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Marcus Wijnalda Voorwoord

Hartelijk welkom

Hartelijk welkom op het tweede Dutch TCM Congress 
georganiseerd door Zhong. We komen met zijn allen 
bij elkaar in Noordwijk om TCM-kennis en -kunde op 
te doen tijdens lezingen en workshops, te netwerken 
en gezellig bij te kletsen met collega’s. Geniet van de 
informatie, de gezelligheid, van het
eten en drinken, van de feestavond en vooral van elkaar.

Thema Lifestyle Diseases

In 2018 was het thema van het Dutch TCM Congress 
“Longevity”, een lang en gelukkig leven. In de
maatschappij waarin we leven, met de leefstijl die we 
hebben (ontwikkeld) is longevity geen
vanzelfsprekendheid. Lifestyle diseases zijn niet alleen 
van deze tijd, maar tegenwoordig nemen de
ernst van deze ziekten en het aantal patiënten wel 
schrikbarende vormen aan.
Ongezond eten, te weinig bewegen, te veel stress, 
alcohol- en drugsgebruik: allemaal oorzaken van
lifestyle diseases. Hart- en vaatziekten, COPD, 
levercirrose, verschillende soorten kanker, diabetes,
maar ook Alzheimer en depressie vormen een deel      
van de lijst van aandoeningen die onder de
noemer lifestyle diseases vallen.
Steeds meer mensen krijgen met deze ziekten te maken. 
Meer en meer wordt een beroep gedaan op
de complementaire geneeswijzen. Derhalve is het 
raadzaam om je als therapeut te verdiepen in wat
TCM kan betekenen bij het behandelen van lifestyle 
diseases, zij het direct of ter ondersteuning van
de reguliere zorg en verandering van leefstijl. Het past 
het in het gedachtengoed van TCM om te kijken wat er 
preventief gedaan kan worden om lifestyle diseases te 
voorkomen. 

Gedurende het Dutch TCM Congress krijg je op vrijdag 
lezingen aangeboden van gerenommeerde
sprekers en op zaterdag workshops om je verder te 
verdiepen in het onderwerp of de discipline. De
organisatie (LEO-commissie) heeft alles is in het werk 
gesteld om je na afloop van dit congres naar
huis te laten gaan met de kennis en tools om TCM voor 
de behandeling en preventie van lifestyle
diseases in je praktijk te kunnen toepassen.

Ik wens je een enerverend Dutch TCM Congress toe.

Marcus Wijnalda
Voorzitter Zhong

LEO-Commissie

Het is weer een genoegen geweest voor de 
LEO-Commissie om het DTCMC 2019 voor 
te bereiden, met de sprekers, standhouders, 
de DJ en het pogramma voor dit jaar.

Wij hopen dan ook dat u met ons van 
deze dagen geniet, want wij hebben weer 
ons best gedaan als team om er een 
fantastische twee daagse van te maken.

Met dank aan de Zhong-leden van de 
LEO-Commissie:
Christa van Ommeren
Carmen Sillessen
Ed van Wijk
Nanon Heckers
en natuurlijk ook aan de Zhong vrijwilligers 
die zich hebben aangemeld om dit weekend 
met ons in goede banen te leiden.

Voor mij is het het helaas het laatste jaar 
als voorzitter van de LEO-commissie, maar 
ik heb het drie jaar lang met veel plezier 
gedaan, de lieve collega’s, de fijne sfeer, het 
mooie congres en de boeiende contacten 
die zijn ontstaan met oa. sprekers, 
standhouders en collega’s.

Mocht je geïnteresseerd zijn in de functie 
van voorzitter van de LEO-Commissie, meldt 
je dan bij Marcus Wijnalda.

