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Mijn naam is Martine Cornelissen en 
ik ben gepassioneerd door Chinese 
geneeskunde in al zijn aspecten.  Niet 
alleen wat er fysiek gebeurt bij 
patiënten, maar ook wat het mentale, 
emotionele en spirituele aspect 
betreft.   
 
Reeds vanaf mijn 10e levensjaar had 
ik veel interesse in Oosterse culturen 
en filosofieën. Ik las alles wat los en 
vast zat over dat onderwerp. 
Inmiddels is de Chinese Geneeskunde 
een integraal deel van mijn leven 
geworden: ik heb een praktijk in 
Amsterdam, ik geef les over 
Traditioneel Chinese Gynaecologie, ik 
spreek erover op congressen en ook 
thuis zitten we ’s ochtends aan de 
kippensoep.  Na de middelbare 
kunstopleiding ben ik Sinologie gaan 
studeren aan de Rijksuniversiteit in 
Gent.  Daarna ben ik met een beurs 
naar China vertrokken om Chinese 
taal en cultuur te studeren.  Na mijn 
studie werkte ik voor een Zwitsers 
marketingbedrijf in Shanghai en 
tijdens mijn 2e jaar daar kwam ik 
terecht bij een 87 jarige arts - een 
acupunctur is t  ui t  een  lange 
familietraditie -  dokter Yang.  
 

 “Ik was zelf bij hem onder 

behandeling en toen ik daar zo in 

zijn kleine zit/slaap/

behandelkamertje zat met al die 

moxa luchten om me heen, wist ik: 

dit is wat ik wil gaan doen.    

Het voelde zo thuis.  “ 
 
Eenmaal terug in België ben ik 
Chinese geneeskunde gaan studeren.  
Al vrij snel merkte ik dat ik niet echt 
geïnteresseerd was in het behandelen 
van pijnlijke ellebogen en stijve 
nekken.   Het was vooral dat interne 
stuk wat me zo boeide.  Omdat ik 
Chinees spreek was het voor mij heel 
makkelijk om in de zomermaanden 
naar China te gaan en stage te lopen.   
Ik weet nog goed dat ik na het eerste 
jaar acupunctuur stage wilde lopen op 
de gynaecologie-afdeling in Shanghai 
en toen de arts me vroeg: “Heb je 
kruiden gestudeerd?” en ik nee moest 
antwoorden vertelde hij me dat ik daar 
dan niks kon doen.  Zo ben ik meteen 
na mijn acupunctuur kruiden gaan 
studeren.   

Interview met Martine Cornelissen 

Waar heb je die studie gedaan? 

  
Eerst bij Qing Bai.  Tussendoor zat ik 
vaak in China omdat ik op de 
gynaecologie-afdelingen in verschil-
lende ziekenhuizen wilde meelopen, 
oa in Beijing in Dong Zhi Men, in 
Qingdao in het Traditional Chinese 
Medicine Hospital, in Shanghai in het 
People's First Hospital en tenslotte bij 
Shandong University of TCM in 
Jinan. Daar heb ik het meest geleerd 
van mijn lerares Dr. Li Xiu-zhen. Ik 
studeer graag, dus daarna ben ik een 2 
jarige opleiding gynaecologie gaan 
volgen in Duitsland bij Dr. Yuning 
Wu, zij was het hoofd van de 
gynaecologie afdeling in Beijing.   
Vervolgens ben ik naar Engeland 
gegaan om daar een gynaecologie 
opleiding te volgen die met name op 
kruiden gericht was.  Ik ben hier in 
Amsterdam begonnen met 1 behandel
-kamer maar geleidelijk aan werd de 
praktijk groter en kwamen er 
freelancers bij.  Momenteel hebben 
we Yvonne van Buijten, Ineke van der 
Ham en Gwen Soesman.  Sinds kort is 
daar ook Ursula van Tienen bij 
gekomen.  In totaal 5 vrouwen hier in 
onze praktijk.  Er is veel contact en 
intervisie , dat was een van de redenen 
dat ik naar deze praktijk wilde 
uitbreiden. Omdat het onderlinge 
overleg erg leuk en leerzaam is.  
 
Merk je daar een positieve invloed 

van op de kwaliteit van je praktijk? 

 

Toch wel, ik weet niet of het 
noodzakelijk is maar het is wel heel 
fijn.  Zelf ben ik een grote TCM-nerd 
die het fijn vind om na mijn uren ook 
thuis nog verder in de boeken te 
zitten.  Als ik iets niet weet, dan ga ik 
het zoeken.  Ik houd niet van trucjes, 
dit punt voor dat want het lost dat op.  
Ik wil weten wat er nu echt aan de 
hand is, hoe zit het patroon in elkaar.  
Als je het mechanisme begrijpt, waar 
het is misgelopen, dan kun je gaan 
bedenken wat je eraan wil doen.  Dat 
soort dingen worden heel vaak 
besproken tijdens zo’n intervisie.  

Daarbij komt er inbreng vanuit 
verschillende visies en dat houdt je 
scherp.  Het is voor de klant ook erg 
fijn als je er eens niet bent dat er altijd 
iemand is die het van je overneemt.  Op 
die manier kunnen patiënten altijd 
terecht en dat geeft een veilig gevoel.   
  
Eerder vertelde je ons het verhaal 

van de dokter in Shanghai die zei dat 

je eerst maar kruiden moest gaan 

doen vooraleer je met gynaecologie 

kon beginnen.  Kun je uitleggen 

waarom dat zo is? 

