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Trilogie online cursus over TCM 

behandeling van milt en hart (shen) 

gerelateerde klachten: 

Depressie |Diabetes Mellitus |Hartfalen 

 

Diabetes mellitus is een wereldwijd snel toenemende metabole-endocriene 

ziekte met ondanks goed ontwikkelde behandelingen in de reguliere 

geneeskunde onverminderd verstrekkende gevolgen heeft op allerlei gebieden. 

Over wat acupunctuur en TCM  voor de behandeling van diabetes mellitus, en 

daarmee samenhangend het ontwikkelen van depressie en congestief 

hartfalen, kan betekenen voor de individuele patiënt zijn enkele top-arts 

docenten van Shanghai University bereid gevonden een gedetailleerde 

nascholing te presenteren. 

 

Deze cursus is uitsluitend bedoeld voor arts-acupuncturisten. 

 

U kunt uitsluitend inschrijven voor de gehele cursus. Het is niet mogelijk om de 

cursusdagen apart bij te wonen. Mocht u toch verhinderd zijn op een van de 

cursusdagen, dan kunt u een video-opname van de betreffende cursus bij het 

secretariaat aanvragen.   

 

De cursus wordt in het Engels gegeven.  
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Datum : zaterdag 26 maart 2022 – Cursusdag 1 

Tijd : 10:00 – 12:00 (Nederlandse tijd) 

Voertaal : Engels  

Onderwerp :  Acupuncture for Depression 

Spreker :  Dr. Yu Zhou 

 

Dr. Yu Zhou received her doctorate degree in Chinese medicine 

(acupuncture) in 2007. She now works as an associate professor at the 

International Education College, Shanghai University of Traditional Chinese 

Medicine. She’s been dedicated to Chinese medical education for 

international students for over 20 years. In addition, she’s also involved in 

acupuncture research programs sponsored by the National Natural Science 

Foundation of China, Shanghai Science & Technology Commission and 

Shanghai Education Commission, coupled with a Third Prize of Shanghai 

Science and technology Progress. She has published more than 10 

academic papers. As a licensed practicing physician, Dr. Zhou specializes in 

the treatment of insomnia, anxiety and gynecological problems.  

 

Datum : zondag 27 maart 2022 – Cursusdag 2 

Tijd : 10:00 – 12:00 (Nederlandse tijd) 

Voertaal : Engels  

Onderwerp :  TCM and Endocrine Diseases 

Spreker :  Dr. Yimeng Gu 

  

Dr. Yimeng Gu is a senior attending physician from department of 

Endocrinology in ShuGuang Hospital affiliated to Shanghai University of 

TCM. She graduated from Shanghai University of TCM in 2005 and 

received her Master degree in 2014.  She has practiced medicine for 16 

years. She had the opportunity to work in department of Nutrition , 

Hospital Pitié Sâlperière in Paris in 2016. She is specialized in the 

treatment of obesity and type 2 diabetes with integrated TCM and 

western medicine. 
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Datum : zondag 3 april 2022 – Cursusdag 3 

Tijd : 10:00 – 12:00 (Nederlandse tijd) 

Voertaal : Engels  

Onderwerp :  TCM for Congestive Heart Failure 

Spreker :  Prof. Jiang Meixian 

 

 Professor Jiang Meixian is a chief physician and the director of the 

Department of Cardiology at Shuguang Hospital, Shanghai University of 

Traditional Chinese Medicine. She graduated from Shanghai University of 

Traditional Chinese Medicine in 1982, and obtained her Master degree in 

1986. She has been practiced medicine for 40 years. She has rich clinical 

experience, especially the prevention and treatment of congestive heart 

failure.   

 

Accreditatie : totaal 6 punten voor WAVAN en NAAV leden 

  (voor niet-WAVAN/NAAV leden gelieve zelf de 

accreditatie aan te vragen bij de eigen vereniging) 

Kosten :  WAVAN en NAAV leden € 125,00 voor de gehele cursus 

  overige leden: € 150,00 voor de gehele cursus 

  (Door sponsoring kunnen we de kosten van deze 

cursussen laag houden) 

 

Inschrijving is verplicht door het online inschrijfformulier in te vullen via 

https://www.swerf.nl/acupunctuuropleiding/cursus/ 

 

Na inschrijving krijgt u een factuur en na betaling krijgt u een uitnodiging via 

SWERF met een persoonlijke link om in te loggen via ZOOM bij de cursus. 

Gelieve deze link niet te delen met anderen, want dan kunt u niet meer 

inloggen. 

 


