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Door de inspanningen van de wetenschapscommissie van
de WAVAN is het gelukt om beroepskeuze arts-
acupuncturist op te nemen in de lijst van mogelijke
artsenberoepen en functies bij de website
https://www.startalsarts.nl/. Deze website is het initiatief
van van KNMG, LAD en De Jonge Specialist.

ARTS-ACUPUNCTURIST
DEFINITIE

MODULE 1 EXAMEN 
EEN STUDENT HEEFT "0"
FOUTEN 

TERUGBLIK OP SEMINAR
INTEGRATIEVE ONCOLOGIE EN
ACUPUNCTUUR IN HET NEDERLANDS
OPENLUCHTMUSEUM OP 21 MEI
2022
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BEROEPSKEUZE ARTS-
ACUPUNCTURIST
door Cheng Liu,  voorzitter SWERF

Bron: https://www.startalsarts.nl/artsen-van-a-tot-z/



Op 11 december 2022 hebben de studenten van
de SWERF examen gedaan voor de module 1. 

Alle studenten hebben duidelijk veel tijd
gestoken in hun studie en allemaal zijn ze
geslaagd. Een student had zelfs nul fouten. 

Op 21 december 2022 hebben de studenten
een presentatie gegeven over wetenschappelijke
artikelen over acupunctuur in een ZOOM
bijeenkomst, waarbij  de bestuurders van
WAVAN en de NAAV aansloten. 

Het was een interessante bijeenkomst.

GESLAAGD VOOR MODULE 1 EXAMEN
MET "0" FOUTEN 
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Zondag 15 januari
Donderdag 19 januari
Donderdag 26 januari  
Zondag 29 januari  
Donderdag 2 februari
Zondag 5 februari  
Donderdag 9 februari
Zondag 12 februari
Donderdag 16 februari
Zondag 19 februari
Zondag 5 maart
Donderdag 9 maart
Zondag 12 maart
Donderdag 16 maart
Zondag 19 maart
Donderdag 23 maart
Zondag 26 maart
Donderdag 30 maart 

Lesdagen
Zondag: 10:00 - 12:00
Donderdag: 19:30 - 21:30

Wij zijn gestart met onze tweede module van de opleiding in Pathofysiologie en diagnostiek in TCM met 6 studenten. 
Deze module wordt verzorgd door onze docenten drs. Roël Koole en drs. Liong Kie Ko. 

De lessen kunnen door leden van de WAVAN en de NAAV gevolgd worden als nascholing. 

MODULE 2 PATHOFYSIOLOGIE EN
DIAGNOSTIEK IN TCM

door Dr.  Djien Liem, hoofddocent
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Inleiding module 2 (herhal ing module 2)
Exogene factoren de zes pathogenen
Endogene factoren
Flegma Bloedstagnatie
De vi j f  basis substaties
De vi j f  basis substaties
Ba gang Bian Shen
Diagnostiek:  inspectie,  pols en tong
Diagnostiek:  inspectie,  pols en tong
Diagnostiek:  inspectie,  pols en tong
Therapeutische pricincipes
Patroon identif icat ie van de Zang Fu organen
Patroon identif icat ie van de Zang Fu organen
Meerdere orgaan pathologie
Meerdere orgaan pathologie
Shen stoornissen
Shen stoornissen
Shen stoornissen

Onderwerpen Docenten



Nieuws uit 2022
Seminar integratieve oncologie en
acupunctuur in het Nederlands
Openluchtmuseum

De SWERF heeft in samenwerking met de WAVAN en de NAAV op 21 mei 2022
een geslaagd live Seminar Integratieve Oncologie georganiseerd in het
Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem.

De dag begon met een kleine rondleiding in het museum in 2 groepen onder
leiding van twee deskundige en enthousiaste gidsen van het museum. Zo
kregen we diverse interessante details over het oude leven in Nederland, wat je
niet mee krijgt als je het museum op eigen gelegenheid zou bezoeken.

Halverwege de rondleiding kregen we enkele Qigong oefeningen in de open
lucht onder leiding van Guus Kramer.

Na een heerlijke lunch is daadwerkelijk het seminar gestart. 

Ines von Rosenstiel beet het spits af met een fraai overzicht over de rol van
Integrative Medicine als positief ondersteunende zorg voor oncologische
patiënten. In het Rijnstate ziekenhuis speelt zij hierin een vooraanstaande rol.
Een rol, die hopelijk meer gevolg gaat krijgen in andere ziekenhuizen. 

Daniëlle Verbeek heeft vervolgens een kort overzicht gegeven over de huidige
incidentie van kanker, de behandelmethoden en de bijwerkingen. Aansluitend
gaf zij een overzicht van de evidence van acupunctuur voor vermindering van
de bijwerkingen van de anti-kankerbehandeling en verbetering van de
levenskwaliteit van kankerpatiënten.