  

Ik werk veel met vrouwen en vrouwen 
zijn van nature bloedwezens.  Het hele 
aspect van bloed pathologieën, zoals 
bloedleegte of stase,  is dus een 
belangrijke factor.  Dat gaat meestal 
veel sneller als je daar kruiden voor 
hebt.  Bloed voeden kun je natuurlijk 
ook met acupunctuur, bv. stel dat je 
spijsvertering niet goed werkt, 
waardoor iemand de essentie van de 
voeding niet opneemt en daardoor een 
tekort aan bloedenergie opbouwt.  Dat 
kun je met acupunctuur heel goed 
oplossen omdat je het maag / milt 
systeem kunt reguleren.  
 
Acupunctuur is goed om het systeem 
af te stellen en te reguleren maar als 

dat systeem onvoldoende substantie 
heeft dan heb je toch kruiden nodig. 

 
Als de spijsvertering gewoon optimaal 
werkt en ondanks dat zijn er toch 
substantieel tekorten dan zou je kunnen 
zeggen dat voeding dat oplost maar 
naar mijn mening is voeding meer om 
iemand gezond te houden.  Hoe meer 
afwijkend de gezondheid is, hoe meer je 
de voeding moet uitbreiden en dat zijn 
de kruiden.  Hoe ernstiger de ziekte, 
hoe sterker de kruiden.  Bv. bij 
bloedstase, met acupunctuur kun je het 
bloed bewegen door de qi te bewegen. 
Maar als er echt harde accumulaties 
zijn, bv. endometriose, vleesbomen of 
verklevingen; dan heb je bloedbrekende 
kruiden nodig.  Acupunctuur alleen zal 
dat niet oplossen. Daarbij wil ik graag 
vermelden dat dat veel mensen denken 
dat met name de tonifierende formules 
belangrijk zijn, maar dat geloof ik zeer 
zeker niet.  
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 We zien hier dus ook wel mensen 
voor hoofdpijn of rugpijn maar 
90% van onze patiënten komt hier 
toch voor de gynaecologie. Dat is 
wel fijn.  Op het moment dat je een 
keuze maakt voor specialisatie dan 
kun je daar ook echt goed in 
worden. 

Als je het hebt over gynaecologie, 

wat voor klachten behandelen 

jullie zoal? 

 

Een breed scala aan gynae-
cologische klachten, bv menstruatie
-klachten, of vrouwen met vaginale 
klachten, of fertiliteitsproblematiek. 
Heel divers. 

 Dat Chinese Geneeskunde kan 
helpen bij dit soort 'interne' 

klachten wordt gelukkig steeds 
bekender. Er komen hier 

inmiddels ook jonge meiden die 

op hun 15e door hun moeder 
hiernaartoe gestuurd worden 

omdat ze dermate pijnlijke of 
hevige menstruaties hebben.  Dat 

vind ik echt heel mooi.  Dan kun 
je vanaf het begin van zo’n 

menstruele cyclus inspelen opdat 

die goed geregeld is.  Daarmee 
voorkom je later een hoop 

mogelijke problemen.  

Bij menstruele klachten kun je 
denken aan pijnlijke menstruatie, te 
veel bloedverlies of juist geen 
cyclus: amenorrhoea.  Daarnaast 
heb je dan de menopauzeklachten 
zoals opvliegers, niet slapen of heel 
wiebelige emoties. We zien hier in 
de praktijk veel koppels met een 
kinderwens.  De oorzaak van het 
niet zwanger worden kan uiteraard 
heel verschillend zijn.  Dat kan oa. 
bij de man liggen, bv. door te lage 
zaadkwaliteit of kwantiteit.   

In onze Westerse wereld hebben 
juist veel patienten baat bij formules 
die eerst de excessen, zoals bv 
stagnatie of hitte, oplossen. Eenmaal 
de energie dan weer beter 
doorstroomt, zie je vaak dat de 
deficiënties veel makkelijker op te 
lossen zijn, want het systeem werkt 
weer. Dat wordt vaak 
onderschat.  De kracht van 
kruiden.  Soms kun je best 
lang bezig zijn met acu-
punctuur terwijl je het met 1 of 
2 kruidenformules zo hebt 
opgelost.  

 

Wat is precies een 

kruidenformule? 

  

Typerend aan de Chinese 
fytotherapie is dat je nooit gebruik 
maakt van enkelvoudige kruiden net 
vanwege het holistische aspect.  Zo 
ook spreken we niet over een lever 
of een maag maar over de interactie 
tussen die organen, we kijken naar 
de hele persoon.  Zo kijken we ook 
naar de werking van kruiden.  Kruid 
A heeft bv. een bepaalde werking 
maar kruid B heeft een andere 
werking, als je die dan samenvoegt 
dan heb je niet 1+1=2 maar =3, het 
principe van synergie.  Bepaalde 
kenmerken activeren elkaar waar-
door je nog extra effect krijgt.  Je 
kunt dus niet zomaar een kruid 
weglaten uit een formule want dan 
verander je dus de hele formule.  
Soms voegt men ook kruiden toe om 
de formule beter opneembaar te 
maken of om toxische aspecten weg 
te nemen.  

Jullie praktijk is gericht op 

vrouwen - kan men hier als man 

ook terecht? 

  
Op onze voordeur staat inderdaad 
“voor vrouwen” omdat onze 
specialisatie gynaecologie is, dat wil 
echter niet zeggen dat ik geen 
mannen zie. Ook mannen kunnen 
hier terecht met met allerlei klachten. 
Zo hebben we hier mannen met 
andrologische klachten zoals ver-
minderde zaadkwaliteit of prostaat-
klachten, maar ook mannen met 
andere klachten zoals bv Meniere, of 
slaapproblemen etc.   

