling, ed.) De kankercellen kunnen er behoorlijk door gestoord worden en zelfs vernietigd. Het
geïntensiveerde Qi kan vervolgens de afbraakproducten opruimen.
Door het herstel van het
afweermechanisme wordt de bedreiging van de kankercellen minder. Immers alleen in een weerloos
mechanisme kan een gezwel groter worden, zich uitbreiden en veranderen. Het is wetenschappelijk
bewezen dat door de oefeningen verhoogde elektrische potentiële energie in het lichaam wordt geproduceerd,
die ook nog sneller circuleert. Dat kan de organen tegen uitzaaiing van de kankercellen beschermen. De
Qigong beoefening helpt de ziektehaard te isoleren, in te sluiten en uit te hongeren. Daarnaast helpt de
ademhaling voor een verhoogde zuurstofopname die de pathologische ademhaling van de kankercellen
verhindert. Patiënten merken bij het beoefenen al snel dat ze weer meer eetlust krijgen, beter slapen en
minder pijn hebben. Dat versterkt dan weer het vertrouwen in de verschillende therapieën.
Kunt u tot slot nog 3 tips geven aan onze lezers om het welzijn en de gezondheid te verhogen?
1.
2.
3.

Eerlijk leren kijken naar je lichaam en geest.
Je eigen verantwoordelijkheid nemen om de nodige veranderingen te maken.
SAMENwerken aan gezondheid.
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Artikel: Over Qi enzo.
De Chinese cultuur kent één heel uitzonderlijk begrip wat ons heel bekend in de oren klinkt maar waarvan de
precieze betekenis voor velen van ons een groot vraagstuk blijft. Ik heb het hier over het begrip ‘Qi’. Vaak
grijpen we terug naar de allesomvattende vertaling van ‘energie’1. Het begrip energie wordt echter vaak al
even vaag ervaren als de term ‘Qi’, alleen dat het dan misschien wat vertrouwder in de oren klinkt en we er
tenminste een beeld kunnen bij vormen. Het artikel richt zich er op om enkele lijnen uit te zetten waarrond
de verkenning van het begrip ‘Qi’ kan worden opgezet in de hoop zo een beter en duidelijker omlijnde
verklaring te kunnen geven voor een begrip dat zo belangrijk is binnen de Chinese gezondheidscultuur.
Allereerst kunnen we stellen dat de betekenis en het gebruik van het begrip qi door de geschiedenis heen
verandert2. Niet alleen verandert het in de loop der tijd, het verandert ook per context waarin het wordt
gebruikt.3 We zullen beginnen met de meeste ruime blik op qi. Nl. Alles is Qi.4 Niet alleen wat er is maar
ook wat er kan zijn. Qi vertegenwoordigt de mogelijkheid van alle verschijningsvormen van het leven op
aarde en in het menselijk lichaam. Deze qi is volgens P. Kervel5 ongedifferentieerd, van één en dezelfde
kwaliteit, onzichtbaar en onmeetbaar. Het is de primaire staat van het universum6, de accumulatie van qi
schept leven, de verstrooiing ervan brengt de dood.
Zoals we in de Chinese kosmologie kunnen zien treedt hierna differentiatie op.6 Uit de Dao, uit Wuji (de
stilte die alle potentialiteit omvat – Qi zoals we bij E.R. de la Vallée gezien hebben) ontstaat Taiji, van yin en
yang. De interrelaties van deze twee leiden tot wat we kennen als Wuxing (Metaal, Water, Hout, Vuur,
Aarde) en de 10.000 dingen, maw. alles wat er is.
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“ Tao begets the One;
The One consists of Two in opposition (the Yin and Yang);
The Two begets the Three;
The Three begets all things of the world.
