Basis opleiding medische acupunctuur
Module 1: Basis theorie van TCM
1. Introductie
a. Geschiedenis van TCM
b. Het verschil tussen TCM and reguliere geneeskunde
c. Hoe TCM leren met de kennis van reguliere geneeskunde op de
achtergrond
2. Wetenschappelijke evidence van acupunctuur
3. Indicatie en contraindicatie van acupunctuur
4. Complicaties van acupunctuur
5. Yin en yang
a. Betekenis van yin en yang
b. Eigenschappen van yin en yang in diverse dingen
c. Wederzijdse relatie tussen yin en yang
d. Toepassing van yin – yang in TCM
6. Vijf elementen
a. Betekenis van vijf elementen
b. Eigenschappen van vijf elementen in diverse dingen
c. Wederzijdse relatie tussen de vijf elementen
d. Toepassing van de vijf elementen in TCM
7. Qi
a. Het concept van Qi
b. De vorming van Qi
c. De functies van Qi
d. De beweging van Qi
e. Classificatie van Qi
8. Bloed
a. Het Concept of bloed in TCM
b. De vorming van bloed in TCM
c. De functies van bloed in TCM
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d. De circulatie van bloed in TCM
9. Organische vloeistoffen
a. Basis concept van organische vloeistoffen
b. De vorming van organische vloeistoffen
c. Distributie en metabolisme van organische vloeistoffen
d. De functies van organische vloeistoffen
10. De relatie tussen Qi, bloed en organische vloeistoffen
a. Relatie tussen Qi en bloed
b. Relatie tussen Qi en organische vloeistoffen
c. Relatie tussen bloed en organische vloeistoffen
11. Zang Fu organen
a. Zang organen
b. Fu organen
c. Buitengewone Fu organen
d. Relatie tussen Zang en Fu organen
12. Etiologie van ziekte
a. Exogene factoren
i. Zes pathogenen
b. Endogene factoren
i. Zeven emotionele factoren
ii. Slechte dieet
iii. Overbelasting
c. Pathologische producten
i. Phlegma
ii. Gestagneerd bloed
d. Andere pathogene factoren
i. Traumatische schade
ii. Vergiftiging
iii. Wanpraktijken
iv. Aangeboren factoren
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13. Pathogenese
a. Lichaamsconstitutie in relatie tot ziekten
b. Disharmonie van yin en yang
c. Abnormaliteiten van Qi, bloed en organische vloeistoffen
14. Therapeutische principes
a. Zoeken naar de oorsprong van ziekte
b. Regulatie van yin en yang
c. Regulatie van Qi
Module 2: Diagnostiek in TCM
15. Inspectie
16. Tong diagnostiek
17. Pols diagnostiek
18. Syndroom differentiatie van de acht principes
19. Syndroom differentiatie van Qi, bloed en organische vloeistoffen
a. Patroon identificatie van Qi stoornis
b. Patroon identificatie van bloed stoornis
c. Patroon identificatie van organische vloeistoffen stoornis
20. Patroon identificatie van de Zang-Fu organen
a. Patroon identificatie van longen en dikke darm problemen
b. Patroon identificatie van milt en maag problemen
c. Patroon identificatie van hart en dunne darm problemen
d. Patroon identificatie van nieren en blaas problemen
e. Patroon identificatie van lever en galblaas problemen
f. Patroon identificatie of drie verwarmer problemen
Module 3: Acupunctuur en moxa therapie
21. Meridianen en collateralen
a. Twaalf reguliere meridianen
b. Acht buitengewone meridianen
c. Basis functies van meridianen en collateralen
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22. Soorten acupuntuur punten
a. Yuan source punten
b. Luo connecting punten
c. Back shu punten
d. Front mu punten
e. Wu-shu punten
f. Xie-cleft punten
23. Long meridiaan en punten
24. Dikke darm meridiaan en punten
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25. Milt meridiaan en punten
26. Maag meridiaan en punten
27. Hart meridiaan en punten
28. Dunne darm meridiaan en punten
29. Nier meridiaan en punten
30. Blaas meridiaan en punten
31. Pericard meridiaan en punten
32. Drievoudige verwarmer meridiaan en punten
33. Lever meridiaan en punten
34. Gal blaas meridiaan en punten
35. Buitengewone meridianen
a. Gouverneur (Du Mai) meridiaan en punten
b. Conceptie (Ren Mai) meridiaan en punten
36. Extra punten
a. Aan het hoofd
b. Op de rug
c. Aan de bovenste extremiteiten
d. Aan de onderste extremiteiten
37. Prik technieken
38. Gerelateerde technieken:
a. Moxa therapie
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b. Cupping
c. Laser acupunctuur
39. Microsysteem acupunctuur
a. Oor acupuncture
40. Acupunctuur behandeling van bepaalde ziekten
a. Pijn:
i. Schouder pijn
ii. Elleboog pijn
iii. Carpal tunnel syndroom
iv. Nek pijn
v. Lage rug pijn
vi. Heup pijn
vii. Knee pijn
viii. Voet pijn
ix. Hoofdpijn/ migraine
x. Post-zoster neuralgie
xi. Trigeminus neuralgie
xii. Myofasciale pijn - trigger point
b. Optionele ziekten
i. Verkoudheid
ii. Allergische rhinitis
iii. Bronchiale asthma
iv. Epigastrische pijn
v. Premenstrueel syndroom
vi. Menopausale klachten
vii. Slaapstoornis (insomnia)
viii. Verslaving
ix. Infertiliteit
x. Vermoeidheid
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Module 4: Voorbereiding voor acupunctuur praktijk in Nederland
41. Hoe start je je eigen acupunctuur praktijk
a. Juridische aspecten
i. BIG registratie
ii. AGB code
iii. Vektis
iv. Kamer van Koophandel
v. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
vi. Zakelijke bankrekening
vii. Wet Geneeskundige behandeling Overeenkomst (WGBO)
viii. Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)
b. Privacy regelgeving
i. Wet Bescherming Persoonsgegevens
ii. Data lek
c. Veiligheidsmaatregelen
i. Richtlijn Werkgroep Infectie Preventie (WIP)
ii. Verbanddoos
iii. Brandblusser
d. Visitatie
e. Nascholingen
f. Ziektekostenverzekering
g. Administratie
i. Eisen declaratie formulier
h. Beroepsverenigingen
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