Stichting CNYS-TCM 

Westers gezien kun je daar weinig 
mee, maar Chinees gezien dus wel.  
Als je daarvoor kruiden geeft, dan zie 
je na 3 maanden een duidelijk effect.  
Een groeiende groep patienten binnen 
het infertiliteitsdeel zijn de vrouwen 
met de habituele miskramen. Bij 
fertiliteit denken we vaak aan 
zwanger worden, maar je moet ook 
zwanger blijven.  De Chinese 
geneeskunde haalt hier echt heel veel 
succes mee.  Verder zien we bv 
regelmatig vrouwen met premen-
struele klachten zoals pijnlijke borsten 
of migraine.  

Laat ons over één ding duidelijk 

zijn: menstruatie hoort niet pijnlijk 
te zijn, het is deel van de 

vrouwelijke fysiologie, het is zo 

natuurlijk als eb en vloed.   

Pijn en ongemak bij de menstruatie 
beschouwt men in het westen vaak als 
een normaal gegeven, maar dat is dus 
niet zo!  

PCOS en menopauze zijn toch vaak 

hormonale klachten , op welke 

manier werkt acupunctuur of 

kruiden op het hormonale systeem? 

 

Chinezen hebben het inderdaad niet 
over hormonen maar waar de 
Chinezen het wel over hebben zijn de 
extra meridianen.  Met name de Ren 
Mai, Chong Mai en Du Mai.  Dat zijn 
degene die binnen ons Chinese 
denken de verbinding leggen tussen 
baarmoeder (incl. eierstokken en 
eileiders), de nier energie, het hart en 
de hersenen.  Als je die verbindingen 
bekijkt dan komt dat enigszins 
overeen met de HPO-as in het 
Westerse denken.  Hypofyse, hypo-
thalamus en pituitairy as.  Als je kijkt 
naar de functies die horen bij de extra 
meridianen, dan gaan ze allemaal over 
het reguleren van hormonale klachten 
of het hormoonsysteem.  Ren Mai 
werkt bv. heel goed in bij zwanger-
schap, vergroeiingen zoals myomen, 
… maw. gynaecologische klachten.  
In het Westen zegt men hormonale 

klachten, vanuit Chinese optiek 

heeft men het dus over de extra 

meridianen.  Daar kun je zowel met 

acupunctuur als met kruiden op 

inwerken. 
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Is het extra meridianen systeem 

dan vergelijkbaar met het 

hormonale stelsel? 

 

Ja, maar er is één heel groot, 
cruciaal verschil en dat is dat wij 
niet geïsoleerd denken.  Je kijkt naar 
het groter geheel en naar de 
verbindingen.  Dat is ook de 
grootste kracht van Chinese 
geneeskunde.  Wij gaan dus niet 
met onze microscoop inzoomen op 
de baarmoeder als iemand niet 
zwanger raakt, maar we kijken naar 
welke verbindingen te maken 
hebben met de baarmoeder en op 
welke manier loopt het spaak?  Hoe 
komt het dat er te weinig energie zit 
of materie, bloed of yin enz… of 
komt het net omdat die ver-
bindingen geblokkeerd zijn? Bv. bij 
habituele miskramen zie je vaak dat 
er een bloedleegte is.  Gebrek aan 
bloed-energie. Dan kun je wel 
focussen op de baarmoeder maar het 
zijn hart- en lever-energie die via de 
Chong Mai die baarmoeder van 
bloed voorzien. Ook kan er bloed-
stase zijn maar de oorzaak van die 
stase hoeft zich niet noodzakelijk in 
de baarmoeder te zijn. Er kan koude 
of hitte zijn in de meridianen waar-
door de circulatie niet op orde is.  

Je kijkt dus naar hoe het gehele 

systeem en hoe het proces in 

elkaar zit en zoekt daarin de 

oorzaak - is dat Westers gezien 

dan zo verschillend? 

 

Westers gezien zoeken ze ook naar 
oorzaken maar voor mij stopt de 
vraag te vroeg in het Westerse 
denken.  Bv. als iemand komt met 
endometriose heeft men daar 
Westers gezien geen antwoord op, 
waarom die endometriose zich 
ontwikkeld heeft.  Dus bij menstrua-
tiepijnen komt een westers arts 
soms tot de conclusie dat de oorzaak 
bij endometriose ligt, maar daar 
stopt de vraagstelling dan. De reden 
voor het ontstaan van de endo-
metriose wordt niet beantwoord. De 
vervolgvraag is veel interessanter: 
hoe komt iemand aan die 
bloedstase? Is dat vanwege 

koude of hitte die het bloed doet 
indikken? Is er slijm waardoor het 
bloed niet goed stroomt? TCM gaat 
dus verder. Eigenlijk ga je verder tot 
je het hele patroon ontrafeld hebt,  
tot je het hele mechanisme begrijpt, 
want je kunt pas behandelen als je 
het gehele mechanisme begrijpt.  
Je kan de endometriose-laesies of 

chocoladecysten wegsnijden, 
maar het komt steeds weer terug, 

omdat je de onderliggende 
oorzaak niet aangepakt hebt.  

