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1993   
22 januari, de oprichtingsvergadering van Zhong in de 
Haagsche ALO.

Het eerste gekozen bestuur: Léon Gobert, Felix de Haas, 
Rick Zee, Roland Pouw en Hans Visser. 
Francois Ramakers voorziet de vereniging van een naam: 
Zhong “centrum” of “het midden”.
Gerda Beljaars werd de eerste medewerkster op het 
secretariaat vanuit huis werkend met een geleende 
schrijfmachine en telefoon.
“Zhong een vereniging van, voor en door leden”.

1993
26 mei, passeren van de akte bij de notaris, de 
beroepsvereniging Zhong is officieel.

Het oorspronkelijke logo voor Zhong werd ontworpen 
door Professor Han, een befaamd Sinoloog en kalligraaf.

1993 
Verschijnen van de eerste Zhong Xin, het verenigingsblad. 
Ad Beljaars heeft later dit werk op zich genomen, samen 
met het ontwikkelen/ bijhouden van de Zhong website.

2013 
20-jarig jubileum, groots gevierd tijdens het
Zhong-weekend.

2017  
Zhong inmiddels aangesloten bij ETCMA, de WFAS en de 
koepel vereniging KAB. Een nieuw logo, nieuwe huisstijl 
en lancering van een nieuwe Zhong.nl.

2018  
25-jarig jubileum, hier en nu tijdens het DTCMC2018.
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Marcus Wijnalda Voorwoord

Hartelijk welkom
en een lang

leven gewenst!

Hartelijk welkom op het eerste Dutch TCM Congress, 
georganiseerd door Zhong! Dit is niet zomaar een 
congres, het is ook het weekend waarin wij het 25-jarig 
bestaan van de NVTCG Zhong vieren. Wat is er mooier 
dan een dergelijk lustrum op deze manier te vieren 
met elkaar: kennis en kunde opdoen tijdens lezingen 
en workshops in het bijzijn van collega’s. Maar vergeet 
natuurlijk ook niet te genieten van de gezelligheid, van 
het eten, van de feestavond en vooral van elkaar.

Onze vereniging bestaat 25 jaar, een hele leeftijd. 
We wensen Zhong natuurlijk longevity toe, een hoge 
leeftijd. Hoe toepasselijk is het om in het kader van deze 
lustrumviering als thema van het congres longevity te 
kiezen?  

We willen allemaal graag oud worden. Let wel: oud 
worden in goede gezondheid. Ik kan zelf genieten als 
ik me het volgende voorstel: een hoogbejaarde man, 
een hoogbejaarde vrouw, in goede gezondheid, hooguit 
een beetje stram geworden. Al jaren zijn ze met elkaar 
getrouwd. Ze kennen elkaar door en door, ze hebben 
van alles meegemaakt. De kinderen hebben zelf al 
kinderen. Het stel zit naast elkaar op een bankje, in het 
park. De zon streelt met zijn zonnestralen de gerimpelde 
gezichten. Ze zitten daar, hand in hand, genietend van 
elkaar en van het moment, gelukkig met hun zijn.
Helaas wijkt de werkelijkheid vaak af van dit beeld. 
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Longevity

Hoe ouder we worden, hoe meer ons lichaam en onze 
geest te verduren krijgt. Je moet van goeden huize 
komen om ongeschonden door de strijd des levens te 
gaan. Wat is er dan nodig om op een gezonde manier 
oud te worden? Gezonde voeding, voldoende bewegen, 
een gematigd leven? Als TCM-therapeuten weten wij dat 
het allemaal draait om balans. 

Gedurende het eerste Dutch TCM Congress zult u op 
vrijdag allerlei lezingen voorgeschoteld krijgen van 
gerenommeerde sprekers, vanuit alle verschillende 
disciplines binnen de TCM, op zaterdag zijn er voor u 
interessante workshops georganiseerd. Kortom, alles 
is in het werk gesteld om u na dit congres naar huis te 
laten gaan met het gevoel dat longevity mogelijk is en dat 
u daar zelf een schitterende bijdrage aan kunt leveren.

