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VOORWOORD PROF. WEIXIANG WANG 

WHAT MAKES IMPOSSIBLE POSSIBLE? 
This is a question coming up in my mind for a long 
time. People often talk about the word “enthusi-
asm”, which originally from Greek, and means in-
spired by God, but nowadays defined as showing 
great interest in a topic or subject or cause. In this 
sense Zhong is a professional association which 
shelters hundreds of TCM practitioners sharing a 
common enthusiasm. But clearly we know that en-
thusiasm is not enough, to succeed, you need end-
urance. What does endurance mean? When asked 
about the first requirement for success, Thomas 
Edison replied, “the ability to apply your physical 
and mental energies to one problem without gro-
wing weary.” In my personal interpretation, this 
can be one of the best definitions of endurance. 

All Zhong members have been practicing en-
durance in their profession. Minimum 3 years are 
invested to study TCM in addition to 1 year foun-
dation of western medicine. For those registered 
for 2 even 3 disciplines this would be another ad-
ditional 2-3 years of study. Some members spent 
over 10 years to achieve the Master and Doctorate 
degree. Still Zhong members are participating in 
diverse seminars and workshops, academic activi-
ties to keep up with the new developments of tra-
ditional and conventional medicine and science, to 
benefit of our daily clinical practice and patients. 
Without endurance, nothing would be possible. 

As volunteers serving the association as board 
members, committee chairpersons, committee 
members, or just event volunteers, they have been 
practicing endurance too in the nearly 3 decades 
history of Zhong. It is not easy to describe those 
piles of work, meetings and files, debates, argu-
ments and frustration literally, not even mentio-
ning the time spending in clinical practice, family 
caring and social network. It is definitely undoubt-
ful that some people have had the enthusiasm to 
establish a TCM association in the Netherlands 
prior to Leon Gobert and his fellow reinforcing the 
idea into action. 

No one expected the global Covid 19 pandemic. 
Whatever it is, this coronavirus has made the 
mighty kneel and brought the world to a halt like 

nothing else could. Surprisingly the power of ent-
husiasm and endurance can really make the diffe-
rence. In less than 2 weeks, the Virtual Dutch TCM 
Congress 2020 was well-prepared by the organi-
zing committee with the team spirit, regardless 
of time consumed and rewarding, untiring online 
meetings and telephone calls, and innumerable 
WhatsApp messages in 13 special Task Force App-
Groups. In the meantime at the back stage, both 
the board and committee chairpersons together 
with KAB have never stopped working on commu-
nication and dialogue with the national health and 
financial authorities about different issues: finan-
cial support to the practice and practitioners, of-
fering support to help mild corona virus patients, 
when can we re-open? What are the regulations  
to be able to re-open? Once I chatted with Mieke 
at the phone, and asked how she could energize 
herself to tirelessly contribute to our community. 
She replied: enthusiasm, and keep on working on 
your enthusiasm, never giving up. 

The Prime Minister just announced that acupunc-
turists and other contact professions may start 
to work from 11 May on. Lots of celebrations are 
spreading over via social media. Are we celebra-
ting “back to normal”? In an article by Arundhati 
Roy, he says: Our minds are still racing back and 
forth, longing for a return to “normality”, trying to 
stitch our future to our past and refusing to ack-
nowledge the rupture. But the rupture exists. And 
in the midst of this terrible despair, it offers us a 
chance to rethink the doomsday machine we have 
built for ourselves. Nothing could be worse than a 
return to normality.”

Partially I agree with what Roy said. Something just 
can be left in the past, some ruptures are unne-
cessarily to be stitched. For Zhong, for us, enthusi-
asm and endurance will remain and long-lasting… 

I am happy to share with you my answer of what 
makes impossible possible. 
PROF. WEIXIANG WANG

For Zhong, for us, enthusiasm 
and endurance will remain 

and long-lasting… 
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PROGRAMMA WEEK 1 | 14 -17 APRIL 

DINSDAG 14 APRIL I 14:00 UUR 
JAANA SILTASALMI 

LEZING: De 5 elementen cirkel; transformatie van emoties - (NL)

CATEGORIE 1 TOTAAL (1,5 NAP’S)

DONDERDAG 16 APRIL I 10:00 UUR 
PROF. LI JIE

LEZING: Classical herbal formulas vs Coronavirus - (EN)

CATEGORIE 1 TOTAAL (1,5 NAP’S)

DONDERDAG 16 APRIL I 14:00 UUR 
PETRA TJEERTES

LEZING: De therapeutische effecten van vijf Chinese Kruidenformules 
ter preventie en herstel ten tijden van corona crisis bij longproble-
men, slaapstoornis en lever- maag en darmklachten - (NL)
CATEGORIE 1 TOTAAL (1,5 NAP’S)

VRIJDAG 17 APRIL I 10:00 UUR 
PEGGY BOSCH

LEZING: Gezond door afzondering- WMB - (NL)

CATEGORIE 2A TOTAAL (1,5 NAP’S)

VRIJDAG 17 APRIL I 14:00 UUR 
BEN DE ROO 

WORKSHOP: Breathing regulating - (NL)

CATEGORIE 1 TOTAAL (1,5 NAP’S)

DINSDAG 14 APRIL I 10:00 UUR 
DR. YAIR MAIMON OMD PHD AC 

LEZING: Strengthening the immune system with TCM - (EN)

CATEGORIE 1 TOTAAL (1,5 NAP’S)
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PROGRAMMA WEEK 2 | 20 - 24 APRIL

MAANDAG 20 APRIL I 14:00 UUR
BETTEKE VISSERMAN

LEZING: Het belang van voeding binnen TCG - (NL)

CATEGORIE 1 TOTAAL (1,5 NAP’S)

WOENSDAG 22 APRIL I 10:00 UUR  
JOHN ZANTINGE

LEZING: Preventieve maatregelen ter voorkoming van een verstoring 
van de Hun Po dynamiek in de TCG psychologie - (NL)

CATEGORIE 1 TOTAAL (1,5 NAP’S)

WOENSDAG 22 APRIL I 14:00 UUR
PROF. DR. TIANJUN WANG

LEZING: Coronavirus linked loss of smell and taste:  
acupuncture strategy - (EN)

CATEGORIE 1 TOTAAL (1,5 NAP’S)

VRIJDAG 24 APRIL I 10:00 UUR  
DR. MARTIEN BRANDS

LEZING: Continuous professional education (CPE)
The ‘Superman’ from Wuhan’ – myths and facts - WMB - (EN)

CATEGORIE 2A TOTAAL (1,5 NAP’S)

VRIJDAG 24 APRIL I 14:00 UUR 
 JAN EECKHOUT

LEZING: HEAVEN, EARTH AND HUMAN ARE ONE
TIAN, Di , REN HE YI - (NL)

CATEGORIE 1 TOTAAL (1,5 NAP’S)

MAANDAG 20 APRIL 2020 I 10:00 UUR 
PROF. WEIXIANG WANG

LEZING: Are you Susceptible?
(Body constitution vs Coronavirus) - (EN)

CATEGORIE 1 TOTAAL (1,5 NAP’S)
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REVIEW
“ I have been lecturing in many 
countries and for many associ-
ations but Zhong is very speci-
al to me. I always felt at home 

… in the center (Zhong). Both the members 
and all the people who take active part have 
a true love for Chinese medicine but more 
importantly one to the other.