 
Let wel: de Westerse Geneeskunde 
heeft zeker ook veel te bieden. Dia-
gnostische middelen als echoscopie, 
MRI, hormoononderzoek etc 
kunnen ons vaak extra informatie 
geven, die je meeneemt in je ener-
getische diagnose. Mijn diagnose is 
dan ook pas af als ik het mech-
anisme kan uitleggen hoe iemand in 
die situatie is beland. Dat betekent 
niet dat eens ik gediagnosticeerd 
heb dat ik niet meer hoef verder te 
denken. Je mag ervan uitgaan dat 
wanneer je behandelt er ook effect 
is. Het volgende consult is dus 
sowieso weer anders. Er zijn dingen 
opgelost en je komt weer op een 
nieuwe laag. Ik kijk altijd naar de 
fase van de cyclus waar diegene in 
zit en wat presenteert er zich nu op 
dit moment?  De laatste jaren ben ik 
in mijn manier van diagnostiseren 
steeds meer het Zes Divisie-denken 
gaan integreren. De Zes Divisies zie 
ik zeker niet enkel als een soort 
'gelaagd' systeem, maar meer als de 
energetische bewegingen van het 
yang in het lichaam. Hoe beweegt 
de levenskracht in ons?Hoe komt de 
zon –het yang – op en gaat het weer 
onder in mijn lijf? Bijv. Taiyang is 
als de zon die opkomt, een 
beweging naar boven en naar 
buiten, dus dat gaat over het openen 
van de porieen, wat een functie van 
de Long-energie is –Long-Taiyin 
heeft zijn energetische actie op 
Taiyang- . Bij Yangming staat de 
zon op 12u midden boven je hoofd 
te branden. Je kunt je in-beelden dat 
als er stagnatie is in de Yangming-
organen en de zon dus niet wil dalen 
dan verhit je heel erg. Op die manier 
ben ik gaan kijken naar hoe ik dat 
aspect van de zon in ons lijf kan 
vertalen naar meridianen. 

De maag meridiaan is meer dan de 
maag, het is Zu Yang Ming. Deze 
manier van denken komt vanuit de 
Shang Han Lun. Loskomen dus van 
puur in Zangfu denken maar kijken 
naar de bewegingen binnen die 
divisies. 
 
Werken jullie ook samen met de 

reguliere zorg? 

 

We krijgen regelmatig patiënten 
doorgestuurd vanuit verschillende 
ziekenhuizen in Amsterdam zoals 
het VU en het AMC.  Het is een 
heel wisselende werking.  Er zijn 
gynaecologen die er absoluut voor 
openstaan en anderen die het weer 
als onzin afschrijven. Als er een 
goede dialoog is met de behande-
lende gynaecoloog is dat natuurlijk 
altijd in het voordeel van de patiënt. 
Maar we hebben hier ook enkele 
huisartsen en gynaecologen onder 
behandeling die zeer tevreden zijn, 
en dat is natuurlijk de beste 
reclame.   
 
Heb je nog 3 tips voor onze lezers 

om aan hun gezondheid bij te 

dragen? 

 

Naast het feit dat je vooral je passie 
moet volgen in het leven verwijs ik 
graag naar de drie tips die ik ooit 
kreeg van mijn professor Dr. Li Xiu
-zhen in China. Een dame die op 
haar 78e levensjaar nog steeds 80 
patiënten per dag zag, van ‘s 
morgens 8u tot ‘s avonds half 7.  Bij 
iedereen was ze de rust zelve, helder 
en oprecht begaan met de patiënt.  
Toen ik haar naar haar geheim 
vroeg vertelde ze me: 
 

1. Ik eet alles: vlees, vis, groente 

en fruit.  Maar met mate. 

 

2. Ik doe elke dag Taiji of Qigong, 

iets van beweging. 

 

3. Nooit boos worden.  

Dat is het belangrijkste. 

 
Die laatste vind ik best een 
uitdaging, maar met regelmatig 
mediteren kan je al een stuk 
makkelijker de dingen relativeren. 

Stichting CNYS-TCM 
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Hoewel de extra meridianen bekend zijn en gebruikt 
worden binnen zowel de acupunctuur als de 
kruidengeneeskunde kennen zij een meer prominente 
plaats binnen Daoïstische trainingen.  

Volgens de welbekende Chinese arts Li Shi-Zhen 
kunnen we de acht extra meridianen pas echt 
begrijpen, wanneer wij ze cultiveren door het 

beoefenen van Neidan trainingen.  

Het is een effectieve manier om de vitale substanties door 
heel het lichaam te laten circuleren. Hierdoor reinig je als 
het ware je lichaam van binnen. Door het onzuivere uit 
het zuivere te filteren,  kunnen we ons diamant zien en 
ervaren, wat ons vervolgens helpt in het vervullen van 
onze levensvraag en zoektocht naar zelfrealisatie.  

Het openen van de meridianen heeft verschillende 
voordelen. Ten eerste helpt het ons ziektes elimineren en 
het verlengen van onze levensduur, ten tweede geeft het 
ons de mogelijkheid om controle te krijgen over leven en 
dood, en tot slot biedt het ons de mogelijkheid om 
anderen te helpen genezen, aldus Wang Li Ping. Binnen 
het concept van Neidan training (Innerlijke Alchemie) 
zijn er verschillende trainingen gericht op het openen, 
voeden en cultiveren van de extra meridianen.   

Chong Mai - De sleutel tot jezelf 

Chong Mai is de benaming van de centrale meridiaan 

die ons meest ‘Yinne’ punt [Hui Yin] verbindt met ons 

meest ‘Yange’ punt [Bai Hui].  Chong 衝betekent 
marcheren, penetreren en/of circuleren. De Chong Mai 
staat bekend om zijn scheppende functie. Niet alleen 
die van de interne organisatie van het leven maar ook 
van belangrijke mutaties in het proces van voort-
planting.  De Chong mai wordt ook wel de zee van 
baarmoeder en bloed, de zee van de 12 meridianen, de 
zee van Yuan Qi, en de oorsprong van de driewarmer 
genoemd. Het is de eerste meridiaan die wordt gevormd 
tijdens de conceptie. Hij verbindt de Voorhemelse en 
Nahemelse Qi met elkaar door de relatie die hij houdt 
met Nier en Maag.  
 

Er zijn in totaal vijf aparte takken.  
 