Ik wens u een enerverend Dutch TCM Congress toe en 
natuurlijk longevity!

Marcus Wijnalda
Voorzitter Zhong

LEO-Commissie

Met erg veel plezier heeft de 
Zhong LEO-Commissie het 
afgelopen half jaar 
aan de voorbereiding van het 
DTCMC2018 gewerkt.

Wij hopen dat u met ons van 
deze dagen geniet.

Met dank aan de Zhong-leden 
LEO-Commissie:
Ed van Wijk
Carmen Sillessen
Nanon Heckers
Christa van Ommeren
Nancy Wong

en de Zhong-vrijwilligers die 
zich hebben aangemeld om 
dit weekend in goede banen te 
leiden.

Hartelijke groet,
Yvonne van Beurden
Voorzitter LEO-Commissie,
Aspirant Bestuurslid Zhong
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Vrijdag 25 mei 

08.00  -  09.30

09.30  -  10.00

10.00  -  11.00

11.00  -  11.30

11.30  - 12.30

12.30  - 14.00

14.00  - 15.00

15.10  - 15.20

15.30  - 16.30

16.30  - 17.00

17.00  - 18.00

18.00  - 18.15

18.15  - 0

1 0  - 20. 0

2 0  - 01.00

Registratie en ontvangst

Feestelijke opening Congres door 
voorzitter met dansact

Presentatie SH

Dr. Y.K. Leung

Josef Victor Müller

Dr. Yair Maimon

Rolf Rothe

Diner

DJ Eleven 

Rotonde zaal

Rotonde zaal

Rotonde zaal

Rotonde zaal

Rotonde zaal

Rotonde zaal

Rotonde zaal

   

Rotonde zaal

Lezingen

Programma

Dali
restaurant

Hoofdingang

patio

receptie

Cambrigde

Standhouders

Rotonde
zaal Hoofdingang

patio

patio

patiopatio

receptie

Cambrigde
zaal

Standhouders

Atrium lounge

Boston
zalen

Rotonde
zaal Hoofdingang

patio

patio

patiopatio

receptie

Cambrigde
zaal

Standhouders

Atrium lounge

Boston
zalen
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Zaterdag 26 mei 

1
2

3

4

1
2

3

4

5
6

7

8

5
6

7

8

zalen

zalen 

zalen 

zalen 

08.45 - 09.15

09.30 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00 - 13.30

13.30 - 14.30

14.30 - 15.00

15.00 - 16.00

16.00

Registratie en ontvangst      

Dr. Y.K. Leung  
Dr. Yair Maimon 

Harmen Mesker 

Dr. Yifan Yang

Dr. Y.K. Leung  
Dr. Yair Maimon 

Harmen Mesker 

Dr. Yifan Yang

Josef Viktor Müller  

Rolf Rothe  

Dianne Sommers  Expressie van doel 

Wilke Aukes

Josef Viktor Müller  

Rolf Rothe  

Dianne Sommers  Expressie van doel 

Wilke Aukes

Programma

Rotonde
zaal Hoofdingang

patio

patio

patiopatio

receptie

Cambrigde
zaal

Standhouders

Atrium lounge

Boston
zalen
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Dr. Y.K. Leung PhD. Qi gong China 

Lecture

Tai Qi Quan and
QiGong and the

endless possibilities
of selfhealing

Workshop

Workshop QiGong and TaiQiQuan to
activate self healing properties of the

body. Which exercises you can do, and
how you do those.