All things connote the Yin and Yang.
The Yin and Yang keep acting upon each other
And thus things keep changing and unifying themselves.”
Dit proces wordt weergegeven in Hoofdstuk 42 van de Dao De Jing. De drie in dit vers wordt gezien als de
weergave van de driedeling Hemel – Mens – Aarde.9 Waar Hemel de opeenhoping van Yang is, het Ultieme
Yang en de aarde het Ultieme Yin. De mens is dan wat daaruit voortkomt. De interrelatie van yin en yang
waar het gedicht over spreekt wordt uitvoerig behandelt in het boek de ‘Yijing’.10 Volgens dit boek is de
realiteit zo dat alles in het universum onderhevig is aan verandering.
Die differentiatie is wat ons verhaal verder stuwt. De differentiatie leidt in eerste instantie tot iets wat
immaterieel is of iets wat materieel is.11 Een vorm van energie of materie. Het kan subtiel zijn als lucht of
het kan compact zijn als een berg. Bij het immaterieel komen vertalingen zoals lucht, adem, damp,… aan
bod.12 Deze vertalingen duiden op de nauwe relatie die qi in eerste instantie heeft met Wind. Zoals E.R. de
la Vallée13 aangeeft kom je in de vroegste klassieke Chinese teksten, orakelbeeninscripties of bronsinscripties het begrip qi niet tegen. Wat je wel tegenkomt is het karakter voor ‘wind’. Wat kwaliteiten bevat
die je later bij het begrip qi zult terug vinden. Ook P. Unschuld14 legt binnen de ontwikkeling van het
concept qi de link met ‘wind’. Qi werd op die manier ook gezien als een omgevingsfactor. Net zoals wind
uit vier windrichtingen komt heb je ook qi die bij deze windrichtingen hoort.
1. E.R.de la Vallée 2006 p.1
2. E.R de la Vallée – Study of Qi 2006 p.7 / P. Unschuld 2003 – Huang di Nei Jing p.149
3. G. Maciocia 1989 p.36
4. E.R de la Vallée 2006 p.5 & p.35
5. P.C. Kervel 2007 p.50
6. Z. Yanfu 2000 p.102 / G. Maciocia 1989 p.36
7. J. Fowler 2005 p.79
8. G. Zhenkun 2006, Chapter 42
9. J. Fowler 2005 p.110
10 J. Fowler 2005 p.44
11.G. Maciocia 1989 p.35 / J. Fowler p.177
12.J. Fowler 2005 p.177 / N. Wiseman 2002 p.457 / P. Unschuld 2003 p.149
13. E.R. de la Vallée 2006 p.2
14. P. Unschuld 2003 p.149
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Daarnaast heb je de qi van de vier seizoenen. Wanneer je dan verder kijkt in de ontwikkeling van qi kom je
bij de associatie van qi en menselijke emoties.15 Niet alleen zijn emoties een vorm van qi, de qi van het
lichaam wordt tevens beïnvloedt door de emotionele staat van een persoon.
Kijken we naar de meer materiële zijde van Qi dan komen we
binnen het menselijk lichaam al snel terecht bij de intieme
relatie tussen bloed, qi en lichaamsvloeistoffen.16 Deze is
volgens C. Xinnong van primair belang bij het bepalen van een
behandeling. Ze coördineren, promoten of verhinderen elkaar
in hun functionele activiteiten. Dit wordt bevestigd door Z.
17
Yanfu die erop wijst dat niet alleen in pathologie maar ook in fysiologie de relatie aanwezig is. Het zijn
basis substanties die in elkaar kunnen omgezet worden onder invloed van de transformerende activiteit van qi.
Als één van hen verandert zullen de andere twee een overeenkomstige reactie vertonen. Bloed voedt de qi en
de qi stuwt en houdt het bloed vast.18
15

Huang Di:
When one is angry, the qi rises.
When one is happy, then the qi relaxes.
When one is sad, the qi dissipates.
When in fear, the qi moves down.

