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Interview met Cedric Mallants
Hallo mijn naam is Cederic Mallants
en mijn leeftijd is 38 jaar. Ik ben een
TCM therapeut en instructeur Chinese
Martial Arts. Voor mijn verhaal in de
Chinese geneeskunde begon was ik
sport trainer in Frankrijk, het soort
trainer die werkt binnen de gezondheidszorg en onderwijs. Nadat een
patiënt bij de dokter geweest is komt
deze in het fysiotherapie traject
terecht en daarna komen ze dan bij
ons terecht om verder te trainen.
Nadat ik in 2005 was afgestudeerd
heb ik ongeveer vijf jaar gewerkt in
een fitness centrum die gespecialiseerd was in de voorbereiding van
top- atleten. We werkten met name
met internationale atleten. Hoewel ik
veel interessante mensen heb ontmoet,
dokters en het hele team wat om zo’n
atleet heen functioneert, voelde ik me
toch beperkt in wat ik aan het doen
was. Ik zag dat het team kruiden
gebruikte en daarnaast volgde ik zelf
behandelingen bij een Chinese arts en
had natuurlijk ook mijn martial arts
achtergrond in Taiwan. Op een
bepaald niveau in mijn training begon
de Meester ook te tonen hoe je dingen
kon herstellen. Tenslotte als je
studenten geblesseerd raken of iets
breken, dan moet je hen toch kunnen
helpen om het terug te zetten. Zo
gebeurde het dat ik in 2008 besloot
om te beginnen met de studie van
Chinese geneeskunde om een beter
begrip te krijgen van deze aspecten.

Je kunt het full-time studeren of parttime. Net zoals hier in Nederland is
het dan zo dat je enkel in het weekend
les krijgt. De studie duurt vaak 4 – 7
of zelfs 10 jaar. Ik koos een bepaalde
school omdat die onder toezicht
staat van de Chinese ziekenhuizen,
de staatsziekenhuizen in Shanghai
en Beijing. We kregen tevens de
mogelijkheid om naar China te gaan
en het Chinese diploma te behalen.
Uiteindelijk heb ik dit niet gedaan
omdat ik mijn studie in Taiwan heb
voortgezet maar ik ben wel afgestudeerd binnen het Franse systeem dat
erkend is door de Chinese autoriteiten.
Hoe lang duurde die opleiding?
Toen ik studeerde was het vier jaar,
nu zijn het er vijf geworden. Het was
part-time onderwijs hoewel de inhoud
gelijklopend was met die van het fulltime onderwijs. Je nam les in het
weekend maar niet van 8u tot 17u
maar echt van zaterdag vroeg tot
zondag avond laat. Daarnaast was er
dan in de maand juli een volledige
week les.

Je studeerde Chinese geneeskunde
in Frankrijk – hoe is het onderwijs
daar?
Je hebt best wat verschillende opties.
Algemeen genomen moet je een
huisarts zijn om acupunctuur te
mogen studeren. Dit programma is
heel kort. De meeste artsen doen het
omdat acupunctuur nu eenmaal meer
en meer bekend aan het worden is.
Naast deze manier van onderwijs zijn
er heel wat verschillende onderwijssystemen. Dit komt met name doordat
er geen wetgeving is omtrent het
onderwerp.
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Ook hier start je om 6u in de ochtend
tot 22u in de avond. Het is een heel
intensieve training. Gedurende deze
periode doe je ook qigong training. Ze
bereiden je voor op de reis naar China
en je maakt twee reizen. Hier krijg je
dan de kans om jezelf te presenteren
aan de officiële instanties via een
test waarbij je het Chinese
certificaat kunt behalen. Dit vereist
echter wel een grote extra inspanning
omdat de opleiding in China vijf tot
zeven jaar full-time is.
Maar in plaats daarvan besloot je in
Taiwan te gaan studeren?
Ja. Ik was reeds meerdere maal in
Taiwan geweest vanwege de martial
arts trainingen. Sinds 2001 ging ik
daar elk jaar heen. Ik heb een speciaal
gevoel bij Taiwan en het is een heel
traditioneel land. Tijdens mijn tijd
daar heb ik wel het verschil leren
kennen tussen Chinese en Taiwanese
geneeskunde. Hoewel mijn studie
met Dr. Lee mij geen fysiek diploma
zou opleveren beschouwde ik het
toch als zijnde meer aantrekkelijk
omdat het diepe traditionele roots
had. Ik leefde daar vier jaar lang en
deed een gratis stage.
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Natuurlijk dien je jezelf eerst te
bewijzen vooraleer je daar wordt
toegelaten. Voor mij was het een
hele grote kans om daar gratis te
kunnen studeren. Dat is de
traditionele manier hoewel ik wel
eerst alle obstakels met visa,
woonkosten, etc… diende op te
lossen. Het duurde ongeveer een
jaar vooraleer ik al deze dingen had
geregeld en ik een part-time job
had gevonden om in mijn
leefkosten te voorzien. In de
ochtend werkte ik en de rest van de
dag werkte ik dan in de kliniek tot
laat in de avond.
Was je martial arts achtergrond
een belangrijke sleutel om dit
soort onderwijs te kunnen
krijgen?
Zeker. Ik kon meteen instromen in
de Chinese geneeskunde en het
team van doktoren vervoegen om
samen met hen te werken. Daar is
het echt een team inspanning en Dr.
Lee heeft dan de rang van Meester.
Er is veel respect. Ik ontmoette
hem één maal in het begin en dan
voor de volgende zes maanden
negeerde hij me volledig. Hij
stuurde andere doktoren die me
interviewden en vroeg me om de
redenen van mijn verblijf, wat ik
wilde doen. Gezien ik het Franse
diploma had mocht ik dan ook
meteen naar de kliniek. Normaal
gezien ga je de eerste drie tot vier
maanden alleen de toiletten schoon
maken en de behandelruimtes, niets
anders dan schoonmaken. Als je er
dan na drie maanden nog steeds
rondloopt dan krijg je de kans om
de kruiden te voelen en te ruiken.
Gelukkig kon ik dus dat eerste stuk
overslaan.