Born into a martial arts family, he started training
at 10 years of age under his mother & uncles.
Studied Design at the University of North London,
but always taught Chinese Martial Arts to other
students and this has been a red thread throughout
his entire life. Through many years of hard &
soft QiGong training he had reached successful
levels of ‘Steel Jacket’ techniques and discovered
being able to trigger other people’s energy fields,
and activate their self-healing properties. He has
many successful cases in psychosis studies but
also in physical illnesses, were every time he just
triggered the self-healing system of his patients.
At the age of 53 he went back to study Internal
NeiDan Daoist Medicine in ShanDong University
and competed his PhD at 60. He is a well known
lecturer in various educational charitable organizations
and in hospitals and Universities.
He is now planning to establish an Institute in
Hong Kong to continue the research in ancient
Internal NeiDan Daoist Medicine what is
commonly known in Western Medicine as placebo
or natural body self-healing therapy using the
tools of 3000 years old XingQi, DaoYin, TaiJiQuan.

About the lecture:
his experience with Tai Qi Quan and Qi Gong and
the endless possibilities on activating the
self-healing of the body in order to stay healthy
and live long.
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Jozef Viktor Müller acupuncture Switzerland

Lecture

The foundations of 
“Nourishing Life” in 
chapter 8 Ling Shu

Workshop

The highest class of medicine treats 
destiny/Ming” (Shén Nong Ben Cao).

J.Viktor Müller, is the director of BEN SHEN School for 
advanced studies in Acupuncture.
International lecturer, author of several books and 
numerous articles about the spirit of the meridian 
system.

About the lecture:
 In this key chapter a sequenced structure is presented 
that outlines Yang Sheng not as a technique but as a way 
of life according to a natural order/LI flowing from spirit 
to matter and being centered around the 5 Shén.

About the workshop:
In order to fulfill one’s destiny or the enfolding of one’s 
inborn original/Yuan nature, a long and healthy life 
is required. For this purpose the state of the brain 
as storehouse of original/Yuan Shén as well as of life 
experience is crucial. Negative life experiences darken 
the original spirit resulting in degenerative brain 
disorders.
To restore the brain to health is the topic of this 
workshop.
- The triune brain, a spiritual anatomy of the brain
- Treating brain disorders by 5 meridian systems in a 

structured sequence
- Nei Gong exercises for spine and brain (CNS)
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Dr. Yair Maimon acupuncture Isreal

Lecture

Diagnosis and
treatment of the

Shén level
Workshop

The Spirit of the Acupuncture Points
(acupuncture points with the

character Spirit-Shén and how to use
them in the clinic).

“All proper needling first treats the spirit”
(Su Wen chapter 25)

Dr. Yair Maimon is an internationally renowned
acupuncturist. Over the course of his career, he
has developed a special discipline in diagnosis and
treatment for a variety of psychological issues,
autoimmune disorders and cancer, stemming
from a deep understanding of the application of
Chinese medicine in easing suffering and promoting
healing. Dr. Maimon is Head of “Tal Center”-
Integrative Cancer Research Center, Institute of
Oncology - Sheba Academic Hospital. Chairman of
the International Congress of Chinese Medicine in
Israel (ICCM); Head of “Refuot” Integrative Medical
Center. With over 30 years of clinical, academic
and research experience in the field of Integrative
and Chinese Medicine, he combines scientific
research with a deep understanding of Chinese
Medicine. He is also a key note speaker in
numerous congresses and TCM postgraduate
courses.

About the lecture and workshop:
The Nei Jing is full of inspiring discussion of Qi Bo
and the Yellow Emperor about the Shén. The deep
art of healing with acupuncture relies on the
ability to create transformation on the level of the
Shén. From an acupuncture prospective this
means that treating on the spirit level and helping
patients to transform suffering into growth, is the
core of one’s practice. From this prospective
unfolding the deep mystery of the Shén’s relationship
to the mind is the essence of human growth.
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Point names and location rely on the deep
alchemy of heaven and earth, Jing and Shén and
many acupuncture points reflects this dynamic.