Community create a great power both in re-
gular days and in times when one is needed. 
You have managed to create a warm caring 
community and you should all be proud of 
it. Keep on studying and developing in your 
healing art, keep good friendship.
Your friend, Yair

DR. YAIR MAIMON OMD PHD
PRESIDENT OF THE ETCMA 

Strengthening the immune system 
with TCM
DR. YAIR MAIMON OMD PHD AC

Dr. Yair Maimon has vast experience in trea-
ting immune systems generally with additio-
nal understanding on how to care for cancer 
patients, especially cancer patients under-
going conventional treatments, who suffer 
from compromised and weak immune sys-
tems.

Chinese medicine has a unique view and tre-
atment options to boost immunity and en-
hance the body healing mechanism.

This webinar will explore immunity in Chine-
se Medicine (Wei Qi, Jing Qi, Shen Qi) and will 
cover acupuncture approach and treatment. 
There will be a short discussion of evidence 
based herbal formula for strengthening the 
immune system.
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Tijdens de virtuele ZHONG congres gaf ik een 
lezing over “5 elementen psychologie”. Dit is 
een Hands On Tao model over verwerken van 
emoties. Hier een aantal belangrijke aspecten 
op een rij. 

De 5 elementen cirkel; 
transformatie van emoties 
JAANA SILTASALMI

Transformatie van emoties is een 
samengaan van voorhemelse en 
nahemelse orde en de meridiaan-
tijden. Als je nu de meridiaantij-
den koppelt met de voorhemelse 

orde, dus met het beeld met Aarde in het mid-
den. Je krijgt een kruis. Een universeel spiritu-
eel symbool. 

Dit kruis staat symbool voor het verwerken 
van emoties op een gezonde, volwassen ma-
nier op de momenten dat we open zijn en ste-
vig op onze benen staan. Op momenten dat 
we niet in beelden en verhalen en projecties 
terecht komen. Op momenten dat we min of 
meer verlicht zijn… Zoals we allemaal af en toe 
zijn. Met een open Hart en een stevige Hara. 
Met een open Vuur en een sterk Water. 

DE OORSPRONKELIJKE IMPULS
Als we de natuurlijke beweging in onszelf vol-
gen ontstaan er helemaal geen emoties. Geen 
primaire emoties, laat staan secundaire. Als de 
Qi blijft stromen, als we de natuurlijke bewe-
ging volgen, reageren we op situaties vanuit 

de innerlijke kwaliteiten, niet vanuit de emo-
ties. De kwaliteit die er nodig is zal naar boven 
komen op het moment dat het nodig is.

Als de natuurlijke beweging is om flexibel te 
zijn, zijn we flexibel. Als de natuurlijke bewe-
ging is om voor onszelf op te komen, komen 
we voor onszelf op. Als de natuurlijke bewe-
ging is om vriendelijk te zijn, zijn we vriende-
lijk. Als de natuurlijke beweging is om afstand 
te houden, houden we afstand.

Vaak hebben we een soort basiskwaliteit of 
een aantal basiskwaliteiten die horen bij ons. 
Onze natuurlijke impuls is om volgens die 
kwaliteiten op situaties te reageren. Als we de 
natuurlijke impuls niet volgen stagneert onze 
Qi en ontstaat er een emotie. Om te beginnen 
een primaire emotie. Deze willen we niet voe-
len of laten zien, dus deze onderdrukken we. 
En er ontstaan allerlei secundaire emoties.

Als we de secundaire emoties herkennen, er-
kennen, verwerken, uiten en transformeren 
komen we misschien wel bij de primaire emo-
tie terecht. De primaire emotie vertelt ons wat 
de oorspronkelijke impuls was. 

Het is een leuke oefening om aan de slag te 
gaan en je eigen emoties op deze manier te 
onderzoeken. Ontdek de secundaire emoties, 
verwerk ze en vind de primaire emotie. 

JAANA SILTASALMI
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‘Classical Formulae for the Modern World’
created by Giovanni Maciocia®

Created by Giovanni Maciocia® – World renowned 
author and practitioner of Acupuncture 
and Chinese Medicine – on the basis 
of his 35 years clinical experience.

The Three Treasures® remedies are formulated to refl ect Western 
clinical reality and are balanced to take into account complex 

combinations of patterns that patients with chronic conditions usually 
suffer from and, in turn, will help improve your clinical results.

Created to better address 
the patterns displayed by patients 

in modern practice.

A 226 page 

clinical manual, with 

colour photographs of 

tongues to aid diagnosis 

and choice of remedy, 

included as a FREE  

download with your 

purchase

● Made in the Netherlands to pharmaceutical standards 
under strict quality controls which guarantee their 
freshness and quality.

● The Three Treasures® remedies do not contain any 
animal substance and meet with the most stringent 
requirements regarding the absence of ‘heavy metals’, 
pesticides and other contaminants to comply with 
US and EU laws, and are suitable for vegetarians.

Place your order with EuroherbsPharmacy 
info@euroherbs.nl or visit www.euroherbsshop.nl

suwenherbs.com
SuWenHerbs_WP Ad_Benelux_TT.indd   1 16/01/2020   17:03

 

 
      

   

NIEUW OPLEIDINGSAANBOD 

Het oog in de TCM 

Blood letting 

Abdominal acupuncture 
Emergency acupuncture 

Pratkijkdag balansmethode 

De Hexagrammen van de I Tjing bij acupunctuur en TCM 

Processing life’s journey through the luo-collaterals 

Cardioacupunctuur 

 

 

www.otcg.be 

Trouw aan de traditie 

+31 20 811 60 48

Hoogwaardige Koreaanse 
naalden speciaal voor 

grootverbruikers

*geldig t/m 31 mei 2020

Tel.: +31 20 210 5000  •  mail@docsave.nl  •  docsave.nl

Welkom terug in uw praktijk!
Nieuw: onze mei aanbieding*

TCM en Fysio 
benodigdheden
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Classical 
Herbal formulas 
vs Coronavirus 
PROF. LI JIE

REVIEW
Stand Up, by The People, for the 
People 
Geng Zi Year, 2020, we are facing 
the human catastrophe, Covid-19 

pandemic devastates the world widely. Millions 
of people have been infected and thousands 
of people died. Governments are in panic and 
medical systems are frustrated. WHO news has 
been warning people almost every day that 
‘there are no effective medicines and therapies 
yet, there are no vaccines yet’. Human being is 
challenged and threatened. Dealing with Co-
vid-19 becomes not only the matter of any go-
vernment or any medical system, but also of all 
people. Congratulations and great admiration 
for the Dutch Association of Traditional Chinese 
Medicine Zhong, you have organized the Virtu-
al Dutch TCM Congress 2020 to encourage your 
members and Dutch people, together to coun-
ter this pandemic. You are taking the great res-
ponsibility as a professional association when 
the population health needs you. I am very hap-
py and honoured to be invited to give a speech 
in this historical event.
Viral epidemics and pandemics have never 
stayed away from human being. From the Zhang 
Zhong Jing period, about 1900 years ago till now, 
China has been through more than 300 big epi-
demics. Chinese have developed their own brilli-
ant medical system with the theories, strategies 
and methods for prevention and treatments of 
these catastrophic diseases. It is CCM. CCM, as 
another human traditional medical system has 
collected great experiences in dealing with viral 
epidemics. Today, I strongly believe that we can 
learn and inherit some human wisdoms from 
our past, from CCM and other traditional me-
dicines, together with conventional medicine 
to help people to go through this difficult time. 
CCM not only belongs to Chinese, but also is the 
treasure of human being. I wish Zhong mem-
bers, our TCM colleagues to study, practice and 
inherit Classical Chinese Medicine well. As TCM 
practitioners, it is our duty, mission and honour 
that when people’s health needs us, we must 
stand up, by the people, for the people.  