In de voorgaande alinea’s hebben we gezien dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen immaterieel of de
meer materiële vormen van qi. Dit is echter slechts één manier van kijken naar qi. De andere manier is om te
kijken naar qi als functie of te gaan differentiëren in functie van qi. Kendall wijst erop dat qi als suffix
toevoegen aan een begrip, dit begrip transformeert in de beschrijving van de functie van dat begrip.19 Als je
zegt, lever-qi, dan bedoel je de functie van de lever volgens de Chinese geneeskunde. Dus qi wijst ook op de
functionele activiteit van de organen20. Qi kan de functie weergeven van iets maar qi zelf kan ook
verschillende functies hebben. Twee belangrijke componenten van qi zijn de voedende functie (Yingqi) en de
beschermende functie (Weiqi).21 Daarnaast vind je verwarmende / stimulerende functie (allen een vorm van
yangqi), transformerende of controlerende functie, enz.. Verder wordt er een onderscheid gemaakt tussen Prenatale qi, wat je hebt meegekregen bij de geboorte of post-natale qi, dat wat je na je geboorte verzamelt zoals
via voeding en ademhalen. Vind je dat nog niet genoeg, dan kun je concepten als Yuanqi, Zongqi en Zhenqi
gaan verkennen.
Zoals we gezien hebben in het bovenstaande artikel is het begrip ‘Qi’ een hele wereld op zich. Het is de basis
van ons universum. De belangrijkste differentiatie is die in Yinqi en Yangqi. Een onderwerp waar hele
boeken over zijn geschreven. Het kan materieel of immaterieel zijn maar het betekent ook gewoon functie dan
wel dat het zelf verschillende functies is. Toch is het één. Een uitspraak van Michael Page geeft dit mooi
weer: “Het is een geslepen diamant die als je erop schijnt vele verschillende soorten lichtstralen toont maar
toch is het één en dezelfde diamant.22
T.V.
15. P. Unschuld 2003 p.160
16. C. Xinnong 2010 p.57
17. Z. Yanfu 2000 p.123
18. G. Maciocia 1989 p.51
19. D.E. Kendall 2002 p. 133
20. G. Maciocia 1989 p. 38
21. D.E. Kendall 2002 p.129 / G. Maciocia 1989 p. 41&47 / PC Kervel 2007 p.242 / Z. Yanfu 2000 p. 104 / N. Wiseman 2002 p.
475 / C. Xinnong 2010 p. 54
22. J. Fowler 2005 p. 177
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Interview: Alex Liu
Mijn naam is Alex Liu of indien je mijn Chinese naam gebruikt Cheng Liu. Toen ik 9 jaar was ben ik naar
Nederland gekomen, mijn vader die was hier al. Hij was acupuncturist van beroep, ik ben als het ware
opgegroeid in zijn praktijk, in de wereld van TCM. Zelf had ik er echter niet zo veel mee, wat best een
teleurstelling was voor mijn vader. Als enige zoon in een Chinees gezin wordt er van je verwacht dat je in de
voetsporen treedt van je vader. Ik heb toen toch besloten om mijn eigen weg te volgen en de zakenwereld in
te stappen. Eerst voor KPN daarna voor diverse bankinstellingen. Toen mijn vader 60 werd vond hij het toch
tijd om terug te komen en ben ik ingestapt in zijn praktijk als office manager. Samen hebben we de praktijk
in 11 jaar tijd laten uitgroeien van 30m2 naar 500m2.
Wat bent u daarna gaan
doen?
In 2009 ben ik uit de praktijk
gestapt en heb ik een
opleidingsinstituut opgericht,
Meditura. Vnl. gericht op
nascholing, korte cursussen en
klassieke acupunctuur.
Dat
was een omvorming van reeds
bestaande neven-activiteiten,
maar toen zijn we ons daar dus
op gaan focussen. Daarvoor
echter, in 2006 heb ik een
beroepsvereniging opgericht,
de NBCG. Die heb ik in
eerste instantie opgericht voor
de Chinese beroepsgroep die al
in Nederland een diploma
hadden of die Universitair gediplomeerd waren in China. We bestaan nu 11 jaar en zijn ondertussen door alle
verzekeraars erkend. Met Meditura zijn we zo’n drie jaar geleden begonnen met het aanbieden van
volwaardige opleidingen TCM. Die hebben we opgezet in samenwerking met Peter van Kervel. Een
bekende klassiek acupuncturist, hij heeft de lesstof samengesteld. Naast deze twee activiteiten ben ik in 2009
tevens gevraagd door de Internationale standaardisering Organisatie (ISO) om deel te nemen aan het opstellen
van internationale normen. Dat gebeurt door Stichting NEN en daar ben ik toen verkozen tot voorzitter, een
functie wat ik tot op heden uitvoer.
Sinds 2009 zijn is er dan ook een ISO
standaard binnen de TCM. Dat is toen
vanuit China ingezet.
Opleiding, beroepsverening en normering. Een divers pallet, maar dat is niet het enige?
Klopt. In 2017 zijn we van start gegaan met Acufit. Wij zijn het eerste franchise concept binnen de TCM
in Nederland. Augustus 2017 was de officiële opening en dat meteen met 8 locaties.
Hoe ben je op het idee van een franchise gekomen?
In 2012 had ik de naam Acufit al laten registreren. Ik heb toen een concept ontwikkeling gedaan waarbij de
combinatie gemaakt werd van acupunctuur en sportschool, net zoals je op bijna elke sportschool wel een
fysiotherapeut kunt vinden. Dat was in eerste instantie dus gericht naar pijnklachten. We hebben toen
uiteindelijk vijf locaties geopend. Na enige tijd hebben we dat weer stopgezet doordat andere uiteenlopende
activiteiten meer aandacht vroegen. We hebben dat uiteindelijk twee jaar gedraaid vooraleer we het concept
in de koelkast hebben gestopt.
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Toen ik vorig jaar in april met enkele zakenpartners in Shanghai zat vertelde één van hen mij dat China nu
volop TCM wil stimuleren en promoten, ook via de One Belt One Road initiatieven zijn er veel kansen voor
ondernemers om de samenwerking met China te versterken. Dat was voor mij het moment om gebruik te
maken van mijn ‘Chinese’ kracht. Mijn vader heeft een praktijk, mijn zus heeft een praktijk en heel veel van
mijn kennissen hebben ook een praktijk. Het willen bundelen van die krachten heeft ertoe geleid dat ik een
franchise concept heb ontworpen en zo is Acufit weer boven water gekomen.
Wat voor Fanchise opzet is het geworden?
Het is een soft franchise. Dat betekent dat iedere behandelaar zelf eigenaar is. Wat wij doen is het verzorgen
van de bedrijfsorganisatie. Dat betekent centraal inkopen, financiële administratie en marketing, enz… De fit
in Acufit staat nu niet meer zozeer voor fitheid zoals die vanuit een sportcentra wordt gezien maar zichzelf fit
voelen, lekker in je vel.