Out of all the 361 points there are 8 main points
with the character of Shén-Spirit: HE-7, CV-8,
BL-44, DU-24, DU-11, KID-25, KID-23, GB-13.
Studying these points and others deepen the
understanding of the Shén and helps to gain a
practical knowledge in how to utilizing these
points in the clinical practice.
The lecture will cover: special needle techniques,
deep understanding of the points and how to use
them clinically; treating Shén disorders, such as
insomnia, poor memory, heart pain and palpitations,
depressive disorders and even epilepsy.
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Rolf Rothe Tuina Germany

Lecture

Miào shou huí chūn
“Magical hands

bring the dying back
to life” or “A skilled
hand brings back

the spring into life”
Workshop

Yang shēng ànmó liáng fāng 
Approved Anmo strategies for Yangsheng

Rolf Rothe, born in 1962, Heilpraktiker (nonmedical
practitioner), started his medical work in
1984 with professional training in western
remedial Massage and Balneotherapy, followed by
Sports-physiotherapy, Anmo-Tuina and practicing
it since then. In 1996 he finished his TCM
Acupuncture studies. Since 1995 he is asked to
share and present his knowledge and experience
about Anmo-Tuina in short courses up to
complete trainings in Germany, Austria and
Switzerland and also to participate on book
projects. Since 1978 he is also practicing
traditional Fujian Chinese Martial Arts based on
Heyang Yuming Style.

About the lecture:
The free flow of Qi, Xue, Jinye and the uninhibited
evolvement of Jing throughout the whole span of
life is crucial for health- preservation and prolonging
life. Orthopedic ailments, traumatic disease,
overstrain, exhaustion, but also emotional
conditions will lead to limitation or even blockage
or obstruction of free flow within soft tissues,
muscles, sinews, ligaments and membranes; not
to forget the reason of blocked joints on many
causes.
This might or quite surely will lead to early
degeneration because of malnourishment. But
also the Zangfu then will “suffer” because of
limited support and nourishment because of
blocked or obstructed “pathways”. The lecture will
show the theory and principles behind, but mostly
the significance of Anmo-Tuina (manual therapy, not just 
but mainly within Chinese Medicine).
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The more a disease is manifested within the body
structure (i.e. the body aside the organic
structure), manual therapy is very much helpful to
relax the body structure, release joint blockage,
drain / unblock channels of all levels. This then too
will support the functional activity of the Zangfu.

About the workshop:
Anmo (Massage therapy) can promote health
preservation and longevity by dredging channels,
cleansing tissues and supporting circulation. The
two hour workshop will show basic Anmo
strategies for all three of the Sanjiao as the source
of basic energies. As Anmo and Tuina techniques
are mainly used for the above mentioned
strategies, a few can also be used for strengthening
issues.

Designlab webservice

Mariken de Ruiter

Neem de inloggegevens van je 
website mee en maak gebruik 
van mijn kennis.
Ik luister en help graag.
Repareren, herstellen en
oplossen doe ik, zo mogelijk
direct, ter plekke.

Demonstratie nieuwe Zhong.nl
Hoe komt de online bezoeker
op jouw website? Hoe kunnen
we dat nog beter maken?

Ook aanwezig: handige
checklists voor je website 



Shenzhou Open University of 
Traditional Chinese Medicine

Master and PhD program
In cooperation with Nanjing University of Chinese Medicine

Seminars
Shenzhou Open University frequently organises seminars for therapists. 
This seasons’ off er:

  Master or PhD Diploma issued by Nanjing 
University of Chinese Medicine

  Academic title issued by the Chinese Ministry 
of Education

  3 years part-time study

TCM

  Metabolic and Bi-syndrome  23-24 June

  Dao-Qi technique  29-30 November 

  Scalp Acupuncture  6-7 December 

  Abdominal Acupuncture  14-15 March 2019

MBK
  Red Flags in Practice  7 June

  Polyfarmacie en interacties tussen 
geneesmiddelen (in Dutch)  2 November 

  First Aid-training  25-26 October

(Red Cross certifi ed) 

Specialities: Acupuncture, Tuina, Internal Medicine,
Gynaecology and Dermatology in TCM.

