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CURSUSDATA

2022

28 + 29 januari
25 + 26 maart
27 + 28 mei

en 08 + 09 jul

De Chinese fytotherapie is een zeer
belangrijk onderdeel van de
Traditionele Chinese Geneeskunde
De NAAV organiseert vier basiscursussen met betrekking tot de acupunctuur,
deze zijn gebaseerd op de zogenaamde vier ‘Zuilen van de NAAV’.
Deze ‘Zuilen’ zijn de ‘Traditionele Acupunctuur’ (TA), de ‘Medische Acupunctuur’
(MA), de‘MicroSysteem Acupunctuur’ (MsA) en de ‘Neuraaltherapie’ (NT).
Met name de Chinese fytotherapie past zeer goed binnen deze structuur en daarom
biedt de NAAV de mogelijkheid met een basiscursus Chinese fytotherapie, de
kwaliteit van de vier basiscursussen te vergroten en te verdiepen.

Basiscursus Chinese fytotherapie
Chinese fytotherapie werkt door inname van kruiden die een directe, interne invloed
op de fysiologie en pathologie van het lichaam hebben. Bijvoorbeeld, kruiden die de
kenmerken, dat wil zeggen een bepaalde geur of smaak of “temperatuur” of een

kruiden kan zijn; heet, warm, koud of koel. En de combinatie van smaak en aard
de kruiden moet nauwkeurig worden aangepast en uitgebalanceerd aan de conditie
van de patiënt. Daarbij moet er ook aandacht zijn voor de mogelijke neveneffecten,
interacties en toxicologie.
In deze unieke cursus wordt de basis gelegd om inzicht te krijgen in de
bovengenoemde onderwerpen en om mede aan de hand van zelfstudie te komen
tot het op de juiste wijze voorschrijven van recepten.
Uniek omdat niet alleen een basisinzicht zal worden verstrekt in de Chinese
fytotherapie, maar ook omdat de phyto-farmacologische en farmacodynamische
aspecten van de kruiden samen met de wetenschappelijke westerse biochemische
visies op de bestanddelen, zoals gezien in de westerse geneeskunde, uitgebreid ter
sprake zullen komen.

Acupunctuur
door Artsen

Op deze manier komen de Chinese fytotherapie en de reguliere wetenschappelijke
geneeskunde veel dichter bij elkaar en ontstaat er een plausibel verklaringsmodel
voor het behandelen van veel klachten en aandoeningen die met acupunctuur alleen
niet te behandelen zijn. Onder deze wetenschappelijke publicaties bevinden zich
een aantal unieke pareltjes die de patiënt ten goede kunnen komen bij onverwachte
aandoeningen.
Na deze cursus zal de deelnemer al in staat zijn om een start te maken met de
receptuur van de Chinese fytotherapie.
De basisbegrippen van de TCM worden echter wel als bekend verondersteld,
zoals weergegeven in het basisboek van Giovanni Maciocia:
Grondbeginselen Chinese Geneeskunde (derde druk uitg. Satas).

Cursusdata 2022
Deze basiscursus omvat 3 weekenden:

28-29 januari 2022 | 25-26 maart 2022 | 27-28 mei 2022 | 08-09 juli 2022
Voor deze basiscursus dienen de volgende twee boeken te worden aangeschaft,
door Albert van Dinteren wordt aangeraden te bestuderen in verband met zijn
voordrachten.
J.K. Chen: Chinese Herbal Formulas and Applications (second print)
Gebonden uitgave; kosten ca. 150 euro.
J. K. Chen: Chinese Medical Herbology and Pharmacology (second print)
Gebonden uitgave; kosten ca. 150 euro
Tevens is de ‘Natuurapotheek’ bereid om ter illustratie
een tweehonderdtal kruiden, samen met een syllabus
voor 200 euro in het belang van de cursus aan te bieden.
Dit illustreert de theorie en de uitgangspunten van de
Chinese fytotherapie prachtig. Men kan zich hiervoor bij
aanvang van de basiscursus aanmelden.
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Docent: Albert van Dinteren, arts
Van Dinteren heeft meer dan 35 jaar een grote praktische
ervaring met de Chinese en westerse fytotherapie als ook de
klassieke acupunctuur en orthomoleculaire geneeskunde.
Hij begon in 1985 zijn praktijk met acupunctuur waarna onder
andere de orthomoleculaire geneeskunde en Chinese en
westerse fytotherapie tot zijn grote deskundigheid gingen
behoren. Mede dankzij leraren zoals Yifan Yang, Sun Peilin en Giovanni Maciocia is de
Chinese fytotherapie tot een centraal handelen binnen zijn praktijk geworden. Ook
heeft hij op deze terreinen vele voordrachten, nascholingen en cursussen verzorgd
over de Chinese en westerse fytotherapie en de orthomoleculaire geneeskunde.

Kosten basiscursus
De kosten voor deze basiscursus Chinese Fytotherapie zijn:
€ 750,- (voor NAAV leden) en € 900,- (voor niet NAAV leden)
Deze dient u over te maken op giro NL 44 INGB 0007228638
t.n.v. Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging te Onderdendam
o.v.v. uw naam en Fyto 2022
Voor deze basiscursus Chinese Fytotherapie kunnen
zich maximaal 20 personen aanmelden: vol is vol.

Voor meer informatie
Contactpersoon
Postadres
Telefoon
Website

Marina van Haalen (Secretariaat NAAV)
Onderwierum 8, 9959 TA Onderdendam
085-0408050 (maandag en donderdag 10.00-12.00)
Buiten deze contacturen kunt u een terugbel verzoek inspreken
www.naav.nl

Moderator: Ruud Edelbroek, arts
Onderwijscommissie: Bram Doorgeest (voorzitter NAAV, lid onderwijscommissie)
Ruud Edelbroek (bestuurslid NAAV, coördinator onderwijscommissie)
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