En dat is puur acupunctuur net zoals bij uw vader?
Wij werken momenteel met drie hoofdstromingen: Acupunctuur, Tuina en Kruiden. Dat is momenteel nog
niet bij alle acht het geval maar daar hebben we natuurlijk ons opleidingscentrum voor waar we onze
franchisenemers centraal kunnen opleiden. Uiteindelijk willen we ook nog gaan uitbreiden met Qigong,
moxa, cupping en gua sha. Sinds vorig jaar zijn er trouwens ISO normen klaar en wordt gua sha nu officieel
internationaal erkend als TCM therapie. De bedoeling is dan dat elk van onze vestigingen die vaardigheden
kan aanbieden zodat wij ons promotie ook echt landelijk kunnen gaan opzetten.
Wat was voor u de reden om voor franchise te kiezen?
Het is een kwestie van innovatie. Kijk in Nederland is het zo, je hebt 3000
ACUFIT
praktijken, fysiotherapeuten die dry-needling doen, tandartsen, huisartsen enz…
Van die 3000 praktijken heb je er die dat als nevenbaantje in hun garage doen tot
volwaardige ziekenhuizen met gespecialiseerde behandelaars. Het is tenslotte
Een kwestie van
een vrij beroep. Voor consumenten is het heel moeilijk om een keuze te maken
innovatie
omdat het aanbod zo divers is. Veel mensen zijn nog nooit naar een
acupuncturist geweest. Waar moeten ze dan beginnen? Dan gaan mensen
googelen. Ze zoeken op locatie en vinden er misschien eentje in een woonwijk
of in een ziekenhuis, in een garage of iemand die aan huis werkt. Dan vragen ze zich
nog steeds af of ze daarheen moeten.
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Dan kun je natuurlijk kijken of hij of zij lid is van een beroepsvereniging. Is dat dan een garantie? Ik vrees
het niet. Ja, dan zijn ze vergoed. Dat betekent het voornamelijk. En voor mensen is dat vaak al genoeg. Die
persoon wordt vergoed door de verzekeraar dus hij / zij zal wel goed zijn. Zo simpel is het niet. Dat is een
kwestie van dialoog tussen beroepsvereniging en zorgverzekeraar, een kwestie van lidgeld betalen en aan
voorwaardes voldoen. Het is geen kwaliteitsgarantie.
En met de franchise kunt u die kwaliteit garanderen?
De fanchise gaat inderdaad puur om kwaliteit, dat vind ik ook terug in mijn functie binnen de NEN, ISO
normering gaat over het zetten van kwaliteitsnormen. Niet iedereen kan bij mij franchisenemer worden, daar
zijn duidelijke voorwaardes en eisen aan verbonden. Wij willen met 1 norm werken. Duidelijkheid voor de
patiënt, het gaat tenslotte om zijn of haar gezondheid. Die kwaliteit kun je garanderen door de branding, het
merk. Één regel, één reglement, één norm. De nieuwe generatie, die moet ons herkennen. Ik zoek een goede
oplossing voor mijn probleem binnen het TCM circuit, ik ga naar Acufit want daar weet ik wat ik krijg.
Wat is voor u een goede TCM therapeut?
Voor mij persoonlijk is een goede TCM iemand die van huis uit is opgegroeid in TCM. Nou moet ik daarbij
zeggen dat een acupuncturist niet hetzelfde is als een TCM-therapeut. Iemand kan heel kundig zijn in zijn
handelen binnen acupunctuur maar dat maakt hem nog niet tot een TCM therapeut. TCM is namelijk veel
meer dan enkel acupunctuur. Wil je op het gebied van TCM een echte professional zijn dan moet je de qi
kunnen binden, daar gaat het om. Als je mensen wilt genezen moet je zelf voldoende qi bezitten, je moet
weten hoe je ermee moet omgaan. Tenslotte heeft negatieve qi ook invloed op jou, dat moet je niet hebben.
Dat soort dingen leer je niet door te studeren, je leert het door ervaring, door de traditie van waaruit je het
meekrijgt. De kennis en ervaringen die door de generaties heen zijn opgebouwd. Dat zorgt ervoor dat hij ook
op alle vlakken een kundig persoon is. Hij heeft de qi in zijn handen, hij weet welke kruiden hij moet
uitschrijven maar kan ook een diagnose stellen puur en alleen door observatie, zonder zelfs de pols gevoeld of
de tong gezien te hebben.
En de traditie helpt je om dat soort vaardigheden te ontwikkelen?
Ook. Zoals ik zei het gaat om de ervaringen en kennis van generaties ver die je meekrijgt. TCM kun je niet
leren uit boeken. Natuurlijk moet je studeren, je moet het lichaam kennen, je moet de theorie kennen.
Daarnaast moet je dus die ervaringen meekrijgen en zelf opdoen. Daarom zijn goede TCM therapeuten altijd
ouderen. Het gaat om levenservaring. Die levenswijsheid ontstaat doordat ze jaren lang patiënt na patiënt
hebben gezien en heel veel diagnose hebben gesteld. TCM bestaat uit dialoog met mensen. Samen komen we
tot een conclusie, een diagnose en een oplossing. Dat is wat de therapeut doet, hij gaat in dialoog met je.
Kun je ons tot slot 3 tips geven voor een goede gezondheid?