Geldersekade 67
1011 EK Amsterdam   

 020 - 521 81 50 

For regular updates, subscribe for our newsletter:
WWW.SHENZHOU-UNIVERSITY.COM

NEW

For professionals who want to deepen their 
knowledge and expand their clinical experience.
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Harmen Mesker Yijing Nederland

Workshop

De Yijing als hulpmiddel bij diagnostiek

Harmen Mesker (1966) begon zijn studie van de
Yijing in 1982 toen hij zestien jaar oud was. Harmen
geeft lezingen, cursussen en workshops en heeft
verschillende boeken gepubliceerd over de Yijing.
Harmen wordt veelvuldig geraadpleegd om te
helpen bij de vertaling van oude Chinese teksten en
heeft een adviserende rol gehad bij verschillende
Nederlandse vertalingen van Daoïstische Neidan
teksten.

Aan de beroemde arts Sun Yikui (ca. 1522-1699)
worden de woorden “Als je Yijing niet kent, ben je
ongeschikt om een geweldige arts te worden
genoemd“ toegeschreven. Verschillende artsen in
de Chinese geschiedenis gebruikten de Yijing, het
Boek der Veranderingen, als een diagnostisch
hulpmiddel om een dieper inzicht te krijgen in de
toestand van een patiënt of om de oorzaak van een
ziekte te vinden. Maar hoe deden ze dat? Een van
de tools die ze gebruikten was Wenwanggua.
Tijdens deze workshop gaan we kijken naar de
belangrijkste praktisch toepasbare lagen uit dit
fascinerende systeem waarvan de basis meer dan
2.000 jaar terug werd gelegd. De betekenis van de
hexagrammen, de trigrammen en de lijnen wordt
behandeld, en ook de vanuit Wenwanggua aangereikte 
extra systeempjes als de Liuqin, de Six Relationships 
en de Wuxing, de Vijf Fasen komen ter sprake. Na 
deze workshop heb je tools gekregen die je in staat 
stellen de Yijing als praktisch instrument in je praktijk te 
gebruiken, en heb je een beeld gekregen van de waarde 
van de Yijing, en Wenwanggua in het bijzonder, voor de 
beoefening van Chinese geneeskunde.



18

Dianne Sommers acupunctuur Nederland

Workshop

Expressie van doel en bestemming
in het leven:

werken met de Qi Jing Ba Mai

Dianne Sommers is filosoof (Universiteit van 
Amsterdam), acupuncturist (EUTCM), fysiotherapeut
(Fontys Hogeschool) en is werkzaam op verschillende
terreinen.
Ze is docent bij diverse opleidingen en instituten
(w.o. Qing-Bai, Total Health), verzorgt lesonderdelen
uit het basiscurriculum van de acupunctuur en
ontwikkelt na- en bijscholingen voor complementair
werkende therapeuten. Als spreker geeft ze lezingen 
op het snijvlak van de oosterse filosofie en westerse 
geneeskunde. Als schrijver publiceert ze op het terrein 
van filosofie, oosterse geneeswijzen en auriculotherapie. 
Meest recent is een driedelige serie ‘Auriculotherapie’ 
verschenen over theorie en praktijk van de 
ooracupunctuur. Samen met twee collega’s heeft ze een 
praktijk in Amsterdam.