De interne tak, abdominale tak, hoofdtak, spinale tak en 
de dalende tak.  Door te kijken naar de extra meridianen 
krijgen we inzicht in de basisstructuur van onze 
levensbestemming. We hebben allemaal een blauwdruk 
meegekregen – ons voorbestemd lot. Deze wordt 
gevormd door de Chong Mai. Uit de Chong Mai 
ontstaan de Du Mai en de Ren Mai die ook gezien 
worden als De zee van Yin en De zee van Yang. Omdat 
hier de Yang en Yin  (hemel en aarde) samen komen, 
wordt er gezegd dat hier het zaadje wordt geplant van 
ons leven. De Chong Mai representeert het zelf-
bewustzijn, ons Ik.  
 
De Du Mai, Ren Mai en Chong Mai beginnen alle in de 
onderste verwarmer, in de ruimte tussen de nieren (ook 
wel het onderste Dan tian genoemd). Ze ontstaan direct 
of indirect vanuit de nier en ze bevatten de Jing die in de 
nier zit opgeslagen. In de Chinese geneeskunde wordt 
gesproken over drie soorten Jing. De Voorhemelse, 
Nahemelse  en  de  Nier  Jing.  De  Voorhemelse  Jing 
ontstaat bij de conceptie. Deze Jing voedt het embryo en 
de foetus tijdens de zwangerschap. Omdat het van de 
ouders  bij  de  conceptie  overgeërfd  wordt,  kan  de 
Voorhemelse Jing amper tijdens het volwassen leven 
beïnvloed worden.  Sommigen zeggen dat  deze Jing 
‘gefixeerd’  is  in  kwantiteit  en  kwaliteit.  Door  zijn 
interactie met de Nahemelse Jing, kan het echter positief 
beïnvloed worden, zelfs al kan het niet kwantitatief 
vermeerderd worden. De Nahemelse Jing is de essentie 
die na de geboorte gezuiverd en geëxtraheerd wordt uit 
het voedsel en vloeistoffen door de maag en de milt. Tot 
slot heb je nog de Nier Jing. Het bestaat uit zowel de 
Voorhemelse Jing als de Nahemelse Jing. Deze wordt in 
de Nier opgeslagen, en wordt door het hele lichaam 
gecirculeerd door o.a.  de Chong Mai en de andere 
extrameridianen.  Jing  is  een  belangrijke  vitale 
substantie  omdat  het  zorgt  voor  o.a.:  groei,  voort-
planting en ontwikkeling oa. door het produceren van 
merg.  Het is de basis voor Nier Qi en je constitutie . 
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Ook Damo Mitchel wijst op de verschillende takken van 
de Chong Mai.  De eerste tak stroomt door het centrum 
van het lichaam vanaf de kruin boven het hoofd door tot 
naar het perineum. Deze tak verbind de drie Dan tian 
met elkaar en controleert de stroming van alle energie 
door het centrum van het lichaam. Het is een spirituele 
antenne die contact maakt met het hogere bewustzijn. 
Een tweede tak stroomt door het centrum van de 
wervelkolom. Deze tak brengt de Qi vanaf de nieren in 
beweging tot aan de hersenen. Het controleert de sterkte 
van de wervelkolom. Daarnaast zijn er nog twee 
zijtakken, zowel links als rechts van de borstkas en 
abdomen. Deze dienen ervoor om de balans tussen yin 
en yang te reguleren binnen het lichaam. Tot slot zijn er 
nog extra takken die door het centrum van de armen en 
benen stromen; deze zorgen ervoor dat Qi de 
extremiteiten bereikt. 
 
 
Eén van de manieren 

om de Chong Mai te 
openen is door lang-
durig en dagelijks te 

mediteren. Hierdoor 
leer je jezelf beter 

kennen, verhoog je je 
zelf- bewustzijn en zelf

- vertrouwen.  
 
 
In het boek van Wang 
Li Ping wordt een 
vergelijking gemaakt 
tussen DNA en Original 
en Inherited Qi.  In de 
genen wordt de genetische informatie overgedragen aan 
de volgende generatie door replicatie, waardoor de 
kinderen dezelfde kenmerken vertonen als de ouders. 
Ook bepalen zij de kwaliteit van de gezondheid. Genen 
bevatten DNA, wanneer er een fout ontstaat in de DNA 
structuur, dan kan er ziekte ontstaan. Abnormale 
duplicatie of het hebben van bepaalde genen, kunnen de 
oorzaak zijn van ziektes. Naast deze westerse uitleg, 
legt hij ook uit wat de Daoïstische visie is op het 
lichaam.  
 
Er wordt gesproken over verschillende soorten Qi. De 
Original Qi is bijvoorbeeld aanwezig in het fysieke 
lichaam. Deze komt voort uit de samenkomst van het 
zaad van de vader en bloed / eicel van de moeder. 
Volgens Wang Li Ping is deze Original Qi niet 
gerelateerd aan het fysieke lichaam, omdat deze voort 
blijft bestaan na de dood.  Deze bevat informatie, 
herinneringen en ervaringen van onze voorouders. In dat 
opzicht kun je alleen gezond en lang leven als je deze 
Qi cultiveert. Naast de Original Qi is er ook een 
Transmitted Qi ofwel de Genetic Qi genoemd. Hij is 
van mening dat de genen maar een klein deel uitmaken 
van het groter geheel, en dat we bestaan uit een 
mengeling van Transmitted Qi. Deze bevat dus ook Qi 
vanuit de ruimte, planten en bomen etc.  

De Qi die zij bevatten kunnen sterker en groter zijn 
omdat zij een langere geschiedenis hebben gekend. 
Wanneer we vlees eten, kunnen we dus ook de slechte 
Qi van de dieren overnemen, zoals angst, stress en 
spanning. Daarom dat veel Daoïsten vegetarisch zijn. 
We hopen allemaal de gezonde genen of Qi over te 
erven, maar daar hebben we zowel in het Westen als in 
het Oosten geen macht over. De Daoïsten hebben 
daarom een andere focus in het leven, namelijk het 
elimineren van deze Trasmitted Qi, dit doen ze via 
meditatie. Het idee erachter is om met de Qi die je hebt 
opgebouwd, een nieuwe geboorte te creëren, je eigen ik. 
Alle overgeërfde Qi wordt hierbij dan uitgestoten.  