PROF. LI JIE
     

Classical Chinese Medicine (CCM) has played 
important roles in dealing with hundreds of 
severe epidemics in history. It has dedicated a 
great contribution to the Chinese people. To-
day, the whole world is facing the pandemic of 
coronavirus. Unfortunately, there are no sig-
nificant effective conventional medicines for 
the treatment of coronavirus yet. 

Early this year, China has had the epidemic 
outbreak. Classical Chinese herbal medicine 
has been used in the treatment. In more than 
90% mild coronavirus infected cases signifi-
cant clinical effects have been achieved. 

In this lecture, Dr. Li Jie will share these classi-
cal formulas with you in theoretical and prac-
tical perspectives. The mechanisms of the 
disease and related herbal formulas will be 
explained in detail. The CCM differentiations 
in different stages of the coronavirus disease, 
particularly tongue diagnosis with application 
of classical formulas will be discussed. Both 
preventive and treatment formulas will be in-
troduced.
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De therapeutische effecten van 
vijf Chinese Kruiden formules

Ter preventie en herstel  
ten tijden van coronacrisis  
bij longproblemen, slaap-
stoornis en lever- maag  
en darmklachten
PETRA TJEERTES

Tijdens de coronacrisis zien we bij onze cliënten dat bepaalde symptomen versterkt aanwezig 
kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan slecht slapen door angst en stress, of ademhalingsproble-
men en vermoeidheid door longschade veroorzaakt door het COVID-19 virus. De vijf gekozen 
Chinese kruidenformules bieden ondersteuning bij een groot aantal van deze klachten en dra-
gen bij tot het versterken van het immuunsysteem. De klinische en wetenschappelijke studies 
over deze formules zullen zeer praktisch worden toegelicht zodat u ze gericht kunt inzetten ter 
preventie en ook ter bevordering van een goed herstel.

REVIEW
De gedrevenheid als TCM-er en 
Zhong lid was meteen zichtbaar van-
af de eerste slide bij deze lezing. De 
kennis en kunde en de onderbou-

wing vanuit enerzijds de praktijkervaring, maar 
ook vanuit de wetenschap zorgden dat iedereen 
van beginner tot ervaren herbalist geboeid werd 
vanaf het begin tot het einde. Want eens de rich-
ting aangegeven, werden heel veel niet voor de 

hand liggende uitstapjes gemaakt tijdens deze 
lezing naar even verrassende als boeiende neven-
aspecten. En steeds weer is de basis de passie 
en de wetenschappelijke onderbouwing. Tege-
lijkertijd werd als het ware een persoonlijk appel 
gedaan op alle leden om ons leven lang te blijven 
studeren en te ontwikkelen.
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In deze tijden van Corona worden er door 
overheden in de hele wereld, sterk begren-
zende maatregelen doorgevoerd. Deze leiden 
tot sociale isolatie (of niet?), tot claustrofobie 
(of niet?), tot angst voor ziekte en dood. Daar-
naast verandert het inkoopgedrag, het gehele 
dagelijkse leven en de economie. Feitelijk is 
niets zoals het vroeger was. Vanuit existen-
tialistisch oogpunt, wordt de gehele wereld-
bevolking tegelijkertijd geconfronteerd met 
ieders persoonlijke mogelijk naderende dood 
en die van dierbaren. Iedereen wordt terug-

geworpen op belangrijke vragen als: Wat wil 
ik met de rest van mijn leven? Wat vind ik van 
mijn leven tot nu toe? Hoe wil ik dat mensen 
zich aan mij herinneren? Hoe wil ik zelf op 
mijn leven terugkijken als ik mijn laatste adem 
uitblaas? En zo verder. Hoe blijven we (psy-
chisch) gezond en maken we het beste van 
deze (gedeeltelijke) lockdown?
In deze lezing zal Peggy jullie meenemen door 
een korte excursie van de psychologie, aange-
vuld met wetenschappelijk onderzoek over dit 
onderwerp. 

Gezond 
door afzondering 
- WMB 
PEGGY BOSCH 

REVIEW
Met veel plezier heb ik aan het  
“Virtual Dutch TCM Congress 2020” 
deelgenomen. Naar mijn mening 
was het een grote prestatie van 

Zhong om op een hele korte termijn zo’n gevari-
eerd online congres in elkaar te zetten. Er waren 
hele uiteenlopende enthousiaste sprekers met 
hele wisselende, boeiende onderwerpen en naar 
mijn mening was er zo voor alle deelnemers een 
erg spannend programma waar iedereen wat van 
mee heeft kunnen nemen naar zijn eigen dagelijk-
se (klinische) praktijk. Het laat zien dat Zhong flexi-
bel is en direct kan inspringen op onverwachte, 
nieuwe situaties. Naar mijn mening is deze online 
opzet dan ook beslist voor herhaling vatbaar. Het 
grote voordeel is dat het voor de deelnemers ge-
makkelijk is om flexibel aan delen van het congres 
deel te nemen en aan andere delen niet wat beter 
past naast het klinische werk van veel deelnemers. 
Voor de presentatoren geldt dit ook en daarnaast 
zorgt deze opzet er gelijk voor dat het ook gemak-
kelijker is om internationale sprekers bij het con-
gres te betrekken.

Wat mijn eigen onderwerp betreft, “COVID-19: 
Healthy by separation” vond ik het een grote uit-
daging om op zo’n korte termijn mij met een hele 
nieuwe situatie bezig te houden. De COVID-19 

crisis is uniek. Er zijn wel situaties in het verleden 
geweest die enkele gelijkenissen hadden met de 
huidige crisis, maar beslist geen 1 op 1 situatie. 
Zodoende zijn veel psychologische gevolgen voor 
het individu en voor de (internationale) gemeen-
schap momenteel nog moeilijk in te schatten, te 
meer ook omdat we momenteel nog midden in 
de crisis zitten. Ik heb me in mijn lezing getracht 
zo goed mogelijk de verschillende aspecten van 
de COVID-19 crisis voor de psyche uiteen te zet-
ten en suggesties te geven hoe we het beste met 
de gevolgen (sociale isolatie, ziekte, sterven, enz.) 
om kunnen gaan. Het internet en de sociale me-
dia bieden hierbij opties die wij in eerdere crisis-
sen (met sociale isolatie) nog niet hadden. Aan de 
andere kant heb ik punten besproken, zoals wat 
voor doelen mensen met hun leven hebben, hoe 
ze ziekte/dood benaderen, enz., die ook bij eer-
dere individuele en gemeenschappelijke crisissen 
een belangrijk rol spelen.
Momenteel is het nog te vroeg om de huidige CO-
VID-19 crisis goed te kunnen beoordelen. Ik wil 
Zhong in ieder geval heel erg bedanken voor dit 
coole initiatief. Verder hoop ik zeer dat iedereen 
gezond mag blijven en dat er een vervolg komt. Ik 
kijk nu al heel erg uit naar het “Virtual Dutch TCM 
Congress in 2021”!

