
 

 

Collega’s, opgelet!! 

In samenwerking met de NVA heeft de TCMA een MBK-opplus programma samengesteld, 

waarmee je punten kunt vergaren om lid te worden van de NVA, ook zonder (para-)medische 

vooropleiding. Je kunt direct lid worden en hebt dan drie jaar de tijd om je ECT’s aan te 

vullen tot 65. Ook tellen deze dagen als verplichte MBK-nascholingspunten. Twee vliegen in 

één klap! Dus als je al lid bent van de NVA, kun je een dag uit dit programma kiezen voor je 

jaarlijkse MBK opplus dag.  

De TCMA heeft voor het najaar van 2019 weer een onweerstaanbaar programma 

georganiseerd, waar je gewoon voor je plezier naar toe gaat. Alle bijeenkomsten zijn op 

vrijdagen van 14u-20.30u. Hieronder alvast de eerste geplande dagen. 

 

TCM Academie Nederland – MBK nascholingen najaar 2019 

 

 alle lessen zijn in hotel Mitland, Utrecht, www.mitland.nl 

 kosten € 110 per dag voor de MBK bijscholingen  

 inschrijven kan via info@tcma.nl  

 
 
 

 
Vrijdag 20 september, 11 oktober  & 1 november  ’19 | 14-20 uur 
Driedaagse workshop “De acupuncturist als counselor” 
Willem Pinksterboer & Sander van Hesteren 

 
De acupuncturist als counselor 

“Niets is zichtbaarder dan het verborgene, en niets is duidelijker dan het subtiele”  - Confucius - 

Docenten:  
Sander van Hesteren (counselor, trainer, bioloog) 

Willem Pinksterboer (acupuncturist) 

Deze driedaagse nascholing biedt deelnemers de gelegenheid tot een diepgaande herbezinning op 

hun therapeutische rol als acupuncturist. Belangrijke vragen waar een antwoord op wordt gezocht 
zijn: 

 Welke rol speelt Qi in de therapeutische relatie? 

 Hoe kunnen we met behulp van het gesprek en aandacht de bewegingen van Qi en de balans 

van yin en yang beïnvloeden? 
 Hoe kunnen we de regie van de patiënten in het genezingsproces versterken teneinde 

krachtiger en duurzamer genezing te bereiken?  

 
Om antwoord te vinden op deze vragen worden bruggen geslagen tussen oosters en westers denken, 

waardoor het persoonlijke begrip van belangrijke concepten zoals bijvoorbeeld Qi, intuïtie en holisme 

vernieuwd en verdiept worden. Deze filosofische concepten geven richting, inzicht en inspiratie maar 
de motor achter het leerproces zijn de actieve werkvormen. Deze zorgen voor de ervaringskennis en 

het persoonlijke inzicht die nodig zijn om onze rol als therapeut daadwerkelijk te verdiepen.  
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Vrijdag 11 & zaterdag 12 oktober ’19 | 10.30-17 uur 
Tweedaagse Tuïna workshop door Sarah Pritchard 
 

Ondersteuning van het aarde element en het voeden van de spijsverteringDe conditie van 

Milt & Maag zijn van fundamenteel belang voor ons welzijn. Het aarde element vertegenwoordigt het 
centrum en is de moeder die omarmt en voedt. Zij genereert gedachten, Qi en bloed en is in staat tot 

transformatie en transportatie. Het aarde-element lijkt in ons westerse leven in de 21ste eeuw het 

belangrijkste element.  Al in de 12e eeuw ontwikkelde Li Dong Yuan (1180-1251) de “Aarde School 
van denken”. Zijn stelling was dat aan de meeste ziekten een verzwakte Milt en/of Maag ten 

grondslag lag. Dit werd veroorzaakt door slechte voeding, overwerk en onderdrukte emoties. 
Overbelasting van de Milt Qi en de stagnatie van de Milt liggen ten grondslag aan de nu zo veelvuldig 

voorkomende darmklachten, zoals bijvoorbeeld ziekte van Crohn, IBS en colitis ulcerosa. De vraag is, 
genereren we gedachten, gevoelens en levensstijl die ons helpen te ontdekken wie we zijn of piekeren 

we te veel en hebben we gedrag wat ons blokkeert, waardoor we damp op slaan en de Milt blokkeren. 

 

Maximaal 30 studenten 
Kosten € 300 voor beide dagen (dagen zijn niet apart te volgen) 

Opgeven kan via info@tcma.nl en via dit inschrijfformulier 
 

 

Accreditatie is aangevraagd bij NVA en Zhong. 
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