Had je ook al kruiden gestudeerd
in Frankrijk?
Ja, het is een volledige set. Ik had
ook tuina of manuele geneeskunde
geleerd. Dat is oa. bone setting,
tuina en anmo technieken, een
beetje een combinatie van chiropraxie en tuina. In Frankrijk heb
je een diploma nodig in zowel
acupunctuur, kruidengeneeskunde en manuale geneeskunde
vooraleer je mag starten als
therapeut.
Er zijn echter wel
scholen die deze disciplines
scheiden. Ik denk dat dit een grote
vergissing is. Sommige scholen
bieden enkel acupunctuur of enkel
kruiden. Hoewel het CNFMC als
federatie probeert de Chinese
geneeskunde als volwaardig erkent
medisch systeem te laten gelden in
Frankrijk. Dit is een gevecht dat al
10 tot 20 jaar aan de gang is. Ze
proberen het niveau van onderwijs
te verhogen en werken nauw samen
met het systeem in China. In China
maken ze geen onderscheid in de
disciplines. Elk is een tool met zijn
eigen sterktes en zwaktes.
Door het combineren van
acupunc-tuur, kruiden en tuina
heb je een veel sterkere kans dat
je succesvol bent in het oplossen
van een verscheidenheid aan
situaties.
Enkel acupunctuur kan in bepaalde
situaties volstrekt ontoereikend
zijn. Denk bv. aan bloed deficiëntie
of vloeistof tekort, als de organen
ondervoed zijn. Je kunt het lichaam
niet voeden met een naald, dat is
niet mogelijk. Je hebt kruiden
nodig. Als je bv. een frozen
shoulder hebt, geen probleem,
gebruik acupunctuur. Maar als het
lichaam uitgeput is moet je het
voeden. Maar ook dan weer,
misschien heb je voor die frozen
shoulder 15-20 behandelinge nodig
om het volledig op te lossen maar
met manuele therapie erbij heb je er
maar 10 nodig. Voeg je daar
kruiden aan toe dan doe je het
misschien wel in 5 of 6.
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Je kunt dus de efficiëntie van je
behandeling drastisch verhogen
naarmate je over meer verschillende tools beschikt.
Toen ik voor het eerst in Nederland
aankwam ontmoette ik veel acupuncturisten die zelf aan de effectiviteit
van Chinese geneeskunde gaan
twijfelen. Dit is natuurlijk dramatisch
als zelfs de therapeut in kwestie al
niet overtuigd is van zijn systeem. Dat
komt uiteraard doordat hij of zij
slechts getraind is in één van de
aspecten van het volledige systeem.
Daarom denk ik dat het gevaarlijk kan
zijn om die disciplines uit elkaar te
gaan trekken.
Kun je ons wat meer vertellen over
je training in Taiwan?
Het begint allemaal met de vraag of je
een arts wil worden met diep begrip
van de Chinese geneeskunde of is het
niet meer dan een carriére keuze? De
toeweiding voor beiden is nl.
beduidend verschillend. Voor elk van
deze keuzes is er een bepaald
protocol, dit is reeds lang geleden
vastgelegd. De keuze om diep in de
materie in te gaan is een erg
traditionele training. Eerst ga je naar
de apotheek en bestudeer je de
kruiden en de dokters voorschriften.
Je observeert de arts. Hij ontvangt de
patiënt, voelt de pols, controleert de
tong en vormt een diagnose. Hij
schrijft het voorschrift en geeft het
aan de apotheek. De apotheek is een
team van vijf of zes mensen die de
formule bouwen met ruwe kruiden
voor de specifieke situatie van de
patiënt. Hier beginnen wij met kijken,
ruiken, aanraken en proeven van de
kruiden. Ondertussen leert het team je
waar het allemaal over gaat. Af en toe
komt een arts binnen en toetst jou in
je kennis. Eénmaal je bepaalde criteria
behaalt mag je naar de keuken. Hier
leer je de kruiden klaar te maken.
Frituren, weken, in olie en het
klaarmaken van de pillen. Het hele
proces van ruwe kruid naar pil-vorm.
Na een bepaalde periode waar je
continue getest wordt ga je dan naar
de acupunctuur.
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Je start met het obeserveren van de
arts. Zij leren je over de meridianen.
Opnieuw wordt je constant getest op
je kennis. Daarna mag je je eerste
naald zetten, dan twee, drie, enz…
tot je de patiënt aan het behandelen
bent. Langzaam kom je dichter bij
de Meester. De Meester doet
eigenlijk geen acupunctuur tenzij
het om een erg serieuze kwestie gaat
of ingewikkelde acupunctuur zoals
vlakbij het oog. Hij schrijft met
name de kruidenformules en zegt
welke punten je moet prikken. Je
volgt het bevel van de Meester.
Maar hij geeft je wel wat ruimte. Je
kunt één of meerder punten
toevoegen naar eigen inzien. Je mag
echter niet het behandelprincipe
wijzigen. De hele setting is ook vrij
opmerkelijk. Het is een grote ruimte
met zo’n tien tafels en iedereen ligt
samen. Je doet overigens acupunctuur door de kleren heen. Zij
kleden zich daar niet uit, dat is
een cultureel iets. Omdat iedereen
samen is, dokters en patiënten, is er
veel uitwisseling van informatie.
Dit is echt geweldig voor de
discussie en het onderwijs. Ze
praten over voedsel en lifestyle. Dit
is goede informatie voor iedereen.
Nadat je met zelfvertrouwen acupunctuur beoefend ga je verder naar
het manuele gedeelte. Dit is
uiteraard nog ernstiger. Mensen
komen binnen met gebroken arm of
been en dit wordt terug gezet.
Acupunctuur kun je nog een kleine
fout maken zonder de persoon echt
te schaden. Met manuele therapie is
dat een heel ander verhaal. Ze doen
ook kleine operatieve ingrepen zoals
een ingegroeide nagel.