DR. PEGGY BOSCH

11
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Een belangrijke reden dat Chinese genees-
kunde goed werkt waar de Westerse genees-
kunde niet verder komt is dat er in relaties 
wordt gedacht. Door deze benadering krijg je 
een hele andere kijk op ziekte en gezondheid 
en wordt het duidelijk hoe alles met elkaar 
in verbinding staat. Door deze onderlinge re-
laties beter te begrijpen krijg je inzicht in de 
werkelijke oorzaak van een ziekmakend pa-
troon waardoor je gerichter kunt handelen. 
De longen kunnen een stoorzender zijn op 
vele terreinen. In de workshop ontdekken we 
waardoor de longen ontregeld raken en wat 
er door de longen ontregeld wordt.
Ik noem de bijscholing bewust geen lezing om-
dat ik een groot voorstander ben van “begrij-
pen door doen”. Op die manier zet je boeken-
kennis om in ervaring en dat geeft een heel 
ander beeld op de zaak. In de workshop zal 
ik ademhalingsoefeningen inspreken. Tijdens 
de oefeningen geef ik veel informatie over de 
longen en haar relaties. Je kunt deze oefenin-
gen zittend vanuit je stoel meedoen. Als je 
liever alleen maar luistert en aantekeningen 
maakt is dat natuurlijk ook prima. Iets vanuit 
verschillende invalshoeken bekijken geeft het 
beste beeld. De invalshoeken die ik gebruik 
zijn: Yoga energetica, de Buteyko methode, 
Westerse medische basiskennis, Jim Bartley 
een KNO arts uit Nieuw Zeeland en uiteraard 
Traditionele Chinese Geneeskunde. Ik geef les 
in Yoga, Taijiquan, Qi gong en behandel men-
sen met acupunctuur en TuiNa massage. Van-
uit deze achtergrond deel ik graag mijn kennis 
en vaardigheid met jullie. 

REVIEW
Ik was wat in de tuin aan het rom-
melen toen ik door Mieke Maer-
tens van het organisatiecomité van 
Virtual Dutch TCM Congress 2020 

werd gebeld. Ze vroeg mij of ik via Zoom een les 
wilde geven aan mijn TCM collega’s. Gelijk vond 
ik het een leuk plan en zei hierop meteen ja. Als 
doe-mens zoals mijn TCM collega’s die zich bezig 
houden met Tuina, Qigong en Shiatsu wel zullen 
herkennen leek het mij een goed plan om niet via 
een PowerPoint lezing maar via ademhalingsoe-
feningen met de stof bezig te zijn. Op die manier 
zou ik mijn “doe collega’s” bedienen en bovendien 
voel ik mij daar zelf ook het prettigst bij. Leren 
door doen en ervaren! Dit idee werd gelijk door 
Mieke enthousiast ontvangen en vanaf dat mo-
ment werd het belangrijk dat ik een beeld in mijn 
hoofd zou krijgen hoe de Zoomles eruit zou zien. 
In de vijf kwartier die ik ervoor had wilde ik zowel 
iets vertellen over Yoga energetica, Westerse me-
dische basiskennis en TCM en dit verbinden met 
elkaar. Na afloop had ik een goed gevoel over de 
Zoomles en zoals gewoonlijk bedacht ik wat ik alle-
maal had willen zeggen maar niet gezegd had. In 5 
kwartier kun je ook niet alles vertellen dus dat was 
niet zo’n probleem. Ik zie de ademhaling als 1 van 
de belangrijkste schakels in ons systeem. Als een 
brug tussen lichaam en geest weerspiegelt het je 
energetische verstoringen en verbindt de binnen-
wereld met de buitenwereld. Door de ademhaling 
te observeren krijg je belangrijke informatie en 
daardoor kun je probleemoplossend handelen. 
Ik hoop dat ik collega’s nieuwsgierig heb gemaakt 
naar meer want er is nog zoveel te ontdekken over 
de longen en haar relaties. Buiten de Zoomles die 
ik zelf heb gegeven heb ik met plezier mee gedaan 
met boeiende lessen die door anderen werden 
gegeven. Ik voel mij vereerd dat ik deel uit mocht 
maken van het Virtual Dutch TCM Congress 2020 
en zou het meteen opnieuw doen.     
I was honored to be part of the Virtual Dutch TCM 
Congress 2020.

BEN DE ROO

Breathing regulating
BEN DE ROO 
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Does Coronavirus treat everyone equally ?
Often we find some people are seemingly 
“immune” to the virus even if they have ne-
ver contracted it. For TCM practitioners, it is 
not difficult to understand the reason behind 
this. Pattern differentiation is one of the dis-
tinguishing philosophy of TCM, with a signi-
ficant emphasis on prevention. As stated “as 
long as strong antipathogenic Qi preserved 
inside your body, it can hardly be invaded by 
the external evil Qi ” (Zheng Qi Cun Nei, Xie Bu 
Ke Gan). However, we know Coronavirus is an 
extraordinary evil Qi. 
 
This lecture will discuss the characteristics of 
different body constitutions, their susceptibi-
lities, and prevention measurements you may 
take accordingly. 

Are you Susceptible?
(Body constitution vs Coronavirus)
PROF. WEIXIANG WANG

REVIEW
This lecture was inspiring both in 
terms of content and design.
It gave a lot of current information 
about the corona pandemic at one 

side and the impact of the body constitution on 
it at the other side. Even important for the situ-
ation in the Netherlands.
The additional data from China shows us  the 
impact of a lot of related factors influencing the 
course of the disease. Epidemiological surveys 
also strengthen the idea that  body constitution 
is a universal issue.
And finally the step towards the epigenetics 
made this topic even more universal for most of 
the members.   
 

We are experiencing a unique time of virus epidemic globally. This news spreads rapidly via 
social media: “Coronavirus treats everyone equally.” It has been acknowledged that the prince, 
ministers, professors, scientists, famous DJs, and well-known movie directors, have become in-
fected, and some have unfortunately lost their life. 
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Als voedingsadviezen gegeven worden in de 
TCG praktijk wordt de kans op blijvend her-
stel voor de patiënt veel groter! Werken met 
voeding vereist specifieke kennis en metho-
diek. Met de presentatie aan de hand van een  
casus, eerder gegeven tijdens het Zhong jubi-
leum, laat ik zien hoe je kunt werken met voe-
ding in de TCG praktijk.

Uitgangspunt: bij chronische of acute ziekte 
wordt aan de hand van een traditioneel Chi-
nese Geneeskundige diagnose een individu-
eel voedingsadvies gegeven. Daarbij wordt de 
patiënt ondersteund in het aangaan van de 
uitvoering van de voedingsadviezen. Bewust-
wording speelt daarbij een belangrijke rol. 