Workshop
De qi jing ba mai hebben door hun bijzondere
verloop en mogelijkheden een speciale status voor
de acupuncturist. In de Nederlandse taal worden ze
‘extra meridianen’ of ‘wondermeridianen’ genoemd.
Hun functies verwijzen naar een aantal basale taken
in de aansturing van het menselijk lichaam en zijn
gekoppeld aan een energetisch netwerk dat al
aanwezig is vóór de vorming van de hoofdmeridianen.
Dit netwerk is de drager van het bouwplan waaruit aan 
het begin van het leven de eerste differentiaties ontstaan 
en de rest van het energetische lichaam zich ontwikkelt.
In de normale levensloop van de mens functioneren
de qi jing ba mai niet zo op de voorgrond. 
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Er zijn echter momenten waarin zich een ‘buitengewone’ 
situatie aandient en het normale patroon abrupt wordt 
onderbroken. Lichaamssystemen kunnen plots van 
slag raken of een beoogde weg of levensdoel kan door 
omstandigheden opeens niet meer mogelijk lijken. 
Op een dergelijk ogenblik, als het leven ontregeld of 
zelfs stuurloos lijkt te zijn, kunnen de qi jing ba mai 
een belangrijke bijdrage leveren. Door inzicht in haar 
grondpatronen kan beter worden begrepen waar het 
anders is gelopen in het leven en welke energetische 
beweging in gang kan worden gezet om de mens weer 
op het spoor van zijn bestemming te plaatsen.

Herbprime
To meet your quality & 
budge requirements

A BRAND you can trust for your 
herbal extract prescriptions

*  Certifi ed with Australian TGA, American GMP,
 PIC/s, FDA and registered in Switzerland

*  Recognised and approved by the NHS, for
 successful clinical study

A PROFESSIONAL choice for your 
acupuncture needles

* Finest acupuncture needles available on the market
* Gamma sterilized
* Eco-friendly packaging
* Fully automated and state-of-the-art manufacturing 

process
* Full range of sizes and different handles available

One Stop Shop for All TCM 
Practitioners 

www.herbprime.com

Tel: +44 161 877 2382  Fax: +44 161 872 1288
Email: orders@herbprime.com / info@herbprime.com

&



Chinese kruiden, Westerse kwaliteit, sinds 1982

farmacie op maat 

®

Bekijk onze webshop

voor behandelaars:

www.euroherbs.nl

De NatuurApotheek     Weteringweg 14     2641 KM Pijnacker            t. +31(0)15-3614477            recepten@natuurapotheek.com            www.natuurapotheek.com

U bent van harte welkom in onze apotheek!

Elke laatste woensdag van de maand organiseren wij een 

rondleiding voor artsen en therapeuten. Bij interesse graag 

reserveren per e-mail: recepten@natuurapotheek.com

U kunt áltijd terecht met uw vragen

Wij staan garant voor de beste prijs-kwaliteit verhouding van alle 
kruidenbereidingen: 

Gegarandeerd de hoogste en continue dezelfde kwaliteit van de droge Chinese granulaten.

Gegarandeerd de hoogste zuiverheid van de droge Chinese granulaten. 

Alle TCM formules worden zoveel mogelijk samengesteld zoals ze oorspronkelijk bedacht 

zijn. 

Inclusief allerlei droge granulaten die in Nederland alleen door een apotheek gebruikt 

mogen worden in een eigen bereiding. 

Wij leveren ook alle samen gedecocteerde formules en alle ruwe kruiden en probeer ook 

eens onze hydrofielconcentraten!

Wij leveren ook alle samen gedecocteerde formules en alle ruwe 
kruiden en probeer ook eens onze hydrofielconcentraten!

Interactie controle en advies op maat 

Aflevering geschiedt in de beste verpakking

Veel merken acupunctuurnaalden op voorraad
         Het merk Marco Polo bestelt u via recepten@natuurapotheek.com. Het merk Seirin via 

         info@euroherbs.nl of nog makkelijker via onze webshop voor artsen en therapeuten 

         www.euroherbs.nl (eenmalig registreren). De merken Hwa, DongBang, Shenzhou, Orca 

         Advanced en Tian Xie via info@sanjiao.nl.

