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Opbouw studie   Basis jaar

Begrip Yang Yin
5 elementen
Substanties
Fysiologie van Zang-Fu
Etiologie
Diagnostiek

Horen
Zien
Ruiken
Voelen

Differentiaties van ziekte



Opbouw studie   Acu-1 jaar

Meridiaan systemen
Betekenis van de acupunctuur punten
Functies punten
Theorie en veel praktijk



Opbouw studie   Acu-2 jaar

Pathologie van ziektebeelden
Oorzaak 
Pathogenese
Behandeling



Basis jaar      Essentie TCG  / TCM



Essentie blijft, maar  verschijningen verschillen



Kijkt niet naar afzonderlijke verschijnselen.

Kijkt naar totale mens en naar hun relatie met de 
omgeving en hun veranderingen.

De mens als geheel



De basis is Qi



Wat is evenwicht in TCM ?

Balans in alle activiteiten van de Zang- Fu 

Via  Jing- Luo

Evenwicht

Dynamisch evenwicht



2 belangrijke bewegingen

Yang – Yin

5 elementen

Yang-Yin



Yang            Yin       balans

licht                        donker
zon maan

helder schaduw
activiteit rust

hemel aarde
zomer winter

oost west
zuid noord

dag nacht



dunne  darm

hart

milt

maag

longen

dikke
darm

nier

blaas

lever

galblaas

drie warmer

pericard

Zang  Fu



5 elementen

14

hout vuur                aarde       metaal         water
lever          hart                 milt           longen         nieren
gan xin pi              fei shen

dan            xiao chang wei         da chang pang 
guang

galblaas    dunnedarm maag       dikkedarm blaas

pezen        bloedvaten  spieren     huid              botten
ogen          tong              mond        neus            oren 
woede       vreugde       denken      verdriet       angst
roepen       lachen          zingen       huilen          kreunen  



Diagnostiek     Luisteren 
Aard klachten
Locatie klachten
Factoren die klacht beïnvloeden
Belangrijke functies
Andere klachten

voorbeeld: Disbalans in Lever energie 

hoofdpijn 
irritatie 
opgeblazen gevoel in de buik 
spierspanning 



Diagnostiek          Kijken

Tong
Houding
Beweging
Gelaat



Diagnostiek          Kijken



Diagnostiek          Kijken



Diagnostiek     Voelen

Pols
Pijn punten
Spanning in weefsel
Temperatuur
Vochtigheid



Herkennen van syndromen volgens
Zang  Fu
Substanties
Driewarmer
4 stadia
Divisies     

Syndroom identificatie Behandelplan         Behandelen

Syndromen



Opbouw Basis jaar

10 modules Theorie
Praktijk diagnostiek
Casus

Midterm examen Theorie

End term examen Theorie
Praktijk tong- pols diagnostiek

Lesmateriaal Syllabi Shenzhou  
G. Maciocia
Grondslagen van de acupunctuur



Vrouw van 28 voelt zich altijd moe. 
Vooral in de ochtend komt zij niet op gang.
Lichamelijke inspanning gaat moeilijk en 
haar concentratie is slecht.
Ze heeft het altijd koud.

Haar tong is bleek. De tong is ook gezwollen met 
tandafdrukken.

Haar pols is langzaam en diep.

Casus



Dank voor jullie aandacht