Hartelijke groet,
Yvonne van Beurden
Voorzitter LEO commissie
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11.00 - 11.30

11.30 - 12.30

12.30 - 14.00

14.00 - 15.00

15.00-15.45

15.45 -17.00

17.00

Registration and reception

Visiting stands in lounge

Anne Hering   Workshop Qi Gong

Guy Polak  Treating back pain with Tan Balance method

Jorg Schürpf  Learning of listening touch of hands to impact diseases

John Jaarsveld  Moxibustie: onbekend maakt onbemind

Anne Hering   Workshop Qi Gong

Guy Polak  Treating back pain with Tan Balance method

Jorg Schürpf  Learning of listening touch of hands to impact diseases

John Jaarsveld  Moxibustie: onbekend maakt onbemind

Anne Hering   Workshop Qi Gong

Adi Fromm  Treating knee pain with Tan Balance method

Jorg Schürpf  Learning of listening touch of hands to impact diseases

John Jaarsveld  Moxibustie: onbekend maakt onbemind

Anne Hering   Workshop Qi Gong

Adi Fromm  Treating knee pain with Tan Balance method

Jorg Schürpf  Learning of listening touch of hands to impact diseases

John Jaarsveld  Moxibustie: onbekend maakt onbemind

End of Dutch TCM Congress 2019
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Registration and reception

Visiting stands in lounge

Opening Congres by Nina de la Croix

Gil Barzilay

Adi Fromm

Three-step Acupuncture introduction 
with Dr. Tan’s Balance method                  

Guy Polak 

Three-step Acupuncture second part

      

Jorg Schürpf

Listening hands in practice

Visiting stands in lounge / relax

Zhong Party night powered by 
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10.00  -  11.00

11.00  - 11.30
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20.00 - 01.00

Atrium lounge
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Rotonde theater

Atrium lounge

Rotonde theater

South & North
Beach Restaurant

Rotonde theater

Atrium lounge

Rotonde theater

Atrium lounge

South & North
Beach Restaurant

Rotonde theater

Friday

76
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Dr. Gil Barzilay Ph.D Dipl.CM (I.A.TCM, ETCMA) 

Lecture

Evidence based 
acupuncture

 abroad in Denmark, Poland, Ireland, Finland, USA, Austria 
and Germany thus far. Gil is part of the International 
Community of Chinese Medicine (ICCM) and Evidence 
Based Acupuncture (EBA). He writes regularly research 
reviews & newsletters (Facebook: drgiltcm). 
Gil has a B.Sc (Honors) from Imperial College, University 
of London, a Ph.D from Oxford  University in Cancer 
Research and a European Medical Biology Organization 
(EMBO) Post-Doctoral fellowship at the Weizmann 
Institute. He has 11 peer-reviewed publications.

About the lecture 

When it comes to validating the claims of Chinese 
Medicine, there are generally two schools of thought. 
One states that the time-honored tradition of Chinese 
Medicine is itself a testament to its efficacy. The other 
states that scientific evidence is necessary for Chinese 
Medicine to be accepted into the mainstream Western 
Medicine establishments. 

Thanks to advances in technology and the design of 
clinical trials, research supports benefits we see in the 
clinic with both acupuncture and herbal medicine, and in 
addition also provides insight as to how. 

In this talk, Gil will review the research landscape in 
acupuncture and will highlight key studies in chronic 
diseases (such as pain, migraine etc) that every therapist 
should know when communicating with patients and 
health professionals. Participants will understand why 
Evidence Based Acupuncture is important and how it 
serves as a real tool for therapists in our day-to-day 
practice. 

Gil has a Diploma in Chinese Medicine (Dipl. CM, I.A.TCM) 
with distinction from Broshim College of Integrative 
Medicine, where he studied both Acupuncture and 

Chinese Herbal Medicine. In addition, he completed 
“Chinese & Macrobiotics Nutrition (TEF Method)” with 
Eyal Shpringer and is currently finishing 2-years Kiiko 

Matsumoto-Style Japanese Acupuncture.

