Online introductie "medische acupunctuur opleiding voor
(tand)artsen"
Door de situatie met betrekking tot COVID-19 willen we meegaan in de huidige tijd van online
educatie.
In een introductie van 2 uur willen we u graag vertellen over wie wij zijn, wat we doen, en hoe wij de
opleiding tot een succesvolle (tand)arts-acupuncturist aanpakken.

Aanpak en opzet
Tijdens deze online voorlichtingsbijeenkomst wordt een korte inleiding gegeven over medische
acupunctuur en over de opleiding tot (tand)arts-acupuncturist. Deze is bestemd voor basisartsen,
medisch specialisten, tandartsen, studenten geneeskunde en tandheelkunde, en ook als nascholing
voor arts-acupuncturisten.
Eén van onze vakkundige docenten van de SWERF verzorgt een algemene introductie. Hierdoor krijgt
u een goede indruk van wat medische acupunctuur inhoudt en de aanpak en opzet van de opleiding
en nascholingen. Daarnaast kunt u gebruik maken van de mogelijkheid tot een persoonlijk
adviesgesprek met één van onze opleidingsadviseurs via ZOOM.

Na de studie
Het diploma SWERF geeft toegang tot het praktijkenregister van de beroepsvereniging WAVAN
(Wetenschappelijke Artsen Vereniging voor Acupunctuur in Nederland). Dit register wordt door
zorgverzekeraars erkend voor (geheel of gedeeltelijke) vergoeding van de acupunctuur behandeling.
Indien u geïnteresseerd bent, kunt u zich aanmelden voor een uitnodiging voor deze online
introductie Open Dag op zaterdag 28 november 2020. U krijgt dan een link en nadere instructie
toegestuurd.

Instructie deelname aan online introductiedag:
1. U krijgt een uitnodiging van ons via ZOOM met daarin een link met datum, tijdstip en
wachtwoord
2. U dient een link in uw mail aan te klikken voor de deelname
3. Hierna wordt u toegelaten tot ons SWERF - ZOOM
N.B.: U dient over een goede internetverbinding, een microfoon en een webcam te beschikken voor
onze online introductie.
Download ZOOM:
https://zoom.us/download
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Online informatiedag Basisopleiding Acupunctuur
Op zaterdag 28 november 2020 organiseert de SWERF een online informatiedag over de
basisopleiding en nascholingen medische acupunctuur voor artsen.
De deuren van de online introductie over de opleiding staan open vanaf 9:30 uur. Tussen 10:00 12:00 uur wordt er plenair informatie gegeven.
U dient zich vooraf aan te melden bij ons secretariaat via info@swerf.nl voor deelname aan onze
online introductiedag.

Programma open dag
SWERF | Medische Acupunctuuropleidingen

Zaterdag 28 november 2020
10:00 – 12:00 uur
ZOOM meeting | online introductiedag
09:30 uur
10:00 – 10:15 uur
10:15 – 10:45 uur
10:45 – 11:15 uur

11:15 – 11:30 uur
11:30 – 12:00 uur
12:00 uur

Deur open van onze video verbinding
Welkomstwoord en introductie de SWERF
de heer Cheng Liu (directeur)
Korte inleiding over medische acupunctuur (30 min) - Dr. Djien Liem (hoofddocent)
Presentatie opzet basisopleiding en nascholingen medische acupunctuur
Dr. Djien Liem (hoofddocent)
Presentatie WAVAN beroepsvereniging – drs. Henk van Iterson
Vragen
Sluiting

Tussen 09:30 - 12:00 uur kunt u op elk tijdstip vrij inloggen met ZOOM door te klikken op onze uitnodiging in
uw mail.

Voor meer info verwijzen wij u naar de bijlage en de website

Stichting SWERF
Zijpendaalseweg 91
6814 CG Arnhem
088 6688980
www.swerf.nl
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