3.

1.
Voeding
2.
Bewegen
Ontspannen! - Heel belangrijk

En daar alle drie elke dag aandacht aan besteden, dan kom je al een heel eind.
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Stichting Chinese Yang sheng & TCM
Yang Sheng CONNECT
Workshops
17 & 18 mei 2018
Practical application of the Yijing or Book of Changes as a tool for diagnosis in TCM.
1 juni 2018
Wat is jouw Karma? - De kracht van Taoïstische Astrologie
8 juni 2018
Punge Diem - Chrono acupunctuur Zi Wu Liu Zhu

Wilt u dit magazine thuis
bezorgt krijgen? Dat kan.
Kijk op de website onder het
kopje magazine en steun zo de
Stichting.

Stichting Foundation
Chinese Yang sheng and TCM
KVK: 65138996
www.cnys-tcm.com
info@cnys-tcm.com

SatDesign is al meer dan 10 jaar een online webbureau waarbij u terecht kan voor het laten maken van een
professionele website, webwinkel en of online applicatie tegen een eerlijke prijs en goede service. Onze
websites zijn standaard voorzien van een responsive webdesign waarbij de site altijd goed te zien is op elke
platform zoals een smartphone, tablet, laptop en of desktop. Met de door ons ontwikkelde CMS
(beheersysteem) kunt u ook nog eens gemakkelijk uw website beheren.

Wilt u meer weten over onze diensten? Kijk dan snel op satdesign.nl.

12