Gil works in “Refuot”, Tel Aviv, one of the Israel’s leading 
CAM clinics. He teaches “Research in Chinese Medicine” 

for 3rd and 4th Year students in Broshim, as well as



11

Adi Fromm acupuncture Israel

Lecture

Three step acpuncture 
Introduction
with Dr Tan’s

Balance Method

Treatment of knee pain using Dr Tan’s
Balance Method

Adi Fromm is the Director of the School of Chinese 
Medicine at Reidman College, Israel’s largest school of 

Chinese Medicine. He is responsible for all academic and 
pedagogical aspects of the four-year program.

Adi is the former director of the Integrative Medicine 
Department at Assaf Ha Rofeh Medical Center (Shiräm), 

the first Department of Complementary Medicine

founded in a hospital in Israel.
Adi continues to teach the internship of orthopedics and 
internal medicine at the hospital.
Adi is an official representative of Dr. Tan in Israel and 
is a bearer of his Gold Certificate and recently published 
together with Guy Polak »The Book of Balance Method«.
Adi is the coauthor of a study on the effects of 
acupuncture for the treatment of acute back and neck 
pain in the ER and the coauthor of a study on the effects 
of acupuncture on the treatment of I.B.S at Assaf 
Ha Rofeh Medical Center.

Pain in general and knee pain in particular is one of the 
main reasons for seeking medical attention. More than 
50% of referrals to a family doctor and about 75% of 
referrals to Chinese medicine are due to a complaint 
about pain. About a quarter of these referrals is due to 
knee pain. We believe that today no matter what path 
you will choose to walk in the future of your Chinese 
medicine career , you should know how to treat pain 
disorders and specifically knee pain.

This lecture is the result of many years of treatment and 
tremendous experience in this field by the founders of 
the Israeli Tan Center. It is a summary of our work in 
the orthopedic department of Assaf Ha Rofeh Hospital 
and in our clinics, actually the first department was 
the knee outpatient department we started working 
with the Balance Method . In the lecture, we will briefly 
review the principles of the Balance Method. We will 
make a distinction between the different mechanisms 
leading to knee pain, providing diagnostic emphasis and 
providing the best of our protocols, including the new 
developments of the Israeli Tan Center in the treatment 
of the most common knee pain.
We are confident that the treatments you will learn 
here can be successfully implemented on the very next 
morning in your clinics and you will see the wonders of 
the Balance Method in your patients’ smiles.

For more info about the lecture, please read the 
information on the page of Guy Polak, he is doing part 2 
of the Dr. Tan Lecture.

Lecture objectives

Familiarity with the philosophy of the Balance Method
Explaining the connection between the historical roots of 
Chinese medicine and the Balance Method.
Reviewing the difference between meridian-based 
acupuncture and acupuncture based on syndromes.
To present the challenges practitioners are facing with 
Chinese medicine in the twentyfirst century and the way 
to deal with them. 

Workshop objectives

Improving the ability to diagnose common knee ailments 
and problems.
Providing practical tools for treating knee problems using 
the Balance Method.
Presentation of the therapeutic approach of the Israeli 
Tan Center to knee problems.
Clinical demonstrations and clinical treatment to improve 
diagnosis and treatment capabilities.
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Guy Polak acupuncture Israel

Lecture

Three step 
acupuncture  

Introduction with
Dr Tan’s 

Balance Method
Workshop

Treatment of back pain using 
Dr Tan’s Balance Method

2013-2018 Chairman of the Israeli Association for 
Traditional Chinese Medicine. 2006-2017 Head 
of Chinese Medicine at The Integrative Medicine 
Department , Assaf Ha Rofeh Medical Center.
Certified by Dr. Richard Tan in the Balance Method and 
bearer of his Gold Certificate Together with Adi Fromm, 
Guy recently published »The Book of Balance Method«..