En
overigens
allemaal zonder
verdoving.
Een
houten stok in je
mond en dan de
nagel trekken. Dit
was
echt
het
hardste deel van
mijn stage ervaring. Het is wel
een goede training om dit mee te
maken. Chinese geneeskunde is
veel meer dan kruiden en
naalden. Het noodgevallen aspect
is iets wat je niet ziet in hier in het
Westen. Het is een deel van de
Westerse aanpak maar niet van de
Chinese. Voor mij was dit deel
echter vooral observationele
ervaring. Na dit hoofdstuk mag je
achter de Meester – Dr. Lee in dit
geval – aanlopen. Je volgt hem met
zijn diagnose, pols nemen en dan
vraagt hij dat jij het ook doet en wat
jij ervan denkt. Welk punt zou je
kiezen? Welke kruiden? Uiteraard
is hij zelden akkoord
met jou conclusie. En
dit allemaal terwijl de
patiënt erbij zit. Het
legt erg veel druk op je
maar het is erg
interessant omdat je zo
ontzettend veel leert.
Kun je ons wat meer
vertellen over je Gong
Fu training Shun Wu
Tang?
Toen ik in Afrika
woonde was mijn vader
chirurg. Op een dag
kwam er in het
ziekenhuis een Chinese
mand binnen die hij
opereerde aan zij ogen
vanwege een ernstige
ziekte. Na de operatie
zou hij blind zijn voor
meer dan een week.
Gezien hij net in ZuidAfrika was aangekomen en hij nergens
heen kon, nam mijn
vader hem mee naar
huis. Dit bleek achteraf
Meester Su te zijn.
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Dit is hoe wij verbonden raakten
met de familie Su. Mijn vader
startte met trainen onder zijn
begeleiding en toen ik zeven jaar
werd begon ik mijn vader te
imiteren. Elke zeven jarige wil als
zijn vader zijn, niet? Dus begon
mijn vader mij les te geven en
eenmaal hij zag hoe serieus ik was
met mijn training nam hij me mee
naar Meester Su. Ik trainde met hem
tot we naar Frankrijk verhuisden.
Gedurende al die tijd daar bleef ik
trainen. Mijn vader stond erop dat ik
getraind werd op de traditionele
manier zoals hij les had gekregen
van Meester Su. Dat was dus
opstaan op 5u30 en dan trainen tot
ik naar school moest. In 2001
slaagden we er in om opnieuw
contact te leggen met Meester Su.
Hij had verbinding gezocht met de
Kuoshu Federation in Taiwan
(ICKF).

Dit leidde tot mijn eerste reis naar Taiwan waar ik drie
maanden verbleef. Sindsdien ga ik elk jaar terug. Shun
Wu Tang is een erg specifieke stijl, de familie komt van
Hok Kien. Zij kwam aan in Taiwan in 1736. De
originele stijl was Tai Tzu. Zij ontdekten echter vele
andere meesters die gespecialiseerd waren in Luo Han
Quan, Bai He, White Crane, etc… Dus begonnen ze
samen te werken en dingen te mengen. Generatie na
generatie begon de kennis te groeien, inclusief het
lesgeven aan mensen van Japan en Korea. Dit alles
leidde tot het ontstaan van het Shun Wu Tang systeem.
Het systeem start met hard qigong en gaat dan van
extern naar intern. Dus eerst de harde stijlen en dan
geleidelijk aan ga je naar de medische qigong zoals de
Ba Duan Jin. Daarna ga je dieper om Taijiquan te doen.
Ik ben net klaar met de Yang stijl en zal nu de Chen stijl
gaan bestuderen. Ik studeer ondertussen al 30 jaar maar
er is nog zo veel meer te leren.

Zowel qua vechtsport als medisch ben je erg
traditioneel geschoold. Waren deze aspecten zowel
verbonden bij Master Su als bij je opleiding in
Taiwan?
Het is een cultureel iets, al die aspecten zijn een
onderdeel van hun leven. Net zoals het hier normaal is
dat je na het werk een biertje gaat pakken is het
daar normaal om samen te trainen. Het is een logisch
iets voor hen. Zij overwegen niet eens om dat
onderscheid te maken omdat het tot één en dezelfde
cultuur behoort. Als je midden Taipei staat te wachten
op de tram zie je mensen qigong doen, ze doen
oefeningen terwijl ze wachten, zou je dat hier
vreemd vinden? De parken zijn gevuld met sportende
mensen in de ochtend. Er is geen onderscheid. Het
medische, het trainen, het is allemaal belangrijk. Als jij
als therapeut geen zorg draagt voor je gezondheid
dan zul je ziek worden. Het culturele deel moet echt
ook een onderdeel zijn van je medische en martiale
training.

Hoe relateren deze trainingen aan je therapeutische
vaardigheden?
Het is allemaal met elkaar verbonden, alles gaat over de
San Bao. De drie niveaus tussen hemel en aarde. Het
is even goed de basis van Chinese Martial arts als
van de geneeskunde. Je doet in beide gevallen
hetzelfde onderzoek. Hoe kun je deze dingen scheiden?
Daarnaast helpt het me om te gaan met de excessieve
veranderingen en energetische aspecten, een erg
humeurige of boze patiënt. Omdat je getraind bent heeft
het geen impact op jou, je blijft in je centrum. Als je
constant zieke mensen ontmoet dan is dat een aanval
op jou lichaam ook. Dus het doen van mijn
trainingen geeft me de mogelijkheid om te ontgiften
en te herstellen.

Kun je nog 3 tips geven aan onze lezers voor
gezondheid en welzijn?
Voor Nederland specifiek: er is een serieus voedsel
probleem hier. Kaas, bier en gefrituurd voedsel. Zo veel
koude dingen en je bent al in een koud en dampig land.
Als je deze zaken dan nog eens toevoegt via je dieet dan
is het een kwestie van tijd voor je problemen
ontwikkeld.
Slaap elke nacht 8 uur. Ga naar bed voor 23u en slaap 8
uur. Dit ontgiften is nodig zodat je lichaam kan
herstellen en gezond kan blijven.
Wees nieuwsgierig naar gezondheid en preventie. Leer
voor jezelf te zorgen.
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Reisverslag Guangzhou
We kregen wel eens vaker de tip om ook eigen
ervaringen te delen in dit magazine. Nu we eind
oktober een studiereis maakten naar China leek ons dit
een uitstekende mogelijkheid om hierover een stukje te
schrijven.
We vermoeden dat de meesten die
gepassioneerd bezig zijn met Chinese geneeskunde
ergens wel een verlangen hebben
om ooit in hun leven een
studiereis te maken naar China.
Een kijkje te nemen in de keuken
waar het allemaal vandaan komt.
Eind oktober kregen wij die kans
en gingen we twee weken lang
stage lopen.
Via een kennis
kwamen we in contact met één
van de hoofdartsen van het
Guangdong Second Traditional
Chinese Hospital op de Hengfu
Road in Guangzhou. Vanwege
het netwerkeffect hadden we al
snel een overeenkomst gesloten en
konden we zondag 20 november
de arts ontmoeten voor een korte
introductie en een briefing over
het verloop van de stage. Samen
met zijn vrouw kwam hij ons
ophalen bij het hotel. Hij nam ons
mee naar een plaatselijk restaurant
waar we in een privékamer uitgebreid konden dineren
en de details van de komende weken bespreken.