Receptbestellingen die vóór 12.00 uur binnen komen, worden nog 
diezelfde dag verwerkt en verzonden*

* indien alle grondstoffen voorradig zijn

De voordelen van de 
NatuurApotheek voor u op een rij:
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Yifan Yang Herbs China

Workshop

What is the secret that some people live
longer than others?

Yifan Yang studied, graduated and worked in Beijing
Universities of Traditional Chinese Medicine from
1977 to 1990. From 1991 she works as a TCM
practitioner and lecturer in the Netherlands. She
combines Chinses herbs, acupuncture, diet, life
style advice and mental supporting to help patients
and to reach maximal therapeutic results. She
holds lectures and seminars in the Netherlands,
Belgium, Germany, Switzerland, Austria and Poland.
In 2013, she passed her defense of her thesis
Depression and the Five Internal Organs and
received the highest clinical expertise title of TCM in
China, translated as senior specialist of TCM/Prof. of
TCM treatment.
She is the author of 2 welcomed books Chinese
Herbal Medicine – Comparisons and Characteristics
and Chinese Herbal Formulas – Treatment principles
and Composition Strategies and made various
contributions to other books.

Workshop
What is the secret that some people live longer than
others? There are many answers, including those
from Traditional Chinese Medicine. A further
question is how to help most people to live
healthier and longer? There are many suggestions
too. Again amongst them there is the voice from TCM.
In this lecture, Dr. Yang will analyze a series of
formulas and several food products to emphasize
the importance of longer life and the balance of the
inner environment of the body. From this lecture,
you not only learn several important formulas that
you can use in daily practice, but also the thought
and strategies which inspire you and deepen your
TCM knowledge.



Cursus loca e: Frans O en Stadion, IJsbaanpad 43 1076 CV Amsterdam (gra s parkeren) 

WWW. LPMI.NL • M: info@lpmi.nl • T: 036 5499887 • A: Giraffeweg 2 1338 EG Almere • KvK 63595222 

  

Zhineng Qigong vijfdaagse workshop 
Unieke workshop door Meester Lu, 12 /16 september 2018 

Zoek naar de oneindige energiebron 
 *Dieper inzicht op Shen niveau, 26/27 mei of 22/23 september 2018 

 *Vind en bevrijd ongebruikte Yuan Qi, 4/5 oktober 2017, 10/11 nov. 2018 
Traumaherstel op Shen niveau 

6/7 oktober 2018 
Zheng Qi (het groeien van de zuivere Qi) 27/28 oktober 2018 

De kracht van acupunctuur bij rouwverwerking 2019 
In 2019 verwachten we nog een aantal nieuwe nascholingen 
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Wilke Aukes Voeding Nederland

Workshop

Voeding proeven en beleven
volgens de 5 elementen

Wilke Aukes is gespecialiseerd in Chinese en
Westerse Kruiden, Voedingsleer en Acupunctuur. In
de jaren 70 toen de bewustwording voor voeding
actueel werd, deed ze volop mee. Al jong eigenaar
van een natuurvoedingswinkel en leraar van
vegetarische en macrobiotische kooklessen,
ontwikkelde ze zich verder in 5 elementen voeding,
rekening houdend met ieders persoonlijke behoefte,
de seizoenen en de omgeving.

Mensen uit China weten zo goed welke voeding
iemand nodig heeft bij aan aantal externe en
interne pathogenen, zoals bij hitte, koude,
boosheid, piekeren, enzovoort,
Het doel voor deze workshop is:
Proeven en beleven: welke smaak spreekt jou aan?
Wat voor type ben jij? In hoeverre is deze smaak
goed voor jou?
Vertrouwd raken met smaken en voeding die
persoonlijk welzijn kunnen beïnvloeden.
Welke smaken, zuur, bitter, zoet, scherp, zout
volgens de 5 elementen, zijn passend voor
bepaalde syndromen, rekening houdend met de
seizoenen en omgeving.
Het belooft een hele interessante workshop te
worden voor iedereen die meer wil weten over 5
elementen voeding of al met voedingsleer bezig is.
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Synergie in de praktijk