De traditionele Chinese voedingsleer wordt 
ondersteund door de Westerse- en de Na-
tuurvoedingsleer om een integrale aanpak 
mogelijk te maken die aansluit bij de moderne 
mens en zijn omgevingsfactoren. Het is een 
benadering op die zowel preventief als cura-
tief werkt én die mens en milieu “bewaart” en 
“spaart”.

REVIEW
Bij ziekte is/zou het ons ultieme doel 
moeten zijn om naast het geven van 
therapie, het zelfgenezend vermo-

gen van de patiënt aan te spreken en waar nodig 
te ondersteunen op de weg naar herstel.

Voeding is dan cruciaal. Voedsel en vertering spe-
len bij vrijwel alle pathologie een rol omdat ze net 
als bewustzijn, ademhaling en beweging aan de 
basis staan van gezond functioneren: “het bewa-
ren en sparen van de San Bao”. Voeding benutten 
binnen de TCG praktijk stelt ons in staat zowel 
curatief als preventief efficiënt te werken. Daar-
bij brengt voedsel de cliënt noodzakelijk (weer) 
in contact met de leefomgeving. Zo kunnen onze 
patiënten sneller genezen en de kans op blijvend 
herstel is veel groter. 

Voedingstherapie kan benut worden bij zowel acu-
te als chronische pathologie. Om curatief te kun-
nen werken is naast een therapeutisch niveau van 
Chinese Geneeskunde ook specifieke kennis van 
voeding (energetica, kwaliteit, keuze van combina-
tie en bereiding) én methodiek (de wijze waarop 

de patiënt wordt ondersteund in het aangaan en 
de uitvoering van de voedingsadviezen), nodig. 

De traditionele Chinese voedingsleer wordt on-
dersteund door de Westerse- en de Natuurvoe-
dingsleer om een integrale aanpak mogelijk te 
maken die aansluit bij de moderne mens en zijn 
omgevingsfactoren. Mens en milieu “bewarend” 
en “sparend”. 

In deze ongekende tijd liet Zhong door het virtue-
le congres zien hoeveel kracht zij heeft als vereni-
ging. Een bemoediging voor de leden, die op hun 
beurt hun betrokkenheid lieten zien door zo mas-
saal de presentaties te volgen. “Als we niet kunnen 
werken dan studeren we - met als doel onze pati-
enten nóg beter te kunnen helpen”. 
Ik wens Zhong en alle leden, blijvende uitdaging 
en inspiratie.

BETTEKE VISSERMAN
Thank you and the other organizers 
who made this special conference 
happen in such a short time.
It was a pleasure to serve.

Het belang van voeding binnen TCG
BETTEKE VISSERMAN 
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De Hun Po dynamiek speelt een cruciale rol in het bewaren van een gezonde balans tussen de 7 
emoties (Qi Qing) en de vijf deugden (Wu Chang). In de klassiekers (Su Wen) worden vergelijkin-
gen gemaakt tussen de gedragingen en gevolgen van emoties op het innerlijk landschap van de 
mens en de externe pathogenen in de ons omringende macrokosmos. De vraag die we in deze 
presentatie willen oplossen is hoe we onze innerlijke balans zodanig kunnen bewaren dat de 
emoties geen al te grote greep krijgen op ons bestaan, zodat we in contact kunnen blijven met 
onze diepere geestelijke wortels zoals ze zich manifesteren via de Benshen.

REVIEW
Als deelnemer en spreker van het 
Zhong Virtual Congress 2020 wil ik 
graag kort mijn indrukken met jullie 
delen. 

In zeer korte tijd heeft Zhong een virtueel con-
gres weten te realiseren dat direct aansloot op de  
actualiteit. Zowel organisatorisch als inhoudelijk 
een hoogstandje!
Aan de hand van de verschillende presentaties is 
mij nog eens duidelijk geworden hoe rijk de kennis 
en wijsheid is die de TCG traditie ons aanreikt en 
waar op wij ook in de confrontatie met dit extreem 
gevaarlijk en nieuwe virus kunnen terugvallen. 
Ik heb genoten en was onder de indruk van de 
kennis en kunde van de sprekers die ieder op een 
eigen manier en vanuit hun eigen ervaring nieuwe 
en oude inzichten deelden.    
Meer en meer wordt duidelijk hoe groot de impact 
van de Corona pandemie is op ons individuele, so-
ciale en economische bestaan. Op alle lagen van 
ons zijn worden wij door elkaar geschud en moe-
ten we naar nieuwe wegen zoeken. 
Als TCG-er in Hart (shen) en Nieren (Jing) ben ik 
overtuigd van het grote belang en de mogelijkhe-
den die wij hebben om een positieve bijdrage te 
kunnen leveren in deze crisis. We kunnen gebruik 
maken van de enorme schatkamer aan handvat-
ten die de TCG ons aanreikt, bij het begrijpen en 
behandelen van de psychosociale aspecten die 
deze crisis teweegbrengt. Deze hebben naast die 
van het virus zelf een enorme impact op eenieder 
van ons.

Op de vraag hoelang het duurt om een goede TCG 
adept te worden antwoordt de oude meester dat 
het meerdere generaties vergt. Het hoopgevende 
aan dit antwoord is dat alle kennis nooit door een 
persoon hoe goed en wijs ook kan worden ver-
gaard. We hebben dus juist in deze tijd elkaar hard 
nodig om waar mogelijk onze kennis en hiaten aan 
te vullen, blinde vlekken zichtbaar te maken en el-
kaar te enthousiasmeren voor nieuwe inzichten.
Hier ligt hier een belangrijke rol weggelegd voor 
Zhong als beroepsvereniging!

Met dit geslaagde virtuele congres heeft Zhong  
laten zien dat haar die rol op het lijf geschreven is. 
Voor nu en in de toekomst!

Met warme collegiale groet, 
JOHN ZANTINGE 

Preventieve maatregelen ter voorkoming 
van een verstoring van de Hun Po dynamiek 
in de TCG psychologie
JOHN ZANTINGE
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Coronavirus linked loss of smell  
and taste: acupuncture strategy
PROF. DR. TIANJUN WANG 

After the outbreak of Corona Virus (COVID-19), 
the interests in Chinese medicine and acu-
puncture understanding and possible help 
are increasing. Many researches have indica-
ted that loss of smell and taste might be lin-
ked with this infection, or suspected infection 
by this virus. 

From TCM point of view, smell is related to the 
Lung and taste related to the Spleen. Lung and 
Spleen are different Zang organs but they are 
all related to the Taiying meridian. The main 
points we may select are Lung and Spleen 
meridians, such as LU-7 Lieque, LU-9 Taiyuan, 
LU-10 Yuji, SP-3 Taibai, SP-4 Gongsun and LI-4 
Hegu, LI-20 Yingxiang, etc.

During my online consultations recently there 
are already several confirmed or highly sus-
pect cases with loss or reduced smell and tas-
te. Most of them noticed that smell and taste 
came back with recovery of the disease. TCM 
and acupuncture may play a valued role to 
help virus patients. 