Het hoofdgebouw bestond uit negen verdiepingen
waarvan de vierde verdieping volledig ingericht was
voor het praktiseren van TCM. Daarnaast was er een
revalidatie afdeling waar langdurig verblijf werd
georganiseerd. Op de benedenverdieping was een
activiteiten ruimte waar beweegtherapie gegeven werd.

Krijg je dan een mooi romantisch beeld van hoe
tientallen patiënten qigong of taiji beoefenen in een
ruimte die rust en harmonie uitstraalt? Kom dan maar
snel terug met je voetjes op de grond want de ruimte
leek eerder op een kille kelderruimte en van Chinese
bewegings-leer was weinig tot niks te bekennen.
Massage, basis mobiliteitsoefeningen en Westerse
fitness-apparatuur waren de instrumenten waarmee
de cliënt geholpen werd om de stap naar
zelfstandigheid te kunnen maken. De setting was
heel erg vergelijkbaar met de opstelling die je vind in
de huidige rust en verzorgingstehuizen, weliswaar
zonder de groepslessen dan maar puur een
fysiotherapeutische aanpak.
Hebben we dan
helemaal niks terug gezien van dit aspect van de
Chinese gezondheids-cultuur? Toch wel. Op de hal
van de revalidatieverdieping waar TCM werd
gepraktiseerd speelde er doorlopend een video af op
een groot televisiescherm die centraal bij de infobalie
hing. Hierop waren verschillende gezondheidsbevorderende filmpjes te zien. Eén van de filmpjes
was een stap per stap uitvoering van de Ba Duan Jin
uitgevoerd door de hoofdarts, een ander filmpje was
een dame die simpele rek en strek oefening voordeed –
een soort Jiben Gong achtige oefeningen – en als laatste
was er een stukje zelfmassage te zien.
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De dag begon voor ons om half negen. Een half uur
voorbereiding en dan vanaf negen uur aan de slag. Van
twaalf tot half drie was er een lange pauze waar de
meeste artsen en studenten overigens een middag dutje
inlasten waarbij ze één van de behandeltafels in beslag
namen en de ruimte verduisterd werd. Daarna was het
doorwerken tot half zes en ging de afdeling op slot. Er
waren twee grote behandelruimtes en enkele kleinere.
Moxa behandelingen werden in aparte kamers
uitgevoerd. Op zo’n afdeling lopen een klein aantal
hoofdartsen rond die elk hun eigen groep assistentartsen hebben. Alleen moet je hier niet denken aan
personen die tot assistent zijn opgeleid. Dit zijn
volwaardige artsen die de hoofdarts dienen te ondersteunen. Sommigen hebben ook hun eigen klanten,
anderen helpen dan weer alleen mee met de klanten van
de hoofdarts. Deze laatste zijn vaak studenten of pas
afgestudeerden. Er is een duidelijke rangorde en je dient
jezelf als arts te gaan onderscheiden. Hoe meer mensen
vragen om specifiek door jou behandeld te worden, hoe
groter je status wordt in het ziekenhuis en hoe meer
‘hulpjes’ en ruimte je dus toegewezen krijgt. De arts
die wij volgden had enigszins een superster status in het
ziekenhuis. Dat werd wel duidelijk toen hij ons tijdens
zijn middagronde meenam en ons liet zien hoe hij ook
lesgaf aan een groep studenten die als groupies hem
door het ziekenhuis heen volgden.

Veel van deze klanten waren mensen met
gezichtsverlamming, iets wat vaak bleek voor te komen.
Er waren ook vier jonge kinderen tussen 6 en 11 jaar die
dagelijks kwamen voor een behandeling, dit waren
gehandicapte kinderen met autistische kenmerken
alsook verlammingsverschijnselen. Bij één van deze
hoorden we opmerkelijke resultaten waarbij het meisje
in kwestie al meerdere maanden onder behandeling was.
Twee maanden voor onze ontmoeting kon zij niet lopen
terwijl ze nu volledig zelfstandig op haar benen kon
staan.
Naast deze complexere gevallen had je uiteraard ook de
frozen shoulder, de verzwikte enkel, hielspoor of lage
rugklachten. Ook deze cliënten werden meerdere dagen
na elkaar behandeld. Een mevrouw met verzwikte
enkel kwam bv. twee weken lang, vier maal per week.
Voor ons was dit heel mooi gezien we op die manier de
cliënten konden leren kennen en dus ook hun
vooruitgang konden monitoren.
De behandeling zag er bij onze arts als volgt uit: er was
een grote behandelruimte met zo’n 20 tot 30 bedden
allemaal naast elkaar. Hiervan werden er een 20 tal
ingenomen door patiënten voor arts 1, een 7 tal voor arts
2 en de rest was voor patiënten van arts 3. Sommige
stukken konden wel worden afgesloten met een
schuifgordijn maar over het algemeen was het dus
iedereen naast elkaar. Privacy was hier niet aan de orde.
Vonden mensen dat niet erg? Helemaal niet. Het
creëerde een gezellige sfeer en een gevoel van
samenhorigheid. Er waren slechts twee casussen waar
ik heb gezien dat het bed werd afgezonderd van de rest.
Dat was het bed vlakbij de deur waar iemand lag die net
een CVA had gehad en zo goed als volledig verlamd
was en de andere keer was toen een koppel Westerse
toeristen behandeld werd.