Guy is the coauthor of a study on the effects of 
acupuncture on the treatment of acute back and neck 
pain in the Emergency Room at Assaf Ha Rofeh.
He also directs retrospective studies and researches 
within the orthopedic department, with an emphasis 
on the effects of Balance Method acupuncture on 
orthopedic patients during hospitalization.
Guy was born in 1977, lives in Tel Aviv, is married to Noa 
and is the father of Harel and Tomer.

About the lecture

Dr Tan’s Balance Method is one of the most famous 
acupuncture schools in the West. The method was 
invented by Dr Tan while observing the world of 
acupuncture as it is today in the West and the difficult 
challenges it poses to therapists.

The first challenge – the herbalization of acupuncture. 
A process that began in the twentieth century in 
which the language of herbal medicine began to be 
used for acupuncture. A process that became more 
acute when it came to the West where an attempt 
was made to “validate” acupuncture points in the 
semi-pharmacological style. So we see the study of 
acupuncture in the format of point prescription or 
the format of Point functions. In our lecture we will 
attempt to return the therapeutic idea of acupuncture 
to meridian-based acupuncture rather than point-based 
acupuncture.
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Lecture Objectives 

Familiarity with the philosophy of the Balance Method
Explaining the connection between the historical roots of 
Chinese medicine and the Balance Method.
Reviewing the difference between meridian-based 
acupuncture and acupuncture based on syndromes.
To present the challenges practitioners are facing with 
Chinese medicine in the twentyfirst century and the way 
to deal with them.
Pain in general and back pain in particular is one of the 
main reasons for seeking medical attention. 

More than 50% of referrals to a family doctor and 
about 75% of referrals to Chinese medicine are due to a 
complaint about pain. About half of these referrals is due 
to back pain. We believe that today no matter what path 
you will choose to walk in the future of your Chinese 
medicine career, you should know how to treat pain 
disorders and specifically back pain.

This lecture is the result of many years of treatment and 
tremendous experience in this field by the founders of 
the Israeli Tan Center. It is a summary of our work in 
the orthopedic department of Assaf Ha Rofeh Hospital 
and in our clinics, working with the Balance Method 
treating back pain. In the lecture, we will briefly review 
the principles of the Balance Method. We will make a 
distinction between the different mechanisms leading 
to back pain, providing diagnostic emphasis and 
providing the best of our protocols, including the new 
developments of the Israeli Tan Center in the treatment 
of the most common back pain.

The second challenge – in looking at acupuncture 
treatment, we find it difficult to distinguish who is a 
Chinese medicine practitioner and who handles needles 
for physiotherapy. Often the treatments look exactly 
the same (local acupuncture in patient-sensitive areas). 
The difference between a Chinese medicine practitioner 
and a physiotherapist is not found in the technique, 
the type of needle, or the depth of the acupuncture. No 
expression creates the difference. The difference is in 
the root. A practitioner of Chinese medicine must be 
connected to the roots of Chinese medicine and to the 
principles written in the ancient texts. We will connect 
our work to the history of Chinese medicine, understand 
why there are so many different working techniques and 
schools of thought, and how the Balance Method draws 
all its insights from the foundation of Chinese medicine.

The third challenge – the life of the therapist in the 
21st century. The training process of therapists today 
is fundamentally different from the procedure used in 
Chinese history. Taking our complex medicine and turn 
it into a set of simple principles that can be implemented 
quickly and have great clinical results, while allowing the 
therapist an orderly process of study and deepening. 
This may be why we fell in love with the balancing 
method.

We are confident that the treatments you will learn 
here can be successfully implemented on the very next 
morning in your clinics and you will see the wonders of 
the Balance Method in your patients’ smiles.

About the workshop            

Improving the ability to diagnose common back ailments 
and problems.
Providing practical tools for treating back problems using 
the Balance Method.
Presentation of the therapeutic approach of the Israeli 
Tan Center to back problems.
Clinical demonstrations and clinical treatment to improve 
diagnosis and treatment capabilities.
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Jörg Schürpf shiatsu Switzerland

Lecture & workshop

How can the quality of 
listening hands help a 
patient to cope more 

effi  ciently with lifestyle 
disease?

