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Trilogie online cursus over TCM behandeling met 

acupunctuur en schedelacupunctuur 

gerelateerde klachten: 

Hoofdpijn – Parkinson – Huid allergieën - Reuma 

 

Huid allergieën, hoofdpijn en reuma komen in onze samenleving steeds meer 

voor. De toename hangt mogelijk samen met de “Westerse” leefstijl en de 

Westerse visie op hygiëne. In de reguliere geneeskunde zijn vaak zware 

medicijnen nodig voor de behandeling van reuma; en allergieën zijn meestal 

moeilijk met medicijnen te bestrijden. Voor hardnekkige hoofdpijnklachten 

blijkt schedelacupunctuur vaak een uitstekende behandeloptie. Drie 

vooraanstaande TCM-docenten van de Shanghai University of TCM presenteren 

u graag een gedetailleerde nascholing over deze veel voorkomende ziekten. 

 

Deze cursus is uitsluitend bedoeld voor arts-acupuncturisten. 

 

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

om de cursusdagen apart te volgen. 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 25 juni 2022 – Cursusdag 1 

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

Voertaal : Engels  

Onderwerp :  Scalp acupuncture for treating headache and 

Parkinson disease  

Spreker :  Prof. Jian PEI – MD, PhD. 

 

Prof. Jian PEI, MD, PhD. is a chief physician and director of Acupuncture 

Department at Longhua Hospital, Shanghai University of TCM. 

Prof. Pei is a well-known TCM physician, especially engaged in 

acupuncture treatment on neurological disorders, chronic pain and 

immune diseases. 

 

 

 

Datum : Zaterdag 2 juli 2022 – Cursusdag 2 

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

Voertaal : Engels  

Onderwerp :  TCM and allergic skin disorders 

Spreker :  Dr. Xin LI 

  

Dr. Xin LI is the director of Dermatology Department at Yueyang Hospital, 

Shanghai University of TCM. He is also Associate Professor of Chinese 

External  Medicine. 

He is an expert in application of herbal medicine, acupuncture and 

moxibustion in treating various of skin diseases, such as psoriasis, atopic 

dermatitis, acne, vitiligo, seborrheic dermatitis, eczema, urticaria, skin 

ulcers, etc. 
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Datum : Zondag 3 juli 2022 – Cursusdag 3 

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

Voertaal : Engels  

Onderwerp :  TCM in rheumatic disorders 

Spreker :  Dr. Xiao WANG  

 

 Dr. Xiao WANG is a chief physician in Rheumatology Department, 

Longhua Hospital, Shanghai University of TCM. He is also a senior lecturer 

of Internal Chinese Medicine at Longhua Hospital. 

He is an expert in the application of herbal medicine, acupuncture and 

moxibustion in treating various of health related conditions, especially 

rheumatic disorders, such as rheumatoid arthritis (RA), Ankylosing 

Spondylitis (AS), systemic lupus erythematosus  (SLE), Primary Sjögren’s 

syndrome (pSS), systemic scleroderma (SSc), Gout, etc. 

 

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 € 130,00 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/cursussen/ 

 

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. 

 

https://www.swerf.nl/cursussen/