REVIEW
It was my pleasure to recei-
ve the invitation from you 
to talk at the Virtual Dutch 
Congress 2020 and it was 

a very unique experience to talk at that 
virtual conference. 
From the first time to be invited to 
speech at Zhong conference 2017, it has 
been very impressive and comfortable 
experiences with you. You and Zhong 
staff are always polite and look carefully 
after speakers, by giving clear and easy 
to follow instructions for us. 
I wish Zhong to play a more important 
role in organising and promotion of TCM, 
not only in Netherlands but also in Euro-
pe and worldwide. 
Looking forward to more future coope-
ration with you.

Best wishes
PROF. DR. TIANJUN WANG
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• Etiology of the corona epidemic
• The spread and what we can learn 

from that; the preparation??
• The pathology, complications and  

treatment - link of orthodox and CAM? 
• The handling of the epidemic,  

the miscalculations, the panic  
and the microorganism; 

• The compromised host – who?  
and how to reinforce this – lifestyle?

• Ethical issues with forced desocialization
• The way out. How long?
• And lessons for the future.

Continuous professional education (CPE)
The ‘Superman’ from Wuhan’ 
– myths and facts - WMB -
DR. MARTIEN BRANDS

REVIEW
my impressions are that we are for-
ced but his epidemic, really in depth, 
to rethink our ‘implicit ideas’.

ideas regarding how can exploit our nature and 
earth, how we can - or rather cannot - tolerate in-
equality in power and wealth and access to health 
care and education.

it is ironic that health care workers and teachers 
took the streets in the Netherland in december, 
for higher payment - as token of appreciation - and 
that two months later exactly those two groups 
were found to be ‘essential professions’.

caring for each other, in health and development, 
is the main theme of a cultured society, and also 
trusting on our immune system. we need to rede-
fine many things, in employment structure, elderly 
care, treatment of an epidemic - risk groups ap-
proach and containment of superspreads rather 
than locking down the public sphere - but the 
emphasis should lie on our handling of ourselves. 
that is understanding why people become ill and 
why other stay health. much more study is needed 
for this.

and regarding stimulating our innate resilience, i 
am happy to see that age old systems of medicine, 
ayureveda and homeopathy in India and traditio-
nal Chinese medicine in China, are being used in 
treating the epidemic too.
 
the disease patterns in TCM can shed a light on 
how this virus manifests and how tailor made tre-
atment is required. 
rather than becoming dependent on vaccinations 
with unknown risks, we shall nourish our immuni-
ty and life style.

i really hope this will be our daily guidance, and 
this is the best remedy against signs of fear.

as you say in Chinese: crisis has two aspects; dan-
ger and opportunity.

it is a pleasure for me to collaborate with the acti-
vities of Zhong in reinforcing the capacity of your 
members.

good luck with your work!

DR. MARTIEN BRANDS

17
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• Korte inleiding in Qi gong algemeen en me-
dische Qi gong;

• Er wordt ingegaan op de visie van eenheid 
tussen natuur en mens. Dit vanuit verschil-
lende strekkingen en lineages;

• Daarna wordt voorgesteld, althans theore-
tisch, wat de toegangswegen en mogelijk-
heden zijn om dit te bereiken;

• Wat zijn de verschillen tussen Qi gong en 
NEI DAN methodes;

• Enkele oefeningen.

Heaven, earth 
and human are 
one Tian, Di, 
Ren He Yi
JAN EECKHOUT

REVIEW 
Jan gaf aan dat het een plezier 
was om met Zhong te werken. 
Hij sprak zijn dank uit voor de 
ondersteuning die geboden is 

om het mogelijk te maken dat hij een korte 
lezing voor de leden van Zhong heeft kun-
nen houden. Tijdens de lezing heeft Jan ons 
meegenomen in een stuk theorie om dit 
daarna in praktijk te brengen. De oefening 
om op één lijn te komen en een meditatie 
om te voelen hoe het met het interne van 
ons gesteld is, of we niet uit 3 stukjes be-
staan maar één geheel zijn.

Jan onderwijst met name in medisch Qigong 
aan OTCG in Antwerpen. Zelf is hij dagelijks 
bezig met patiënten en beoefent hij dagelijks 
Qigong voor zichzelf. Hij heeft aangegeven 
dat het belangrijk is dat iedereen iets af weet 
van het interne werk, de interne alchemie. 
De uitwerking van Qigong zal ook bij ieder-
een weer anders zijn. Dit hangt met name 
af van onze talenten, karma en Jing die we 
meegekregen hebben. Jan heeft ons weten 
te inspireren in zijn lezingen en ons laten er-
varen tijdens de oefeningen om de natuur 
in ons zelf te voelen. Pas dan kunnen we de 
natuur buiten ons zelf zien.

18
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Antoine Janssen
VOORZITTER ZHONG

Marlies 
van Rijssel

REVIEW
De uitnodiging voor het virtual 
Dutch TCM congress 2020 viel 
6 april in mijn mailbox. Ik ben 
niet zo van het digitale, maar 

het aanbod van sprekers deed me toch voor 
bijna alle webinars inschrijven. Spijt? Nee 
niet in het minst. Het was fijn, zittend voor 
de laptop, kopje thee en een schrijfblok erbij 
en in alle rust luisteren. Mooi dat er op korte 
termijn internationale en nationale sprekers 
bereid zijn gevonden, om hun kennis op alle 
vlakken van de corona crisis met ons te wil-
len delen. Staande ovatie voor de organisatie 
en de sprekers. Wat mij betreft voor herha-
ling vatbaar. 

Overvallen door het corona virus, praktijken 
dicht en op korte termijn geen nascholingen 
in het vooruitzicht. Zhong wist ‘van de nood 
een deugd te maken’ door een virtueel con-
gres te organiseren. Ondanks dat Zhong rui-
me ervaring heeft met het organiseren van 
congressen, is zo’n digitaal evenement net 
even iets anders. We mogen trots zijn op onze 
vereniging, voor de allereerste keer een vir-
tueel congres met zo’n grote opkomst, echt  
geweldig. Leden waren erg enthousiast wat 
terug te zien was in de ontzettend vele posi-
tieve reacties. Het geeft energie en motiveert 
leden om ook deel te nemen aan een eerst-
volgend evenement. De lezingen, gegeven 
door gerenommeerde sprekers, waren erg 
leerzaam. Kort samengevat, het was een zeer 
positieve ervaring, voor de leden én voor de 
vereniging. We hebben als vereniging veel ge-
leerd en kunnen deze kennis meenemen naar 
het volgende virtuele congres.

Met dank aan de sprekers, het secretariaat 
en alle leden die hebben meegewerkt om dit 
congres tot een succes te maken.

ANTOINE JANSSEN

SLOTWOORD
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Terwijl het coronavirus aan de andere kant van 
de wereld heftig huis hield, hoopten we hier in 
het westen nog dat het zoals het “SARS-virus ” op 
veilige afstand zou blijven. Maar niets was minder 
waar, wat waren we naïef. 
Ook hier in Nederland ging alles in snel tempo 
in lockdown, praktijken moesten sluiten en plots 
werden de volle agenda’s helemaal leeg en ont-
stond er plots “ruimte”. 