Jörg Schürpf is the founder of the Shen Shiatsu 
Academy where therapists can learn to deepen their 
understanding of how to promote health through 
listening touch, rather than to fight against disease.

As an international lecturer, he loves to share his passion 
about how to develop the Art of Listening Hands being 
an extension of the Stillness in our Heart.

About the lecture & workshop

Our hands are extremely versatile and able to make 
things, to create, to reach out, to connect, to soothe, to 
dance and to touch. We can actually train our hands to 
become the instruments of our embodied compassion.

During the lecture we are going to explore how we can 
develop the different qualities of listening touch and 
how this can positively impact the patient suffering from 
lifestyle disease. Self-awareness is the key of mastering 
the Art of Listening Hands and will also be part of the 
lecture and the workshop.

The workshop is an opportunity to actually experience 
the gentle power of listening hands and how they allow 
us to connect deeply to the patient’s innermost and often 
unexpressed needs.

Land like a butterfly, merge with the tissue, the fluids 
or the energy & listen, listen, listen to the body’s innate 
intelligence. And, suddenly, your hands will simply know 
what is needed to restore free flow of information and 
energy.



The uncharted body - Daniel Keown 

I Tjing en TCM - Harmen Mesker 

Dierenacupunctuur 

Korean five-element acupuncture & 
Constitutional Therapy (UNGI system) for 
the treatment of obesity - Dr. Jin Senghee  
 
Overview of the Channel system & 
sleep disorders - Yvonne Farrell 

Chinese herbs education (i.s.m. TCMA) 

 
 

Geaccrediteerde
nascholingen 
TCM en MBK

Master en PhD 
programma

Door internationale 
docenten

In samenwerking 
met de Nanjing 
University of Chinese 
Medicine

Bekijk ons 
aanbod

Download onze 
studiegids

Shenzhou Open University of TCM
Geldersekade 67, 1011 EK Amsterdam   

 020 - 521 81 50  
WWW.SHENZHOU-UNIVERSITY.COM
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Commissies Zhong
Zhong kent vijf commissies die voor de uitvoering 
van de werkzaamheden zorgen.
Vind jij dat er aandacht nodig is voor een bepaalde 
zaak? 
Kom naar de stand en bespreek de kwestie.
Wellicht kan met jouw hulp de zaak aangepakt 
worden.

Je vindt de commissies direct links naast de ingang
van de Atrium Lounge.

Namens de commissievoorzitters,
Een heel fijn DTCMC

Nicole, CKC
Competentie en Kwaliteit
Controle

John, AVI
Academische, Vakinhoudelijk 
en Intervisie

Matty, BMW
Bladen, Media
en Website

Yvonne, LEO
Leden, Evenementen
en Organisatie

Mieke, NOW
Nascholing, Onderwijs
en Wetenschap

Monique, NOW
Nascholing, Onderwijs
en Wetenschap
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Anne Hering  Qigong Nederland

Workshop

Introductie workshop Zhineng Qigong 

Over de workshop

Wereldwijd beoefenen miljoenen mensen van alle 
leeftijden Zhineng Qigong. Dat aantal groeit nog 
dagelijks doordat steeds meer mensen de positieve 
gevolgen ervan ontdekken: Het lichaam met rustige 
bewegingen ontspannen en losmaken, de geest tot 
rust brengen en vitaal en energiek in het leven staan, 
dat zijn de effecten van Zhineng Qigong. Deze Chinese 
gezondheidsoefeningen kunnen door iedereen in relatief 
korte tijd geleerd en beoefend worden.