Daarnaast gaf hij wel vaker lezingen waar hele hordes
mensen op afkwamen. Sommige van zijn patiënten
kwamen van een heel ander deel van het land om door
hem behandeld te kunnen worden. Ze hadden hem
immers op televisie zien praten over zijn behandelmethodiek en waren overtuigd geraakt van zijn kunde.
Deze personen verbleven dan vaak een bepaalde tijd in
een hotel dat vlak naast het ziekenhuis lag. De patiënten
kwamen immers niet één maal per week zoals vaak bij
ons gebeurd maar zij kwamen zo goed als elke dag.
Vier tot vijf dagen per week en afhankelijk van de
klacht kon dat soms maandenlang duren.
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Om half negen kwam iedereen dus binnen, allemaal
tegelijk, zorgen dat je op tijd bent want anders moest
je misschien wachten tot er een bed vrij kwam. Ga
ook al maar klaar liggen, broek omhoog trekken,
shirtje uit, wat je ook moest doen want om negen uur
komt de hoofdarts en die gaat meteen aan de slag.
Ben je niet klaar dan gaat hij zo naar de volgende
patiënt en moet je weer wat langer wachten. Zo vloog
de arts letterlijk van patiënt naar patiënt. Met zijn
vliegende naaldtechniek prikte hij zo 50 – 70 naalden
per patiënt in een recordtempo van enkele minuten.
Nu moet ik wel zeggen dat elke arts hier erg
uiteenlopende manieren
van behandelen erop
nahield.
De ene arts
behandeld met name
lokaal met minder
naalden, de andere arts
behandeld steeds het hele
lichaam met heel veel
naalden en een derde arts
die we zagen die prikte
steeds de naalden door.
Hij gebruikte erg lange
naalden en gingen er dus
aan de ene kant in en
kwamen er aan de andere
kant weer uit. De arts
die wij volgden had een specifieke methodiek ontwikkeld
waarbij hij zich concentreerde op het sterken van de qi en
het laten stromen van de kanalen. Daarbij focuste hij zich
met name op Du en Ren Mai. De patiënt werd dan ook in
de meeste gevallen voor en achter geprikt. De ene dag
werd de Ren Mai geprikt, de andere dag
de Du Mai. Punten op deze lijnen werden
steeds in drievoud geprikt, dus één op de
meridiaan en aan beide zeiden naar de
meridiaan toe.
Schedelacupunctuur
hoorde daar bij alsook punten zoals LI11,
LI4, SJ5, GB21 op het bovenlichaam en
ST36, SP6, KD3, BL60, KD1 op het
onderlichaam.
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Naargelang de keuze van de
arts kwamen daar nog punten
bij of liet hij wat weg. Bij
lokale klachten werd deze
formule toegepast en lokaal
behoorlijk veel naalden geprikt.
Wanneer de arts klaar was met
naalden zetten waren wij en de
andere assistent – artsen
verantwoordelijk voor het
aansluiten van de elektro en het
uithalen van de naalden. Na afloop werd er steevast
gemasseerd. Een hoofdmassage of lichaamsmassage.
Maar ook vuur cupping – al dan niet met bloed was
een veelgebruikte techniek. Bij verlammingen aan
gezicht, knieklachten en rugklachten deed men dit
vaak voor de behandelingen. Eerst werd
de regio doorbloeding
gestimuleerd met
‘derma-naalden’waarna cupping al dan
niet met bloeden werd
ingezet
of
bij
gezichtsverlammingen
‘flashing cupping’.
Dit alles was het werk
van de student en
assistent.
Het was
voor ons dan ook een
unieke ervaring om
daadwerkelijk mee te mogen werken onder de lokale
artsen. Meiyu mocht ook af en toe prikken maar Tony
moest zich met name focussen op massage. Hij was
immers een man en zijn lichaamsbouw leende zich
goed tot deze techniek.

Stichting CNYS-TCM

Een uiterst leerzame ervaring dus, met name
ook door de hands-on aanpak van onze
stage. Het is leuk om mee te kunnen kijken
maar feedback en bijsturing krijgen op hoe
je behandelt en dingen aanpakt bleek voor
ons veel waardevoller te zijn dan we hadden
verwacht. Opmerkelijke dingen die ons zijn
bijgebleven zijn oa. de volgende punten:
- pols en tong werden weinig tot niet
gevoeld, dit behoort immers tot de
kruidendiagnostiek en niet zozeer bij de
diagnose voor acupunctuur en tuina. Dit
aspect zijn we eerder in ons onderzoek naar
de oorsprong van acupunctuur tegengekomen en werd hier dus bevestigd.
- de strijd tussen Westerse geneeskunde en
Chinese geneeskunde die we hier zo goed
kennen. Waar beide partijen superioriteit
uitroepen over de andere vonden we tot onze
verbazing ook terug in dit ziekenhuis. We
hadden al gehoord van de mooie verhalen
van hoe westers en oosters naast elkaar
samen opereerden in de Chinese
ziekenhuizen, wat hier wel het geval was.
Maar de onderlinge strijd bleek toch ook
hier te bestaan. Waarbij met name de
Westerse geneeskunde erg sceptisch en
neerbuigend kijkt naar de Chinese
geneeskunde. Althans zo werd ons verteld.
- Wantoestanden in China? Volgens onze
standaard toch wel een beetje. Zo lagen
kamers in de verblijfafdeling propvol en was
ook het gangpad gevuld met bedden en
patiënten die ter plekke werden behandeld,
zaten te eten of hun behoefte moesten doen.
Een maaltijdservice was er niet voor deze
patiënten.
Buiten waren eettentjes
verbonden aan het ziekenhuis waar familie
of vrienden jouw eten konden halen en dat
dan bij jou aan bed brachten.
Met andere woorden, een ervaring om te
herinneren. Guangzhou is een leuke stad
waar het authentieke gevoel van China
bewaard is gebleven. Althans als je het
vergelijkt met steden zoals Beijng en
Shanghai waar je soms niet zeker weet of je
nou in China bent of in het Westen. Als
rijke handelsstad gelegen vlakbij Hong
Kong is het zeker een bezoekje waard.
Groetjes Meiyu & Tony
Stichting CNYS-TCM
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Interview met Bart Bourdeaux
Mijn naam is Bart, ik ben 40 jaar en ergotherapeut
van opleiding. Tien jaar lang werkte ik in een
psychiatrisch ziekenhuis in deze functie. Daarnaast
heb ik les gegeven aan therapeuten in opleiding
binnen de hogeschool. Oorspronkelijk had ik het
plan om psychotherapeut te worden maar toen
acupunctuur op mijn pad kwam werd dit mijn
nieuwe missie. Sinds 2012 ben ik full time actief
als acupuncturist en heb ook Chinese kruiden
gestudeerd. Heel af en toe werk ik wel met kruiden
maar acupunctuur vormt toch de kern van mijn
praktijk. Volgend jaar start ik alsnog met mijn
postgraduaat psychotherapie om deze hopelijk te
kunnen combineren met mijn werk als
acupuncturist.
De opleiding acupunctuur en kruiden, waar heb
je die gevolgd?
Toen was het nog Jing Ming, dat was één van de
twee beschikbare opleidingen in België. Nu is dat
ICZO geworden. Het overgrote deel van het
toenmalige docententeam is daar terecht gekomen.
Beide opleidingen zijn gevestigd in Antwerpen. De
opleiding was net zoals in Nederland in het
weekend. Om de twee weken hadden we les en het
was best een intensieve opleiding. Hier wordt er wel
geëist dat je een paramedische vooropleiding hebt
gevolgd. Je krijgt dan ook niks aan Westerse
Medische basiskennis, je wordt verondersteld die al
op zak te hebben.