 
Dit hele proces kunnen we link-en aan het concept van 

constitutie.  Con-
stitutie is iets wat 
we mee krijgen 
van onze ouders 
bij de geboorte. In 
zowel de Chinese 
geneeskunde als 
de moderne bio-
g e n e e s k u n d e 
speelt het een 
belangrijke rol bij 
het bepalen van 
onze levens-duur 
en hoe het met 
onze gezondheid 
gesteld is.  
 
 
 

 
 
Wanneer de Qi overvloedig is, is het lichaam sterk en 
is de levensduur ook langer dan wanneer de Qi 
schaars is. Het lichaam is dan zwak en is veel 

vatbaarder voor ziektes met alle gevolgen voor de 
levensduur.   
 
 
In de Chinese geneeskunde zegt men dat onze 
constitutie opgeslagen zit tussen de nieren - de Nier 
Jing. Jing wordt meestal vertaald als ‘ essentie’. Er 
wordt een onderscheid gemaakt tussen de Voorhemelse 
Jing,  de Nahemelse Jing en de Nier Jing. De 
Voorhemelse Jing wordt gevormd door de samenkomst 
van Jing Qi Yang (vader) en Jing Qi Yin (moeder) 
tijdens conceptie. Deze Jing voedt het embryo en de 
foetus tijdens de zwangerschap en is ook afhankelijk 
van de voeding afkomstig van de Nier van de moeder. 
Deze Voorhemelse Jing is wat we de basis 
constitutionele opmaak noemen en dus de sterkte en de 
vitaliteit van elke persoon bepaalt.  
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De acht extra meridianen liggen op het diepste niveau 
binnen ons lichaam. Deze zorgen ervoor dat de twaalf 
hoofdmeridianen voorzien worden van Qi en bloed. Zij 
worden gebruikt als reservoirs, en vullen de meridianen 
aan waar nodig is en vangen het op wanneer het 
overstroomt. Er wordt gesuggereerd dat zij onze DNA of 
genen voeden, wanneer wij hier aanspraak op doen,  men 
gelooft dat we hiermee onze DNA structuur kunnen 
beïnvloeden.  

In de Chinese geneeskunde wordt onze Jing gezien als de 

bron van het leven. Jing wordt getransformeerd in allerlei 
substanties en functies. Yuan Qi is de motor van ons 
lichaam en is afkomstig van onze Jing. Ook onze eerste 
meridiaan namelijk de Chong Mai wordt gevormd door de 
Jing. Deze zorgt er vervolgens voor dat de genetische codes 
worden ontvouwen vanuit de Jing. Jing vertegenwoordigt 
onszelf. Hier zit dus onze genetische essentie en Ancestral 
lineage in opgeslagen.  

 

Als je jezelf, jouw voorouders en / of jouw lineage 
niet leuk vindt, of je hebt de wens om iemand anders 
te zijn, betekent het dat je jouw Jing of Yuan Qi niet 
leuk vindt. Het niet leuk vinden van jezelf creëert van 
binnen een diepe onbalans en of conflict. Om hieruit 
te komen, is het belangrijk om kennis en inzicht te 
verwerven over de realiteit. De Chong mai kan je 
bevrijden van emoties. Volgens Anita L. Biggs, is de 
Chong Mai gerelateerd aan onze voorouders, bevat het 
inter- generationele patronen, cellulair geheugen en 

ons voorbestemd lot. Dit is de meridiaan waarbij je 

je innerlijke zelf kan reguleren. Het geeft een 
directe toegang tot ons spirituele IK, onze diamant, en 
geeft ons de mogelijkheid om hier bewust van te zijn 
en  het na te leven.  

“A goal of personal development is to cultivate jing 

and the chong channel, allowing the unity of our 

body, mind and spirit, or our shen, qi and jing.” 

MC 
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Interview met TQON 

Mijn naam is Veronique Rillmann.  Ik ben 56 jaar 
en ben sinds de jaren 90 bezig met TCM.  
Oorspronkelijk kom ik uit het Sociaal Cultureel 
en Reïntegratiewerk.  Het begon bij mij met de 
hobby van bonsai en van daaruit Taiji, Fengshui, 
Tuina, Chinese voedingsleer en dan maar gelijk 
door naar ook acupunctuur en kruiden.  In 1998 
begon ik met lesgeven Qigong en Taiji en draai 
nu 10 groepen waarbij er enkele specifiek voor 
mensen met chronische klachten.  Daarnaast heb 
ik dan mijn praktijk  The Yellow Maple. 
 
Mijn naam is Michel Naafs en ben 46 jaar.  In het 
dagelijks leven ben ik coach-psycholoog.  Ik help 
mensen om uit stressvolle situaties te komen, dan 
wel vanuit een privé setting als vanuit werk-
situaties.  Zes jaar geleden ben ik in aanraking 
gekomen met Taiji Tao en Qigong.  Ik ben 
ongeveer anderhalf jaar bij Jaap Luyten op les 
geweest en heb daarna bij hem een jaaropleiding 
gevolgd. Vanuit mijn eigen ervaring met burn-out 
en mijn ondernemersgeest heb ik op een gegeven 
moment de stap gewaagd en ben parttime voor 
mezelf begonnen. Binnen het ZENtrum geef ik 
naast Taiji Tao en Qigong lessen ook Yoga.  
 
Jullie geven samen een jaaropleiding - hoe ziet 

zo’n opleiding er uit? 