Het “moeten” hield even op en het organiserend 
comité greep de unieke kans om in die vrijgeko-
men tijd alle Zhong leden te “( ont)-moeten” rond 
één thema: The Harmonization of Human being 
and Nature. Het eerste “Virtual Dutch TCM Con-
gress 2020”werd een feit.

We ontdekten dat Zhong bijzondere leden heeft 
die vanuit de eigen discipline hun kennis, verhalen 
en passie op een boeiende manier weten te delen 
als spreker. De 12 sprekers zijn erin geslaagd om 
bij elke lezing een verbinding te maken tussen de 

leden onderling, ondanks het feit dat ze de leden 
niet konden zien. We werden verwend met boei-
ende lezingen over het belang van de shen en her-
stel van balans. We kregen handvatten om onze 
emoties te leren transformeren. Alle in’s en out’s 
van het corona virus kwamen aan bod; de Wester-
se virologische en TCM aanpak, de toepasselijke 
kruiden, de psychologische gevolgen. Het harmo-
niseren van onszelf via qigong en ademhalingsoe-
feningen werd in de praktijk gebracht. De relatie 
tussen en het belang van het evenwicht tussen 
deugden en emoties werd ons haarfijn uitgelegd. 
En Weixiang Wang eindigde zijn boeiende lezing 
met de wijze woorden “Unlock Yourself” !
Het Zhong experiment “Virtual Dutch TCM con-
gress 2020, The Harmonization of Human being 
and Nature “ was voor mij één geweldige race om 
samen met de ander fanatieke leden van het or-
ganiserend comité te kunnen organiseren. Het gaf 
NVTCG Zhong en al zijn leden een boost van “UN-
LOCKED ENERGY”. 

Mieke Maertens
NOW COMMISSIELID

De 12 sprekers zijn erin 
geslaagd om ons het ‘wij-gevoel’ 

terug te geven

CREW VIRTUAL DUTCH TCM CONGRESS 2020

It was a great experience and pleasure to be part 
of the organising committee of this virtual TCM 
congress, also as one of the speakers. The most 
impressive part was the energy flow of the who-
le association, the proactive cooperation between 

various committees, organizing committee mem-
bers, secretary office staff and the speakers, as 
well as the leading power of the board. Some TCM 
and acupuncture practitioners from other associ-
ations “confess” that they have participated in this 
congress by sitting next to our Zhong members. 
They were really amazed by Zhong’s organising 
and working efficiency and well designed congress 
programs. It is nice to hear that they are “jealous” 
of Zhong members.

Prof. 
Weixiang Wang
STRATEGISCH ADVISEUR
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Vanuit Zhong werd ik benaderd met de vraag of 
ik kon helpen met het virtueel congres. Via een 
studiegenootje hadden ze vernomen dat ik handig 
was met de computer. Voordat ik acupuncturist 
ben geworden was ik werkzaam in de ICT. Tussen 
het initiatief om het virtueel congres op touw te 
zetten en de daadwerkelijk uitvoering er van za-
ten maar een paar weken. Daarom ook ben ik su-
per trots op dit team die achter de schermen het 
virtueel congres georganiseerd hebben. Het was 
voor mij een kleine moeite om het ICT/technische 
aspect op mij te nemen. Het bleek een ongedwon-
gen sfeer met een respectvol team. We werkten 
met korte lijntjes, snel handelen en directe aan-
spreekpunten. Tijdens het congres heb ik direct 
contact gehad met een aantal sprekers. 

 

Met veel plezier heb ik ze kunnen begeleiden tij-
dens de zoom test sessies. Hopelijk kunnen we in 
de toekomst vaker op deze manier kennis met el-
kaar delen. Voor mij was het een mooie ervaring 
waaruit naar voren kwam dat Zhong er voor zijn 
leden is en de leden er voor Zhong zijn.

 

Nicole Zoontjens
VOORZITTER CKC-COMMISSIE

Sandra Vonk-Jansen
HOST BINNEN DE CREW

CREW VIRTUAL DUTCH TCM CONGRESS 2020

Wat begon met een bericht in de bestuur App 
werd een idee waar we over zijn gaan sparren. De 
volgende dag heb ik de ideeën gebundeld in een 
voorstel aan het bestuur. Snel na het akkoord zijn 
we doorgegaan met het invullen en opzetten van 
het congres.

Ik had zelf geen concreet beeld bij hoe dit ver-
der zou gaan lopen. Maar ik had wel enorm veel 
energie om hier mijn steentje aan bij te dragen. 
Een mooi experiment wat ik als lid, deelnemer 
en medeorganisator heb mogen vormgeven. Het 
samenwerken met het secretariaat en de colle-
ga’s binnen Zhong en natuurlijk ook de sprekers, 
heeft ertoe bijgedragen dat we dit hebben kunnen  
realiseren. 

Voor mij heeft deze tijd juist voor meer verbinding 
gezorgd en de creativiteit in ons naar boven ge-
haald. Ik ben ook reëel om in te zien dat ik hier nu 
de gelegenheid toe had omdat de praktijk geslo-
ten was. Ik hoop dat dit experiment een vervolg 
krijgt omdat we ervaring hebben mogen opdoen 
om virtueel contact met elkaar te hebben op een 
efficiënte, milieubewuste, eigentijdse manier.

Prof. 
Weixiang Wang
STRATEGISCH ADVISEUR
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Toen ik benaderd werd door een lid van het  
organiserend comité (Nicole Zoontjens) om als 
(co)-host de sprekers de assisteren tijdens het 
congres, was ik in eerste instantie verrast met de 
vraag. Voor mij een nieuwe ervaring. 

Het leek me leuk om op deze laagdrempelige ma-
nier een bijdrage te leveren aan het congres en 
van dichterbij te ervaren hoe de organisatie van 
dit online congres in zijn werk gaat. Wat me hierbij 
is opgevallen is het enthousiasme van het comité, 
de professionaliteit en de oprechte motivatie om 
het congres tot een succes te maken! 

Dit heeft mij doen realiseren dat Zhong een ver-
eniging is van en voor leden. Dat wij als leden ie-
der voor zich en samen met elkaar een bijdrage 
kunnen leveren aan het versterken van onszelf, 
de beroepsgroep, onze cliënten, de vereniging. 
Zoals Weixiang het in zijn lezing mooi omschreef: 
“...Having the confidence of integration of medical 
systems in the Netherlands.” Als ook het begrip 
“TCM-erism.” En: “Cherish what you have!” 

Dat heeft Zhong met dit congres prachtig laten 
zien. Dankjulliewel! 
En...wordt vervolgd!

Wat een geweldige idee en uitvoering 
zijn deze Webinars geweest. In zo’n korte 
tijd dit weten te realiseren, complimen-
ten voor alle sprekers en de crew.

Ik zet mij graag in voor Zhong op de 
momenten en met de tijd die ik vrij kan 
maken. Het geeft een grote mate van be-
trokkenheid en voldoening en niet te ver-
geten met samenwerking bereik je heel 
veel.

Bedankt dat ik hier deel van mocht zijn.