Niet standaard nee. Het mag niet onder de verplichte
verzekering. Het gaat dus via optioneel extra
verzekeringen. Daarbij wordt dan een deel van een
aantal sessies terugbetaald. Bv. 5x 10 euro per
sessie. Bepaalde hospitalisatieverzekeringen betalen
ook een deel terug maar het is zeker niet
gebruikelijk. De meeste mensen betalen uit eigen
zak. Ik ben tevens aangesloten bij de
beroepsvereniging EUFOM. De andere Vlaamse
vereniging is BAF.

Er bestaan gewoon heel veel verschillende scholen en elk van
hen wil zich ook onderscheiden van de rest. Klassieke
acupunctuur gaat terug op de teksten uit de Han dynastie, zoals
de Neijing en de Nanjing. TCM is dan weer de standaard
traditionele Chinese geneeskunde zoals die gecanoniseerd is in
de jaren vijftig vanuit een 4 tot 5-tal universiteiten in China. Dit
gebeurde in een kader dat heel sterk vertrekt vanuit de Zangfu
differentiatie – kort door de bocht genomen dan. Terwijl de
klassieke scholen dan weer een tegenbeweging vormen die terug
willen grijpen naar de klassieke werken. Sommige scholen
benadrukken bijvoorbeeld de vijf-fase dynamiek uit de Nanjing
terwijl andere zich meer op de Neijing baseren , waarbij ze
uiteraard elk hun superioriteit claimen. Daar ben ik zelf niet zo
gek op.

Op je website staat dat je twee soorten
acupunctuur kent: Klassieke en Japanse?

Vanuit welk kader werk je zelf met acupunctuur? Hoe ga je
zelf te werk?

Dat klopt, hoewel ik er zelf liefst geen naam op
plak. Ik gebruik zowel klassieke Chinese als Japanse
vormen. Zelf vind ik het weliswaar verwarrend om
met die namen te gaan gooien. Je moet weten dat
Japanse acupunctuur alleen al zo’n 100 tot 150
verschillende stijlen kent. Zo ook wat betreft
klassieke acupunctuur. Wat de één klassiek noemt is
voor het voor de ander dan weer helemaal niet.

Mijn focus gaat vooral uit naar de onderliggende dynamiek. Er
is altijd een klacht maar wat is de dynamiek die geleid heeft tot
deze situatie en die ze in stand houdt? Om dat te kunnen
identificeren heb je een kader nodig en dat vertrekt bij mij sterk
vanuit de geschiedenis van een persoon. Ik wil een zo goed
mogelijk beeld krijgen van de voorgeschiedenis van de situatie,
maar ook significante mijlpalen in iemands levensloop. Ook
iemands psycho-emotioneel en psycho-sociaal functioneren

Wordt acupunctuur ook vergoed in België?
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krijgen binnen mijn manier van werken een
prominente rol toebedeeld. Die setting gebeurt bij
mij veelal vanuit een psychotherapeutisch kader.
En dan met name de gestalttherapie. Vanuit Chinese
geneeskunde zegt men wel eens dat wind de drager
is van ziektes. Wind als pathogeen, maar Wind ook
als metafoor voor verandering. Doorheen iemands
levensloop is er sprake van continue verandering.
Hoe men met al die veranderingen omgaat heeft
een bepaalde impact en brengt bepaalde gevolgen
met zich mee voor de situatie zoals die nu is.

Je probeert dus een beeld te vormen van het
verhaal van de persoon die tot de huidige situatie
heeft geleid?
Dat is de eerste insteek ja. Je vertrekt vanuit het
gesprek. Zowel de persoonlijke, medische als
familiale voorgeschiedenis. Het psycho-emotionele
aspect en de visie waarmee iemand naar de wereld
en naar zichzelf kijkt. Ik gebruik daarom ook niet de
10 standaard vragen zoals we die kennen. Bv.
nachtzweten, hoofdpijn, stoelgang, ed. Dat komt bij
mij niet noodzakelijk aan bod. Mijn eerste
vertrekpunt is altijd de levensgeschiedenis. Mijn
tweede vertrekpunt is dan om te gaan kijken wat ik
van dat verhaal terug vind in het systeem van die
persoon, in het lichaam zelf. Daarvoor gebruik ik
dan
met name palpatietechnieken.
Lichaamspalpatie, wat vooral in bepaalde Japanse
scholen gebruikt wordt. De hara- of buikdiagnose
(en ook wel nek en rug) vanuit de Kiiko
Matsumotoschool waar , met bepaalde reflexieve
zones op het lichaam wordt gewerkt. En zelf breid
ik dat dan uit met meridiaanpalpatie en dan vooral
het gebied van vingers tot elleboog en voet tot knie.
Soms ook het hoofd en polsdiagnose maar dat
gebruik ik eerder als ondersteuning om het beeld dat
ik heb te bevestigen. Uiteraard gebruik je ook
inspectie van het gelaat, de fysionomie,
lichaamskenmerken, klank, geur, etc… Daarna kom
ik pas tot een behandelstrategie.

“Dat palpatoire gedeelte is voor mij erg
belangrijk. Ik kan wel bepaalde interpretaties
hebben mbt het verhaal maar als ik daar niets
van terug vind in het lichaam blijft het bij een
theorie.”
Dan laat ik die gedachtegang over het probleem ook
varen. Door je behandeling af te stemmen op wat je
ook daadwerkelijk voelt wordt het voor de patiënt
tastbaarder. Verandering is ook direct voelbaar,
zowel voor jezelf als voor de persoon in kwestie.