  

Het is een opleiding van twaalf maanden waarbij 
in de eerste twee lessen een degelijke theoretische 
basis wordt gelegd waarop de volgende lessen in 
het teken staan van de 5 elementen.   
Tussentijds is er een tentamen die vooral gericht 
is op het geven van inzicht in hoe ver iemand 
staat in zijn / haar ontwikkeling.  Er is daarnaast 
ook les in de praktijk,  didactiek, meditatie en een 
examendag voor theorie en praktijk.  Twaalf 
lesdagen in totaal -  één zaterdag per maand, 
ingedeeld in de ochtend is het met name theorie 
en de middag praktijk.  Wanneer men het 
tentamen en examen aflegt ontvangt men een 
diploma en de mogelijkheid om in de landelijke 
registratie van Tai Chi Tao docenten te worden 
opgenomen. Zonder examen/tentamen krijgt men 
een bewijs van deelname. Daarnaast hebben we 
alles digitaal zo mooi georganiseerd, dat alle 
deelnemers zowel de 
theorie als de praktijk 
online kunnen volgen én 
down-loaden. Op elk 
moment kunnen ze bv. met 
hun eigen smartphone de 
theorie nog eens doorlezen 
of een vorm oefenen.  
 

Wat voor soort theorie krijgt men in de opleiding? 

  
Een stukje achtergrond over het land en de geschiedenis van 
China maar uiteraard ook de begrippen WuWei; Yin en 
Yang; Qi; de vijf elementen en al de resonanties die zich 
hiermee verbinden.  Die theorie proberen we uiteraard terug 
te koppelen naar de fysieke oefeningen.  Wat is bv. een yin- 
beweging of een yang-beweging? Als je een grote 
beweging omhoog maakt, bij welk element kun je dat 
plaatsen?  Wat zijn wateroefeningen?  Enz…   
 
De kern van de opleiding draait dus om de vijf elementen.  
Die koppelen we niet alleen aan de oefeningen maar ook 
aan de potentiële docenten.  De elementen zeggen nl. ook 
iets over jou als docent.  Daarbij doet men een test om te 
bepalen of je een yin of yang type bent en welk element bij 
jou het meest op de voorgrond zit.  Dat geeft veel houvast 
hoe jij als docent dingen bij jezelf kan veranderen, hoe je 
kunt transformeren.  Een stukje psychologische 
ontwikkeling dus.  Op die manier kun je vanuit een hele 
nieuwe invalshoek naar bepaalde zaken gaan kijken.  
Zelfontwikkeling is een belangrijk stuk. 
 

Kun je me wat meer vertellen over de Taiji Tao? 

  
In de opleiding onderwijzen we meerdere vormen.  Taiji 
Tao vormt de kern maar zo komen ook de Shibashi en de 
BaDuanJin (8 brocades) aan bod.  Daarnaast heb je dan vijf 
elementen – vormen.  Die komen specifiek uit de Taiji Tao. 

Kenmerkend voor deze stroming is dat we veel door 

elkaar gaan hutselen.  Het creatieve proces van 

combineren en aanpassen is een belangrijk aspect.   

Daarbij is het uiteraard wel belangrijk dat de basis principes 
aan de grondslag liggen van alles wat je doet.  Zo heb je 
ChengFu basisprincipes, het zinken, bewegen vanuit het 
midden, snel of langzaam, de krachtopbouw van onder naar 
boven en de manifestatie in de handen.  Het uitvoeren van 
de oefeningen met aandacht en waarnemingsvermogen.  Al 
die principes komen telkens opnieuw naar voren in eender 
welke vorm die je doet.  We leren dus eerst de principes en 
dan pas de vormen.  Hoewel we dit niet dogmatisch willen 
gaan doen.  Er moet steeds ruimte blijven voor de 
mogelijkheden van het individu.  Het is belangrijk dat men 
op de hoogte is zodat men het ook kan overbrengen.  Die 
toegankelijkheid is een belangrijk aspect van Taiji Tao.  Het 
is geen strijd of competitie, het gaat erom dat iedereen aan 

z i j n  /  h a a r 
gezondheid kan 
werken op hun eigen 
niveau en met de 
eigen mogelijkheden 
in rekening ge-
bracht.  
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Als ik het goed begrijp is Taiji Tao dus niet zozeer een bepaalde vorm maar 

eerder een set van vormen met een specifieke benadering? 

  

Er zijn een aantal vaste vormen in onze opleiding waarbij in bijna elke vorm de vijf 
elementen zit verweven.  Dat is te danken aan de grondlegger Jan Kraak.  Daarbij 
hoort het idee dat je je vrij mag voelen om de vorm aan te passen zolang de essentie 
ervan behouden blijft.  Zo ontstaan hele mooie vormen.  Het creatieve proces, dat 

is belangrijk.  Zo kan een vorm zich kenmerken door het terugkeren van een 
groeiend einde, de beweging van het hout.  Of de spreiding van het vuur, de 
samentrekkende beweging van het metaal, het voedende van de aarde;  het zijn 
bijna gedichten in de vorm van beweging.  Daarbij komen ook veel visualisaties 
aan bod.  Als je het verhaal vertelt dan kun je dat ook makkelijker onthouden.  Dat 
maakt het hele proces dynamisch.  Zo hebben we bv. ook een Taiji/Qigong – 
zonnegroet ontwikkeld.  De bewegingen richten zich naar de zon en we gebruiken 
ook veel verwarmende elementen van het vuur, de warmte van de zon.   Dat soort 
zaken mag je allemaal bedenken, het is op een speelse manier omgaan met je 

eigen creativiteit en de materie.  Als je de essentie weet te waarborgen en de 
basisprincipes weet te respecteren dan kan iedereen zo’n vorm gaan ontwikkelen.  
 

Echt aan de slag gaan dus met de principes.  Toegankelijkheid, laagdrempelig.  