Inhoud van deze introductie:

Hoe bereid ik lichaam en geest voor op het werken met 
Qi?
Hoe gebruik ik het Qi-veld als ritueel om mijn eigen Qi-
reserves te conserveren?
Hoe activeer ik de uitwisseling van in- en externe Qi om 
lichaam en geest gezond te houden?
Tijdens deze introductie ga je leren hoe belangrijk het 
is om lichaam en geest voor te bereiden op het werken 
met Qi. Je leert hoe je bewust met het Qi-veld werkt 
om je eigen energiereserve te conserveren en om je te 
verbinden met de grote voedingsbronnen van de natuur. 
Je voelt hoe fijn het is om goed geaard te zijn en hoe 
je met behulp van de krachtbronnen hemel en aarde 
‘moeiteloos’ kunt staan en bewegen. Je leert makkelijke 
bewegingen om lichaam en geest te ontspannen en te 
voeden.

Anne Hering beoefent sinds 1999 Zhineng Qigong.
Sinds september 2008 geeft zij de opleiding tot Qigong-

leraar aan de Academie voor Chinese Geneeswijze 
Qing Bai. Ook heeft zij twee Qigong boeken geschreven 

(Kracht en rust uit het verre Oosten & Zhineng Qigong 
voor dagelijks gebruik). Het grootste deel van haar 

opleiding heeft zij in China genoten waar ze aan 
trainingen van leraren uit het Huaxia Centrum van 

dr. Pang Ming heeft deelgenomen.



2322

John Jaarsvaeld acupuncture Nederland

Workshop

Moxibustie: 
onbekend maakt 

onbemind. 
Een praktische 

workshop.
John Jaarsveld heeft een praktijk voor Japanse 

acupunctuur Itchi Go en meer dan 1000 uur praktische 
specialisatie in de op palpatie gebaseerde Japanse 

acupunctuur stijl van Kiiko Matsumoto. Hij is begonnen 
met MSc Advanced Oriental Medicine (Research and 
Practice) in York en verwacht in 2020 af te studeren. 

Daarnaast is hij bestuurslid van de ETCMA waar hij Head 
of Research is en voorzitter van de AVI commissie van de 

Zhong. Hij is zeer bedreven in het toepassen van moxa 
en weet als geen ander hoe waardevol deze toevoeging 

is tijdens een acupunctuur-behandeling.

Over de workshop

七年之病求三年之艾。《孟子 · 離婁》

“Een ziekte van zeven jaar oud heeft drie jaar oude 
moxa nodig” – Mencius

Iedere acupuncturist heeft in zijn opleiding gehoord 
van moxa. En 針 , zhēn jiǔ, wordt vaak vertaald met 
acupunctuur, maar betekent eigenlijk acupunctuur-
moxibustie. Toch zijn er veel behandelaars die moxa 
maar onhandig vinden, de rook vinden stinken en niet 
geleerd hebben hoe dit instrument praktisch in te zetten. 
Moxibustie is bij uitstek een praktische vaardigheid, die 
oefening nodig heeft. In deze workshop gaan we praten 
over de achtergronden, maar vooral ook doen.

Het is een hardnekkig misverstand dat directe moxa 
iets uit Japan zou zijn. De in het Westen meest bekende 
methode om moxibustie toe te passen, de “moxasigaar”, 
is pas ontwikkeld aan het eind van de Ming-dynastie, 
in de 17e eeuw, door kruidengeneeskundigen die 
experimenteerden met het toevoegen van verschillende 
kruiden aan de Ai Ye. Hoewel zij gemakkelijk in het 
gebruik is, geeft de infrarode stralingswarmte van een 
moxasigaar een heel ander effect in het lichaam dan 
directe moxibustie.

De Mǎwángduī geschriften uit de vroege Han beschrijven 
al wel moxibustie, maar nog geen acupunctuur. En in de 
Huang Di Nei Jing Su Wen, hoofdstuk 14, zegt Qi Bo:

‘[moderne mensen] moeten giftige medicijnen gebruiken 
om hun midden aan te vallen, en ook scherpe stenen, 
naalden en moxa om hun buitenkant aan te vallen.’

