
Acupunctuur 
door Artsen

Opleiding 
acupunctuur en 
neuraaltherapie
voor artsen en tandartsen

Studiebelasting

108 uur   =  18 dagen 

172 uur   =  zelfstudie

280 uur   =  totaal (equivalent van 10 ECTS) 

 
•  De studie begint altijd met de module Traditionele Acupunctuur waar na binnen  

 3 jaar de andere modules in willekeurige volgorde gevolgd kunnen worden. 

•  Na het afronden van deze opleiding bent u volwaardig registerlid. 

•  Na het volgen van de eerste module (Traditionele Acupunctuur) kan men   

 voorwaardelijk worden ingeschreven in het NAAV register die de mogelijkheid   

 tot praktijkvoering biedt.

•  Wanneer de opleiding geheel is afgerond, kan gekozen worden voor verdere   

 verdieping in een of meerdere zuilen. Dit wordt dan achter uw naam vermeld op  

 onze website.

 

Nadere informatie en aanmelden 

Verdere informatie kunt u vinden  op: www.naav.nl volg de link: ‘Opleiding tot arts 

voor acupunctuur en neuraal therapie van de NAAV’. Wilt u meer weten of zich 

inschrijven voor deze  opleiding, neem dan contact op met het secretariaat: 

 

 

Postadres  Onderwierum 8, 9959 TA  Onderdendam 

Telefoon 085-0408050 (maandag en donderdag 10.00-12.00) 

E-mail info@naav.nl 

Website www.naav.nl
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Opleiding Acupunctuur en 

Neuraaltherapie 

voor Artsen en Tandartsen

 

Bent u BIG-geregistreerd en wilt u bij de grootste en oudste Nederlandse artsen 

acupunctuur vereniging (NAAV) een opleiding volgen en lid worden? 

Vanaf eind 2020 kan dat gebaseerd op de vier zuilen van de Nederlandse Artsen 

Acupunctuur Vereniging. De NAAV werd opgericht in 1973 voor artsen en tandartsen 

en is nu de enige vereniging voor BIG-geregistreerde artsen en tandartsen die hun 

patiënten aanvullend met acupunctuur kunnen behandelen. De NAAV biedt u een 

hoogwaardige Acupunctuur en Neuraaltherapie opleiding, zijnde een medische 

vervolgopleiding, vanuit de modernste wetenschappelijke inzichten en op basis van 

de eeuwenoude Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM).  

Een bijzonder waardevolle aanvulling op de reguliere geneeskunde.  

 

Waarom de acupunctuur opleiding bij de NAAV?  
Acupunctuur is al eeuwenlang een bewezen effectieve behandeling mits goed 

geïndiceerd en verantwoordelijk toegepast. De effectiviteit is inmiddels wetenschap-

pelijk onderbouwd volgens de huidige normen door talloze gerenommeerde studies 

vanuit de VS en andere westerse landen (meer dan 10.000 pubmed publicaties).  

•  Wij zijn de langst bestaande en grootste acupunctuur vereniging van artsen  

 en tandartsen in Nederland en worden door alle verzekeraars erkend.  

•  Wij bieden een moderne, gebalanceerde en professionele opleiding.

•  De opleiding behandelt regulatiegeneeskunde waar de acupunctuur en    

 neuraaltherapie aspecten van zijn.  

•  Tegenwoordig is de gezondheidszorg gericht op preventieve geneeskunde,   

 waarop acupunctuur van oudsher gebaseerd is. 

•  Deze opleiding is geschikt voor artsen uit de eerste en tweede lijn  

 en tandartsen

•  De NAAV kenmerkt zich als een creatieve en zichzelf vernieuwende vereniging,   

 die kwaliteit en collegialiteit hoog in het vaandel heeft. 
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Opleidingskosten 
 
Om deel te kunnen nemen aan de NAAV Acupunctuur basisopleiding dient men 

eerst aspirant-lid van de NAAV te worden. 

Een groot deel van de opleidingskosten wordt door de vereniging gesubsidieerd 

om iedere arts en tandarts de gelegenheid te kunnen bieden zich te scholen en 

ervaring op te doen in de Acupunctuur en Neuraaltherapie. Er is eventueel een 

betalingsregeling mogelijk.  

De opleiding bestaat uit vier* modules  
 
➊	Medische Acupunctuur (MA): de verbinding tussen de westerse medische   

 kennis en de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM), onder meer gebaseerd   

 op neurofysiologie en regulatiegeneeskunde. 

 2 weekenden = 24 uur

➋	Traditionele Acupunctuur (TA).   

 3 weekenden = 36 uur

➌	Microsysteem Acupunctuur/Oor acupunctuur (MsA): gebaseerd op somatotopie,  

 het feit dat alle delen van het lichaam inclusief de organen geprojecteerd zijn op  

	 oor,	schedel,	voet,	hand	of	tong	en	door	daarop	specifieke	punten	te	stimuleren 

  met naalden, massage, elektrische prikkels of een laser kunnen de correspon-  

 derende lichaamsdelen beïnvloed worden. 

 2 weekenden = 24 uur

➍	Neuraaltherapie (NT): de diagnostische en therapeutische toepassing van   

 lokaalanesthetica, zowel lokaal als op het systeemniveau van het organisme. 

 2 weekenden = 24 uur

* de zuilen waarop de NAAV is gegrondvest


