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Op 12 november 2022 hebben we in het Meander Medisch
Centrum Amersfoort een succesvol seminar gehouden over
Acupunctuur als ondersteuning bij de behandeling van
kanker voor zowel arts-acupuncturisten als regulier
werkende artsen.

Dit seminar is op verzoek van Paul Thé tot stand gekomen,
mede doordat er afgelopen jaar gesprekken zijn geweest
tussen het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), de
Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur
Nederland (WAVAN) en de Nederlandse Artsen
Acupunctuur Vereniging (NAAV). 

De leden van de gezamenlijke wetenschappelijke
commissie van de WAVAN en de NAAV hebben de handen
uit de mouwen gestoken voor de inhoud en een mooi
compleet programma in elkaar gestoken, waarna de SWERF
de organisatie hiervan op zich genomen heeft. Samen met
de sprekers, de intermezzo’s en het eten is het een
geslaagde dag geworden. 

Seminar "Acupunctuur als
ondersteuning bij de
behandeling van kanker"
door Cheng Liu, voorzitter SWERF

SEMINAR 12 NOVEMBER
2022 IN HET MEANDER
MEDISCHE CENTRUM
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De opleiding medische acupunctuur voor artsen is van

groot belang voor ons als artsen om ons te positioneren bij

zorgverzekeraars ten opzichte van therapeuten. 

De therapeut-acupuncturisten zijn al begonnen met

lobbywerk om de zorgverzekeraars te overtuigen dat hun

opleiding op HBO-niveau voldoet aan 240 ECTS.

Vooropleidingseisen worden niet genoemd in het beleid

van een aantal zorgverzekeraars, terwijl wij juist daar als

artsen in het voordeel zijn.

De SWERF heeft een aantal zorgverzekeraars benaderd en

hen geadviseerd om onze richtlijnen voor de opleidingen

over te nemen met 60 ECTS voor de medische

acupunctuuropleiding voor de artsen en tandartsen. 

De medische acupunctuuropleiding
erkend door de zorgverzekeraars

door Dr. Djien Liem

Op 2 oktober 2022 hebben de SWERF en de
NAAV de intentie uitgesproken en op papier
onze handtekeningen gezet voor een
samenwerking met als doel om voor alle artsen
in Nederland één gedegen opleiding voor
medische acupunctuur te ontwikkelen.

Komende tijd werken we hard aan de
vormgeving en de inhoud om tot één standaard
te komen  voor een medische
acupunctuuropleiding in Nederland. 

We zijn blij te kunnen mededelen dat we
inmiddels ook al gestart zijn met de opleiding en
deze maand wordt de eerste module afgesloten
met een examen. In januari 2023 start de
volgende module.

De modules zullen ook toegankelijk zijn voor
arts-acupuncturisten die deze als nascholing
willen volgen. Data en tarieven zullen nog volgen. 

EEN OPLEIDING VOOR ARTS-
ACUPUNCTURISTEN IN NEDERLAND

DECEMBER 2022 |  NUMMER 01  PAGINA 2

door Drs.  Bram Doorgeest



Op 10 december 2022 is de SWERF
uitgenodigd bij de ALV van de NAAV in
Breukelen. Onze voorzitter Cheng Liu heeft
een korte introductie gegeven over zichzelf en
de SWERF. 

Onze voorzitter is van mening, dat de NAAV,
de WAVAN en SWERF samen een goed team
kunnen vormen om onze medische
acupunctuuropleiding op een topniveau te
krijgen. Een belangrijke bron van succes, is
ons team met topdocenten. 

In ons volgende maandverslag zullen we onze
docententeam aan u voorstellen.

DE SWERF VOORGESTELD BIJ
DE ALV VAN DE NAAV OP 
10 DECEMBER 2022
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door Drs.  Ingrid van Oosterhout

Nieuwe
opleiding
voor artsen &
tandartsen

Medische
acupunctuur

De opleider van de 
 
WAVAN en NAAV

Zijpendaalseweg 91
6814 CG  Arnhem

info@swerf.nl

www.swerf.nl

088 6688980

Volg ons op facebook via
@acupunctuur.swerf



ONZE MISSIE

Veiligstellen en behouden van de
kennis van de Traditionele
Chinese Geneeskunde. De SWERF
vindt het belangrijk, dat de
Traditionele Chinese
Geneeskunde, in de vorm van
acupunctuur, een plek krijgt
binnen de reguliere geneeskunde
in Nederland. Zij is ervan overtuigd
dat de uitvoering van acupunctuur
het best door een arts gedaan kan
worden en dat patiënten baat
hebben bij deze complementaire
behandeling. 

ONZE VISIE

Om de Traditionele Chinese Geneeskunde voor Nederland te
behouden en op peil te houden, zijn een gedegen opleiding en
(na)scholingen van belang. Hiervoor organiseren we een post-
academische opleiding voor artsen in medische acupunctuur.
Daarnaast zorgen we voor een groot aanbod van adequate bij- en
nascholingen aan arts-acupuncturisten. Om de kwaliteit van de
opleiding te borgen, werkt de SWERF samen met de gezamenlijke
wetenschappelijke commissie van de WAVAN en de NAAV.
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De Stichting WAVAN Education and Research Foundation (SWERF)
is gestart met een post-academische opleiding medische
acupunctuur voor artsen en tandartsen. Studenten Geneeskunde
en Tandheelkunde kunnen ook toegelaten worden. De opleiding
bestaat voor het grootste gedeelte uit acupunctuur vanuit de
Traditionele Chinese Geneeswijze (TCM), verzorgd door TCM
arts-docenten Daarnaast zijn er modules waarin andere aan
acupunctuur gerelateerde technieken onderwezen worden.
Tijdens deze opleiding wordt u opgeleid tot (tand) arts-
acupuncturist. Met het behaalde diploma kunt u een zelfstandige
praktijk voor medische acupunctuur beginnen, eventueel naast uw
praktijk in de reguliere geneeskunde of tandheelkunde. Met
medische acupunctuur heeft u extra behandelopties voor
aandoeningen, waar de reguliere behandeling tekort schiet, .
Vooral bij chronische aandoeningen waarbij langdurige
medicamenteuze behandeling vereist is, kan TCM-acupunctuur
een aanvullende behandeling zijn, waardoor de reguliere medicatie
soms verminderd of gestopt kan worden. In de literatuur is reeds
voldoende bewijs te vinden voor de kosteneffectiviteit van
medische acupunctuur bij diverse aandoeningen. Ook is medische
acupunctuur door de WHO als zinvolle medische behandeling
erkend en in 2019 zelfs toegevoegd in de ICD nr. 11. Hierdoor kan
de TCM diagnose worden betrokken bij inclusiecriteria in RCT's.
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