AcupunctuurDirect.nl is dé   
webwinkel voor laserapparatuur en  
acupunctuur- en auriculobenodigdheden

- Naalden
- Elektrostimulatie
- Lasers, o.a. Premio 30 en 32
- Moxa
-  Magneten
- Modellen 
- Kaarten
- Literatuur

L’Univers is officieel distributeur van 
Seirin Corporation Japan en
Sedatelec Frankrijk

SanoPharm Nederland is  leverancier van 
de beste merken voor  integrale behandel-
methoden

- Manukahonig
- Biohoney skincare
- Emulsan vitaminen
- Forrest Herbs -Kolorex
- Klein
- Menoflavon
- InnovaVital enzymtherapie
- SanoPharm Vitaminen & Mineralen
- Padma
- Pascoe
- Petrasch & Co.
- SanoConcept

Bezoek 

onze websites

voor actuele

informatie

100% natuur. 100% puur.
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Met 2 DJ’s van DJ Eleven en een live saxofonist  gaat 
Zhong tijdens dit Jubileum Congres een extra feestelijk 
tintje geven aan de swingende feestavond.

Naast de gelegenheid contacten te leggen en heerlijk te 
dansen, is er uiteraard ook de mogelijkheid onder het 
genot van een drankje bij te praten in de Atrium Lounge.

Feestavond
onder muzikale begeiding van

DJ Eleven
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Locatie NH Hotel 
Leeuwenhorst

Hotel NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst
Langelaan 3
2211 XT  Noordwijkerhout

Telefoon: +31 (0)252 378888
Email: nhleeuwenhorst@nh-hotels.com 
Wifi netwerk: nh
Wachtwoord: wifi

Incheck hotel vrijdag: ná 15.00 uur

Uitcheck hotel zaterdag: vóór 12.00 uur

Standhouders
• Crossuite
• DocSave
• De NatuurApotheek
• Herbprime Co., Ltd.
• SanoPharm
• Schwa-Medico
• Medifoton
• DesignLab

Sponsors
• Learn Practise Master Institute
• Shenzhou

BMW-Commissie

De Zhong BMW-Commissie 
levert met plezier een bijdrage 
aan het DTCMC 2018. 
We ontmoeten je graag tijdens 
het DTCMC 2018 op de stand 
van de Zhong BMW-Commissie.

Met dank aan de Zhongleden:
Irene Wolbert
John Jaarsveld
Ingrid van Beekveld
Danielle Willems
Debby Brouwer
en de externe experts:
Marie Baarspul, Mariken 
de Ruiter en Joris Baas

Hartelijke groet,
Matty Mandersloot
Voorzitter BMW-Commissie,
Aspirant Bestuurslid Zhong





Het eerste Nederlandse TCM-congres heeft het thema
‘Longevity’: langer vitaal.

Hét thema van deze tijd, waarin ‘gezond ouder worden’ een behoefte
is van steeds meer mensen. Zij zijn zich er in toenemende mate

van bewust dat dit iets anders vraagt dan symptoombestrijding met
chemische medicatie. Velen zoeken de oplossing van gezond-

heidsklachten dan ook in natuurlijke manieren van leven, bewust
eten en bewegen.

En in geneeswijzen die de oorzaak aanpakken en het zelfgenezend
vermogen van het lichaam activeren. Dat verklaart de groeiende
aantrekkingskracht van complementaire geneeswijzen zoals de

Traditionele Chinese Geneeskunde.

L  O  N  G  E  V  I  T  Y

Tijdens het congres zullen diverse nationale en internationale
sprekers hun visie op dit thema toelichten en uitdiepen. Waarmee zij

ons, complementair therapeuten, handvatten geven om ons werk
nog beter te kunnen doen.