Edward van Wijk
(CO)-HOST

Emielieke Geubbels
(CO)-HOST

CREW VIRTUAL DUTCH TCM CONGRESS 2020
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Blij verrast was ik begin april, toen 
Zhong een mail stuurde over een vir-
tueel DTCMC! Voor de meeste lezin-
gen heb ik me meteen ingeschreven. 
Ook verschillende bevriende colle-

ga’s reageerden enthousiast. Mooi om te zien dat 
zoveel collega’s, in deze bijzondere periode, hun 
tijd besteden aan het organiseren van dit congres. 
Mijn kleine bijdrage bestond uit het noemen van 
Sandra’s naam voor het hosten van de lezingen. 
Veel TCM’ers hebben ook andere kwaliteiten, dan 
alleen TCM, waar Zhong wat aan heeft! 
De lezingen kunnen nogmaals bekeken worden 
door alle leden via de website. Een aantal vond 
ik bijzonder interessant, deze ga ik zeker nog een 
keer bekijken. Fijn om nu weer aan het werk te 
kunnen en de opgedane info in praktijk te kunnen 
brengen.

Esther 
Kuling-Rothaus
(CO)-HOST EN NETWERKER

WAT HEBBEN WE GEORGANISEERD
• Site voor de leden “Virtual Dutch TCM Congress 

2020 met als thema: “The harmonization  
between Human being and Nature”.

• Mailing persoonlijke uitnodiging voor  
aanmelding Virtual Dutch TCM Congress 2020 
en aanmelding lezingen/workshops.

• Registratie deelnemers. Totaal 559.
• Bevestiging registratie deelnemers en  

instructie uitleg.
• Voor iedere lezing/workshop het verzenden  

van de code’s naar de deelnemers.
• Ondersteuning organisatie Virtual Dutch TCM 

Congress 2020.

ONDERSTEUNING VANUIT HET SECRETARIAAT

STATISTIEKEN 
• Totaal deden er 4247 deelnemers mee  

aan de verschillende workshops
• 3 dagen per week totaal 3 uur per dag 

WAT INVESTEERT ZHONG IN JOU?
Doordat de praktijken gesloten waren kwam er tijd 

en ruimte vrij. Dit was het ideale moment om als 
beroepsvereniging Zhong te investeren in al haar 
therapeuten. Er is voor gekozen om in de vorm 
van een virtueel congres lezingen/ workshops aan 
te bieden. Op deze manier is kennis gedeeld zodat 
iedereen na deze lockdown met nieuwe inzichten 
aan de slag kan.

NATASJA PEIJER MARIANNE SCHLICHER

Wij zijn trots op Zhong. 
Onze gezamenlijke kracht was  
voelbaar tijdens het congres!!!

Shenzhou Open University of TCM
Geldersekade 67, 1011 EK Amsterdam   
� 020 - 620 33 71  
WWW.SHENZHOU-UNIVERSITY.COM

Nascholing TCM 
en MBK
Schrijf je in voor de geaccrediteerde 
nascholingen georganiseerd door 
Shenzhou Open University of TCM.

TCM
− Treating Infertility with TCM and 

Assisted Conception Therapy
Liqin Zhao / 27 - 28th June WEBINAR

− Cancer treatment – and pitfalls, 
in relationship to complementary 
medicine
Martien Brands / 2 October

− Chinese Medical Diet
Yifan Yang / 4 days
31 October - 1, 28 and 29 November

− Classical Herbal Formulas in TCM
Hua Huang / 21 - 22 November

MBK
− Pediatrics

Martien Brands / 14 November

Shenzhou Open University 
of Traditional Chinese Medicine

BEROEPS
OPLEIDINGEN
SNRO geaccrediteerde

onderwijsinstelling voor:

● Acupunctuur

● Tuina therapie

● Kruidengeneeskunde

● Medische Basiskennis
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RESULTATEN WEEK 1 | 14 -17 APRIL 
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RESULTATEN WEEK 2 | 20 - 24 APRIL
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“Lieve mensen,
Bedankt voor het 
mooie congres!
Een heel groot 

applaus voor deze 
prachtige prestatie.”

“Beste organisatoren van 
het DTCMC2020 SUPER 

bedankt voor dit geweldige 
initiatief!!!!!! 

Ik heb ervan genoten.
Ben er zuiver van door ontroerd. 

Ik ben blij dat ik een member 
van ZHONG ben.”

“Wat een fantastisch 
aanbod! Ik wil hier 
graag gebruik van 

maken”

“Mijn oprechte complimenten 
voor dit fantastische initiatief 
in dit behandelloze tijdperk! 

Zo snel zo’n kwalitatief programma 
samengesteld te hebben. 

Ik ga er met veel belangstelling 
aan deelnemen.”

“Groot compliment voor 
het georganiseerde Dutch TCM Congress, 

buitengewoon interessante workshops e.d. 
Voor mij persoonlijk nog extra, omdat ik met 
mijn slechte visus in staat was dit thuis goed 
te volgen. Dus wat mij betreft zeker (los van 

deze crisis) voor herhaling vatbaar!
Blijf gezond!”

“Dag alle mensen van Zhong 
die ons zo fantastisch voorzien 
hebben van veel interessante 

info de afgelopen twee weken.
HEEL VEEL DANK, ik heb er veel 
van opgestoken, geweldig dat 

dit tot stand is gebracht.”

“Graag wil ik mijn  
complimenten en grote 

dank uitspreken voor deze 
virtuele aanbieding van het 

Zhong Congress”

“Vele interessante 
lezingen en dan nog 

gratis ook”

“Dit zorgt voor de zo 
nodige Verbinding, 

dank hiervoor!”

“Geweldig initiatief van jullie. 
Heel mooi en knap gedaan en in zo een 
korte tijd uit de grond gestampt. Ik heb  

van de webinars genoten en ben erg 
geïnspireerd geraakt. Hartelijk dank voor 
alle inspanning die dit zonder twijfel heeft 
geleverd. Bestuur en alle ondersteuners 

dank dank dank.”

“Bedankt voor de 
leerzame webinars! 
Het was fijn om toch 
met mijn vak bezig te 

kunnen zijn en veel van 
de sprekers te 
kunnen leren.”

“Mijn complimenten! 
Ik vind het geweldig 

dat jullie dit als 
beroepsvereniging 

hebben samengesteld. 
Ik bereid mij voor op 

interessante lezingen!
Dank je wel!”

“Dank dank dank dat jullie 
zo’n mooi Congres hebben 
neergezet in zo weinig tijd 

en voor zo veel geïnteresseerden. 
Het was super interessant en het 
was fijn zo 6 dagen met zijn allen 

allerlei invalshoeken 
te krijgen in ons vakgebied 

en m.b.t. Corona!”

REACTIES DEELNEMERS CONGRES 

“Ik heb op deze 
oproep en uitnodiging  

geantwoord. Ik vind het  
geweldig dat dit gedaan 

wordt, past zo wel 
bij de tijd. ”

“WOW
SUPER GAAF!!!!!!!!!!!!!

Ik heb me ingeschreven. 
Dank voor dit aanbod”

“Hartelijke dank voor 
de Zoom sessies. 

Informatief en leerzaam. 
Een troost in deze tijd. ”



Zhong
NEDERLANDSE VERENIGING

VOOR TRADITIONELE
CHINESE GENEESKUNDE

Unlocked energy 