Djien Liem vertelde ten slotte over de mogelijk toekomstige rol van acupunctuur
als immunomodulatie in de vorm van activatie van de NK-cellen om de
bestrijding van de kanker cellen effectiever te maken. Er is hier nog geen ‘hard
evidence’ voor.

2 1  M E I  2 0 2 2
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SPREKERS

Drs. Ines von Rosenstiel
De toepassing van Integrative
Medicine binnen de medische
oncologie

Drs. Daniëlle Verbeek
Acupunctuur en oncologie

Dr. Djien Liem
Acupunctuur als
immunomodulatie bij oncologie
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DJIEN
LIEM

DR. K.D. LIEM
Hoofddocent SWERF

Dr. Liem is gepensioneerd
kinderarts

Djien Liem is in 1980 afgestudeerd als
arts aan de Medische Faculteit van de
Katholieke Universiteit te Nijmegen.
Aansluitend volgde hij de opleidingen tot
kinderarts aan de afdeling
Kindergeneeskunde en tot neonatoloog
aan de subafdeling Neonatologie van het
Radboudumc te Nijmegen.
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Daarna heeft hij zich gedurende 32 jaar ingezet als kinderarts-neonatoloog
voor zieke pasgeborenen die opgenomen zijn op de neonatale intensive care
unit van het Amalia Kinderziekenhuis van Radboudumc. Hierbij heeft hij een
expertise opgebouwd op het gebied van neonatale neurologie. Het accent van
zijn wetenschappelijk onderzoek ligt vooral op de zuurstofvoorziening van de
hersenen van de pasgeborenen. Hij is in 1994 gepromoveerd aan de Radboud
Universiteit te Nijmegen met het proefschrift “Neonatal cerebral oxygenation
and hemodynamics: a study using near infrared spectrophotometry”. Vanwege
zijn verdiensten in wetenschappelijk onderzoek op dit gebied is hij in 2004
benoemd tot universitair hoofddocent (associate professor).

Tijdens zijn loopbaan is hij actief
betrokken geweest in het universitair
onderwijs aan de studenten en
verpleegkundigen en in de opleiding
van nieuwe kinderartsen en
neonatologen van het Radboudumc.
Hij heeft zijn kennis en ervaring
steeds op diverse wijzen intensief
gedeeld met collega’s binnen en
buiten het Radboudumc. ook
internationaal, ten behoeve van
verdere verbetering van de
Intensieve Neonatale Zorg.. Voor zijn
voorbeeldige rol in het onderwijs en
de opleiding, werd hem het
predicaat Junior Principal Lecturer
verleend.

Tijdens zijn afscheidssymposium op
vrijdag 6 september 2019 in het
Radboudumc ontving Djien Liem uit
handen van burgemeester Gradisen
van zijn woonplaats Mook en
Middelaar een koninklijke
onderscheiding met zijn benoeming
tot Officier in de Orde van Oranje
Nassau. 

De laatste jaren van zijn loopbaan
als kinderarts-neonatoloog heeft dr.
Liem zich bekwaamd in de medische
acupunctuur. Na zijn loopbaan wilde
hij zijn roeping een nieuwe invulling
geven als arts-acupuncturist in een
eigen praktijk. Hij was er tevens van
overtuigd dat medische acupunctuur
als onderdeel van de Traditioneel
Chinese Geneeskunde een duidelijke
meerwaarde heeft als aanvulling op
de reguliere geneeskunde. 

Loopbaan

Hoofddocent bij de SWERF

Door zijn grote kennis en inzet in de
reguliere geneeskunde te
combineren met alle ruime extra
mogelijkheden die de Chinese
geneeskunde en medische
acupunctuur te bieden heeft, is hij
optimaal in staat om zieke mensen
en kinderen op beste wijze te
helpen. 

In Oktober 2019 heeft Djien Liem
enkele weken deelgenomen aan
Traditional Chinese Medicine
Workshop For High-End
Professionals Along The Belt And
Road aan Shanghai University of
Traditional Chinese Medicine.

In 2020 is Djien Liem tevens
toegetreden tot het bestuur van de
Wetenschappelijke Artsen
Vereniging voor Acupunctuur
Nederland (WAVAN) als Secretaris,
naast zijn voorzitterschap van de
Wetenschappelijke Commissie.

De Stichting WAVAN Educational
Research Foundation (SWERF) is
zeer verheugd dat Djien Liem bereid
is gevonden om hoofddocent te
worden van de opleiding medische
acupunctuur van de SWERF. Met zijn
jarenlange ervaring met universitair
onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek hebben we het volste
vertrouwen dat we een didactisch
en wetenschappelijk hoog
verantwoorde opleiding en
nascholingen in de Medische
Acupunctuur kunnen aanbieden.

" N E O N A T O L O O G  
T O T  A R T S -

A C U P U N C T U R I S T "

Artikel door  
de stichting SWERF

De neonatale intensive care  unit 

 Burgemeester Gradisen van Mook
en Middelaar en Dr. Djien Liem 
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