Het is wel duidelijk dat moxa een belangrijkere rol in de 
TCM hoort te spelen, dan het nu krijgt toebedeeld.

Waarvoor kan moxa worden ingezet?

Er is onderzoek dat suggereert dat moxibustie het 
immuunsysteem kan reguleren, musculoskeletale 
klachten kan behandelen, en nog meer.

Natuurlijk kan een acupuncturist veel bereiken met 
naalden. Maar als je het fijn vindt om met je handen te 
werken, dicht bij het lichaam van de patiënt te blijven 
en een traditionele en praktische vaardigheid aan je 
therapeutisch arsenaal wilt toevoegen, dan is deze 
workshop geschikt voor je.

Aanbevolen literatuur:
Deng, H. and Shen, X., 2013. The mechanism of 
moxibustion: Ancient theory and modern research. 
Evidence-based Complementary and Alternative 
Medicine, 2013.
Wilcox, L. – Moxibustion: A Modern Clinical Handbook.
Wilcox, L. – Moxibuston: The Power of Mugwort Fire.
Young, M. – The Moon Over Matsushima – Insights Into 
Moxa and Mugwort.
Zhang, H., 2005. Acupuncture and Moxibustion in the 
Shang Han Za Bing Lun. Journal of Chinese Medicine, 
(77), pp.26–30.

DesignLab webservice
Marike de Ruiter

Net als vorig jaar zal ook Marike de Ruiter van
DesignLab aanwezig zijn op het Dutch TCM
Congress, DTCMC 2019.
Zij is de technische ondersteuning van de
websites Zhong.nl en DTCMC.nl
Wat kun je verwachten?
Advies:
- stel je vraag over je website en krijg direct 
 antwoord
-  gratis SEO advies
-  ter plekke oplossen van kleine issues, ofwel
 instructie hoe je het zelf thuis op kunt lossen.
Bekijk:
-  de instructie-video over Instagram: Hoe kun 
 je Instagram voor jouw praktijk inzetten?
Neem een slimme brochure mee over:
-  hoe gebruik je Instagram?
-  het nut van backlinks?
-  tips om lokaal gevonden te worden
-  en andere actuele onderwerpen...
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In 2016 kwam haar eerste boek uit.
Als vaste presentatrice van Cabarestafette staat Nina 
wekelijks in de grote zaal van een schouwburg de avond 
aan elkaar te praten. Dat doet ze met veel enthousiasme, 
humor, interactie met de zaal en fijn contact met alle 
collega’s voor en achter de schermen. Ook bij het 
Vondelfestival en andere try-out podia heeft ze al vele 
uren als presentatrice erop zitten. 

Ook heeft Nina ervaring als moderator doordat ze 
op de Uitmarkt jaarlijks auteurs interviewt op het 
boekenpodium.
Ze kan het evenement in goede banen leiden, lucht 
geven tussen zware onderwerpen door, contact 
maken met het publiek, en mensen op het podium 
interviewen. Altijd met haar eigen charme en talent om 
te improviseren.

www.ninadelacroix.nl 

De allround muziek en het afstemmen op het publiek is 
hun grote kracht. Zij kunnen elk publiek
vermaken en zijn te vinden op allerlei soorten feesten en 
partijen. De afgelopen periode is dit
steeds verder uitgebreid naar (inter-) nationale 
congressen en evenementen. DJ Eleven (Jos)
is een allround DJ die er vooral op gefocust is dat de 
mensen lekker kunnen dansen en
feesten. Met zijn passie, enthousiasme en liefde voor 
muziek tovert hij een glimlach op ieders gezicht. 