Betekent dit dat je minder op Zangfu niveau werkt?
In onze opleiding was TCM de focus van het curriculum maar
we hadden toch een aantal docenten die hier sterk van afweken.
Mijn grootste probleem met TCM zoals ik het ervaren heb is dat
het heel statisch is. Het werkt erg categoriserend. Het vertelt mij
wat de toestand nu is, terwijl ik vooral geïnteresseerd ben in de
onderliggende dynamiek. Hoe beïnvloedt de ene situatie de
andere. Misschien dat dit ook wel mogelijk is vanuit een TCM
kader, voor mij werkt dat niet. In de Shang han lun en Jing gui
studies zit bv. enorm veel dynamiek. De verschillende stadia van
Tai Yang – Shao yang, enz… Die theorie heeft me veel inzicht
gebracht mbt dynamieken. Dat vind ik erg interessant. Gezien ik
echter zelf minder affiniteit heb met kruiden heb ik ook dit kader
van dynamiek meegenomen in mijn manier van werken met
acupunctuur. Daarbij prik ik graag met lichte technieken.
Je bedoelt de Japanse technieken waarbij heel oppervlakkig
geprikt wordt?
Ja maar zoals gezegd zijn er veel onderlinge verschillen. Zo is er
de keiraku chiryo stijl of toyohari waarbij men zelfs de huid niet
meer perforeert en dus echt op de huid gaat werken. Terwijl je
dan ook weer erg agressieve stijlen hebt. Sommige zijn heel
westers, andere weer heel klassiek. Zoals gezegd, er bestaat niet
zoiets als DE Japanse acupunctuur. Onderling zijn die stijlen te
verschillend om ze onder dezelfde noemer te plaatsen. Voor mij
is het een integratie van Chinese en Japanse stijlen. Ik gebruik
een aantal stijlen als achtergrond en uit die kennis probeer ik een
zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Hoewel bepaalde
stijlen me meer inspireren dan anderen. Stijlen zoals Kiiko
Matsumoto en Jeffrey Yuen beïnvloeden in grote mate mijn
manier van werken. Dat aangevuld met mijn diepe interesse voor
Westerse psychotherapie en filosofie. Ook die aspecten bepalen
de manier waarop ik naar een patiënt kijk en dus behandel.
Het gaat om de vraag: “wat is het om te leven?” en “wat
betekent ziekte daarin?” Ziekte en gezondheid zijn twee heel
dynamische concepten. Iemand wordt niet plotseling ziek en
wordt ook niet zomaar gezond.
Je vermeld Jeffrey Yuen als grote invloed op je werk. Op
welke manier spelen hij en het Daoisme een rol?
Hij heeft een enorme rijkdom aan interpretaties om een beeld te
scheppen van de geschiedenis van Chinese geneeskunde. Hij
presenteert ook niks als een vast systeem. De manier waarop hij
je naar dingen laat kijken laat heel veel ruimte om bepaalde
stukken op een flexibele manier in te vullen. Hij kijkt heel erg
naar de persoon die hij voor zich heeft. Hoe die persoon
resoneert met wat hij doet in zijn behandeling.
Hoe belangrijk zijn voor jou die klassieke teksten waar je het
eerder over had?
Die beïnvloeden mijn werk heel sterk. Toch hebben veel
moderne teksten mij geholpen om als beginner houvast te
krijgen. Dat hokjesdenken waar ik het eerder over had. Hoewel
de realiteit natuurlijk altijd complexer is dan de tekstboeken.

12

Stichting CNYS-TCM

Ik merk dat ook veel ervaren acupuncturisten toch nog zoekende zijn naar de methode die voor hen alles verklaart.
In psychotherapie wordt er veel nadruk gelegd op het vinden van je eigen stem, je eigenheid in het behandelen. Ik
denk dat dit voor acupunctuur ook zo is.
Een eigen visie vinden?
Zo zou je het kunnen noemen. Vaak propageren mensen hun stijl als zijnde de authentieke stijl of de superieure stijl,
dat zie je in de martial arts wereld ook. Misschien komt dat vanuit de traditionele manier van lesgeven en specifieke
meester-leerling verhouding. Je wordt geïnitieerd in een bepaald stijl, je wordt er in ondergedompeld en je volgt eerst
20 jaar lang wat je meester je zegt. Daarna pas kon je jezelf gaan onderscheiden, dat is nu héél anders geworden.
Waar je vroeger 1 stijl 20 jaar lang deed krijg je nu soms in een paar jaar tijd 20 verschillende stijlen onder je neus
geschoven. Die manier van onderwijs brengt de nodige uitdagingen met zich mee.
Hoe ziet een behandeling er bij jou uit?
Dat is erg verschillend. Je patiëntenbestand bestaat uit een enorme verscheidenheid aan klachten. Van mensen met
tennisellebogen tot auto-immuunziektes. Een heel scala aan aandoeningen met een enorme variatie in complexiteit.
Je manier van benadering daarentegen komt toch vaak vanuit je vooropleiding. Als ik zie hoe iemand met een
achtergrond als fysiotherapeut te werk gaat dan is dat toch heel anders dan ik met een psychotherapeutische
achtergrond, waardoor ik erg veel belang hecht aan psycho-emotionele factoren. Een klacht is altijd gekaderd vanuit
een achtergrond. Er zit dus bij mij altijd een groot stuk therapeutische begeleiding in. Hoewel de behandeling altijd
acupunctuur is en geen psychotherapie.
Betekent dat meer op het lichamelijke gericht?
Dat onderscheid bestaat niet hoewel we altijd de neiging hebben om die wel te maken. Er is altijd die samenhang
tussen lichaam en geest. Daarom vind ik palpatie zo belangrijk. Het toont je hoe iemands verhaal belichaamd wordt.
Blijf steeds kijken naar beide. Een probleem kan heel simpel zijn terwijl het heel moeilijk lijkt. Zo had ik bv. een
patiënte die moeite had zwanger te worden. Heel zware voorgeschiedenis met allerlei emotionele trauma. Maar ze
had ook bepaalde correcties gehad die lichamelijke littekens hadden achterlaten. In dit geval was het antwoord heel
simpel om de littekens te ontstoren en ze werd spontaan zwanger. Wat ik wil zeggen is dat je jezelf ook niet mag
verliezen in het verhaal. Als je jezelf teveel focust op één van beide mis je misschien het antwoord. Kijk naar het
systeem, creëer daar ruimte. Andere voorbeelden zijn dan weer wel volledig emotioneel van aard zoals iemand met
een auto-immuunziekte die voortkwam uit het onvermogen om zijn boosheid te uiten. Uiteindelijk proberen we met
acupunctuur iemand te helpen door bewustzijn te brengen en dus leven te brengen op plekken waar dat
misschien ontbreekt.