Hebben jullie een bepaalde doelgroep voor ogen? 

  
Nee, in onze opleiding niet.  Privé gezien zit Veronique meer op de preventieve en 
curatieve gezondheidskant en heeft ze ook een iets ouder publiek.  Ikzelf (Michel) 
zit meer op de beleving en meditatieve kant.  Zo zou je het kunnen scheiden.  In de 
opleiding is er echter geen scheiding.  Ieder kan ermee zijn / haar eigen weg 
begaan.  Elke Taiji Tao leraar ontvangt zijn eigen mensen, het stuk uitvoering is 
toch erg persoonsgebonden en daar is voor elk wat wils.  Elke leraar heeft ook zijn 
eigen ontwikkeling en bagage.  Je ziet vaak dat mensen toch gaan samenvlechten 
wat ze hier leren met wat ze al kennen of met zaken die ze dan achteraf nog leren.  
 

Je hebt verschillende soorten qigong.  Voor vechtsport, gezondheid of 

spirituele ontwikkeling.  Welke rol speelt Taiji Tao in zijn beoefening? 

  
Uiteindelijk gaat het om de San Bao principes: Jing, qi en shen.  Soms ligt de 
nadruk meer op Jing, dan weer op Qi en een andere keer op het Shen aspect.  Die 
aspecten kun je ook verbinden met elkaar.  Die koppel je dan weer met de vijf 
elementen – die daar altijd in verweven zitten – en zo ga je verder naar meridiaan 
niveau.  Het hangt ervan af waar je nadruk op komt te liggen, uiteindelijk pak je 
alles aan. 

 

Jullie geven ook meditaties in 

de opleiding.  Kun je daar wat 

meer over vertellen? 

  
In de opleiding geven we een 
inkijk in de verschillende stijlen 
die er zijn.  Daarbij proberen we 
vooral niet sturend te zijn in de 
keuze van richting die een cursist 
op wil.  Mensen moeten het 
vooral gaan ervaren.  Wij zijn er 
om hen de dingen aan te reiken.  
Sommige meditaties komen uit 
de yoga-traditie, anderen uit de 
Qigong of uit zen-meditatie.  
Cursisten moeten zich achteraf 
vooral uitgenodigd voelen om 
verder te gaan in een bepaalde 
zelfgekozen richting en daar dan 
de diepgang in gaan vinden.   
 
Zo hadden we vorig jaar bv. een 
cursist die veel weerstand had 
tegenover meditatie.  Toen ik 
(Michel) hem enige tijd na de 
opleiding terug tegen kwam 
bleek hij elke dag te mediteren 
en daar heel veel baat bij te 
ondervinden.  Dat is precies wat 
je wil natuurlijk.  Dat het echt 
waarde toevoegt aan het leven 
van mensen.   
 
De opleiding bestaat dus uit 

theorie, praktijk, didactiek en 

meditatie.  Zijn er veel cursis-

ten die zelf al les geven? 

  
De meeste cursisten geven geen 
les bij de start van de opleiding 
maar velen doen dat achteraf 
wel.  Ons voornaamste doel is 
niet persé docenten op te leiden 
maar met name verdieping 
aanbieden in hun zelfont-
wikkeling.  Van de 12 cursis-ten 
die vorig jaar deelnamen geeft 
nu bv. de helft les.  Er zijn ook 
twee mensen gestopt omdat ze 
dan toch merken dat dit niet hun 
weg is en dat mag natuurlijk ook.  
Het gaat om de ontdekkings-
tocht.  
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Hoe ziet de opleiding er praktisch gezien uit? 

 
  
Zoals ik eerder zei gaat het om 12 lessen verspreid 
over 12 maanden.  De totale kosten van de opleiding 
zijn 1548 euro.  Dat bedrag kan overigens ook 
maandelijks betaald worden. Bij een betaling in één 
keer is er korting.  Ook daar weer proberen we de 
toegankelijkheid voor de mensen te waarborgen.  
 
Op onze website www.tqon.nl kunnen cursisten dan 
weer alle lessen digitaal en in videomateriaal 
opnieuw doornemen en downloaden via een 
studieportaal.  We hebben een facebook groep 
opgericht (Taiji & Qigong Nederland) die open is 
voor iedereen en waar we informatie delen en waar 
anderen ook hun info, workshops, opleidingen etc. 
kunnen plaatsten. 
 
Daarnaast bieden we EHBO cursussen specifiek voor 
Taiji / Qigong / Yoga of verwante beweegactiviteiten 
aan.  Verder worden er jaarlijks docentendagen 
georganiseerd door o.a. Ted Duijvestijn (Lelystad) 
en Marijke van der Kraan (Doetinchem) om kennis 
en ervaringen uit te wisselen. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

Hebben jullie nog 3 tips voor onze lezers  

om gezondheid en welzijn te verhogen? 

  
Het zullen er vier worden: 

Vier essenties van het leven volgens de Chinezen.   
 

Die gebruikt Michel in zijn praktijk onder de vorm van het acronym 
BERG zoals het yin -yang symbool ook wel eens vergeleken wordt 

met een berg waarvan de zonzijde yang is en haar schaduwzijde yin: 
 
 

    B Bewegen 
    E Eten en drinken  
    R Rust nemen 
    G Gedrag | Mindset  
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Stichting Chinese Yang sheng & TCM 
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Lees je graag ons magazine? 

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

 
Abonneer je dan nu en ontvang 3x/jaar dit magazine bij jou in de bus! 

Ga naar onze website www.cnys-tcm.com/magazine en bestel nu! 
 

Because Health is our most important asset 

Yang sheng! 

EDUCATION 

Check onze website voor alle 2e hands boeken 
 

www.cnys-tcm.com/boeken/ 