DJ Alex geeft de gasten graag toegankelijke en vooral 
dansbare muziek. Classics, wat disco, herkenbare hits, 
soms wat house of een lekker foute plaat. Als het maar 
voor feest zorgt.
Graag zien zij u tijdens het Dutch TCM Congres

www.eleven-events.nl

Nina de la Croix dagvoorzitter

Nina de la Croix is afgestudeerd aan de Amsterdamse 
Toneelschool en Kleinkunstacademie, heeft vijf jaar lang 
getoerd met avondvullende solo - cabaretprogramma’s, 

is columnist bij LINDA.

DJ Alex DJ Eleven EVENTS

Feestavond o.l.v. DJ Eleven en DJ Alex van Eleven EVENTS. 
De DJ’s van Eleven EVENTS weten van elk feest een 

onvergetelijk feest te maken.

Aflevering geschiedt in de beste verpakking 
Lucht-, licht- en vochtdicht voor een optimale houdbaar-

heid en recyclebaar. Klaar om dagelijks om te schudden 

vóór het gebruik, zodat de granulatensamenstelling voor 

gebruik goed is gemengd.

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

Het merk Seirin via info@euroherbs.nl / www.euroherbs.nl 

(eenmalig registreren). De merken Hwa, DongBang, Shen-

zhou, Orca Advanced en Tian Xie via info@sanjiao.nl.

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 mail: recepten@natuurapotheek.com

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

* indien alle grondstoffen voorradig zijn

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

Gegarandeerd de hoogste en continue dezelfde  

kwaliteit van droge Chinese granulaten.

Gegarandeerd de hoogste zuiverheid van droge  

Chinese granulaten. 

Alle TCM formules worden zoveel mogelijk samenge-

steld 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! U ben
t van harte welkom in onze apotheek!

Interactie controle en advies op maat 
Op verzoek vindt er een controle plaats op interacties 

met synthetische medicatie die uw patiënt gebruikt en 

krijgt hij/zij zinvolle adviezen over het gezamenlijk ge-

bruik van de kruiden met de synthetische medicatie. 

Ook kunt u op verzoek een advies op maat aanvragen 

voor uw TCM behandelstrategie.

Bekijk onze webshop
voor behandelaars:

www.euroherbs.nl

De voordelen van de 
NatuurApotheek voor u op een rij:

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

u kunt altijd terecht met uw vragen

farmacie op maat 

®

Chinese kruiden, westerse kwaliteit, sinds 1982
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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

ACADEMIE  VOOR
CHINESE  GENEESWIJZE

Standhouders

• CMC Tasly Group -  Shenzhou 

• Crossuite BVBA 

• DesignLab 

• DocSave GmbH

• De NatuurApotheek B.V.

• Gezond Compas B.V. – BEMER Partner

• Herbprime, Co., Ltd.

• Medifoton

• SATAS

• Schwa-medico

Sponsors

• Academie voor Chinese Geneeswijze Qing-Bai

• OTCG

farmacie op maat 

®



L I F E S T Y L E  D I S E A S E S

et tweede Nederlandse TCM-congres met als thema ‘Lifestyle Diseases’:

Wat kan TCM betekenen voor de chronische en soms degeneratieve ziektes van deze tijd?

De kwaliteit van leven wordt voor veel mensen verminderd door chronische en soms degeneratieve 

ziektes. Meer en meer wordt een beroep gedaan op de complementaire geneeskunde, zij het direct

of indirect als ondersteuning naast een ander behandeltraject.

Binnen de lifestyle geneeskunde wordt onder andere aandacht besteed aan beweging, voeding, 

energiemanagement en meditatie. Bekende elementen binnen de eeuwenoude TCM.

an TCM preventief worden ingezet om gezond oud te worden ? Wat kan TCM bieden aan mensen 

die kampen met ‘lifestyle diseases’? Hoe kan TCM klachten en pijn verminderen of voorkomen? 

En hoe blijven wij, TCM-therapeuten, gezond ?

Tijdens dit congres zullen diverse nationale en internationale sprekers hun visie op het thema 

toelichten en uitdiepen.