“Dan gaat de qi weer stromen en dan lost het wel op. Dat is de natuur, je moet niet
slimmer proberen zijn dan de natuur. Je moet er alleen maar naartoe weten te gaan. “
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Yang Sheng Health

Yangsheng bestaat uit twee woorden: yang betekent in deze context voeden en sheng staat voor het leven of vitaliteit. Het
doel van Yangsheng is breder dan enkel het nastreven van fysieke gezondheid. Het gaat over harmonie, de integratie van
lichaam en geest, sereniteit, het onthechten van excessieve emoties, gezondheid en fitheid ver tot in de latere leeftijd,
wijsheid, enz…
Onder Yang sheng kunnen we oa. de volgende acties onderscheiden:
Het cultiveren van de geest en de emoties
Het reguleren van het dieet
Het cultiveren van het lichaam - oefeningen, massage, etc...
Slaappatroon
Seksleven
Artistieke beleving
Specifieke richtlijnen voor zwangerschap en na-geboorte
Opvoeding van kinderen
Managen van het verouderingsproces

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yangsheng gaat echter niet alleen over de intieme aspecten van het leven maar is verweven in de hele Chinese cultuur. In
taal, filosofie, geneeskunde, religie en zelfs de moraliteit en het politieke leven. Daarnaast is er een duidelijke trend in de
moderne evolutie van het hele concept waarbij het neigt naar het welzijns aspect zoals we dat hier kennen in onze
Westerse maatschappij. De wereld van spa, schoonheidssalons en voedingssupplementen. Yangsheng is dus niet alleen
een theoretisch concept, voorschriften en richtlijnen voor een gezond leven. Het omvat tevens een hele industrie en is ‘big
business’. Maar wij kennen het uiteraard als vooral een model voor goede gezondheid. Een systeem dat ernaar streeft om
de kosten en de grillen van ziekte te vermijden.
De geschiedenis van yangsheng oefeningen is zo oud als de geschiedenis van de Chinese geneeskunde zelf. De poging
om de substantie van het leven te verkrijgen via het lichaam en lichaamsgerichte praktijken, ligt aan het hart van de
Chinese geneeskunde, martiale en religieuze tradities. Eén van de belangrijkste werken binnen deze traditie is de
Yangxing Yangming Lu [Records of Cultivating Innate Nature and Extending Life] een tekst die met grote
waarschijnlijkheid terug te dateren is naar de Tang dynastie (618-907). Dit is uiteraard slechts één van de teksten met
betrekking tot yangsheng die we terug vinden in de Daoïstische canon - de Daozang. Een ander voorbeeld is de
Yangsheng Yaoji of de Yangsheng Pian. Deze klassieke teksten gaan verder dan de bovenstaande onderwerpen die door
Peter Deadman worden aangehaald. Zo is de theoretische basis van de voorschriften oa. gebaseerd op de vijf-fases, yin
yang theorie maar ook demonologie, een niet te verwaarlozen aspect binnen het oude Daoïstische gedachtegoed. Morele
voorschriften, voedingsadvies en sociale interacties. Net zoals de moderne varianten van literatuur mbt yangsheng
beoefening willen deze klassiek vooral simpel, pragmatisch en down-to-earth zijn. Een kernaspect in alle richtlijnen is
echter moderatie.
Gao Lian’s method begins in the morning after getting up.
It is called Tianyang yiri zhifa 恬養一日之法 (Single day practice method for cultivation).

One should wake up with the cock’s crow.
Then blow once or twice into your hands to expel the toxins accumulated during the night.
Rub both hands together to create heat. Use the hands to rub and warm the eyes fi ve or seven times.
Then massage the ears, rolling them backwards and forwards five or seven times.
Put both hands on the back of your head and use the index finger and the middle
finger to tap the back of the skull [at the junction with the spinal column] 24 times.
Then open the shoulders and stretch the arms as if firing a bow
five or seven times on the left and the right sides alternately.
Stretch both legs fi ve or seven times, knock the teeth together
and gargle with the saliva generated before swallowing it down three times.
Then rest a while.
Biblio:

•
•
•
•

Live well, live long (2016) Peter Deadman. Journal of Chinese Medicine Ltd. ISBN 978-0-9559096-4-1
Chinese Yanghseng: Self-help and self-image (2012) David Dear; Asian Medicine 7, p. 1-33
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14

Stichting Chinese Yang Sheng and TCM
NEWS
16 januari 2016 was de datum waarop de Stichting officieel via notariële akte in het leven werd geroepen. Dat is
ondertussen vier jaar geleden. In die tijd hebben we veel interessante en toegewijde mensen mogen ontmoeten. Nu het
einde van het jaar is aangebroken is het weer tijd voor reflectie. We zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met
het evalueren van onze acties en het beoordelen van ons beleidsplan 2016-2020 die volgend jaar aan zijn laatste termijn
is gekomen.
Ondertussen zijn de eerste veranderingen al doorgevoerd en zijn we volop bezig met het ontwikkelen van visie en
missie die aansluit op wat we in de afgelopen jaren geleerd hebben. Eén aspect die is afgevallen is de organisatie van
workshops door de Stichting. We hebben gemerkt dat wij als non-profitorganisatie weinig konden betekenen in het
commerciële veld van bijscholingen en workshops. Ook het aspect van gratis sportlessen voor specifieke doelgroepen
is komen te vervallen.
De pijlers van Onderzoek en Onderwijs blijven echter stand houden. Het opzetten van eigen onderzoek, ondersteunen
van onderzoek en het verpsreiden van kennis omtrent het vakgebied blijven tot de prioriteiten van de Stichting behoren.
De pijler sport wordt vervangen door die van promotie. Dat betekent dat we intensiever het vakgebied en de
individuele beoefenaar aan bod willen laten komen.
Dat doen we oa. door ons recent ingevoerde Agenda - item op de website. Als lesgever, onderwijsintstelling of
professional op één van de vele vakgebieden binnen de Chinese geneeskunde kunt u gebruik maken van onze
promotionele diensten. Dit betekent dat wij voor u promotie maken adhv. 2 voorname bronnen: het plaatsen van uw
evenement of workshop op onze website - agenda en het onder de aandacht brengen van deze informatie via onze
facebook pagina. Dit hele concept is gebaseerd op het principe van wederzijdse promotie en kost je dus helemaal niks.
Voor meer informatie betreffende de specifieke uitwerking van deze formule stuur je een mailtje naar info@cnystcm.com met de vermelding ‘Promotie’.

We zijn dankbaar voor alle steun en vriendschap waarvan we mochten genieten en we wensen iedereen het allerbeste
toe voor het nieuwe jaar. Gezondheid bovenal. Voor jezelf maar ook voor vrienden en familie. Moge het jaar van de
Rat je veel voorspoed en geluk brengen.

Because Health is our most important asset
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