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Geboren èn getogen te midden van de Zeeuwse natuur
Leeftijd: geboren in 1968
Beroep: Chinees Geneeskundige
Hobbies: mijn werk, inclusief het kweken van geneeskrachtige planten in eigen tuin. Heel
interessant om de groei hiervan te zien. Wegens hygiëne en gestandaardiseerde kwaliteitsnormen
worden de planten uit eigen tuin echter niet gebruikt voor praktische doeleinden.
Lievelingsvak op school: biologie
Eerste aanraking met Chinese Geneeswijze: &ldquo;een cursus shiatsu (drukpuntmassage),
zomaar voor de lol&rdquo;
Mooiste ervaringen
1997 Tibetaanse kolonie in
Dharamsala, India
Hier nam ik deel aan de cursus &ldquo;inleiding tot de Tibetaanse
Geneeswijze&rdquo; voor buitenlanders. Deze werd gedoceerd door diverse Tibetaanse
kruidendokters, waaronder de lijfarts van de Dalai Lama, die het ontroerende stervensritueel
demonsteerde. De cursus was een openbaring. Alleen al door het bekijken van de urine kunnen
deze artsen zien wat er zich in het lichaam afspeelt.
De Tibetaanse heelmeesters reciteren
eerst de mantra van de medicijn Buddha voordat ze mensen gaan behandelen. Ik was in de
gelukkige omstandigheid deze ook te mogen leren. Een Tibetaanse monnik heeft voor mij een
Buddha beeldje van de geneeswijze ritueel ingewijd en opgevuld met de teksten van die mantra.
Mijn verblijfplaats was een Tibetaans klooster nabij Dharamsala, gelegen aan de voet van de
Himalayas, en woonplaats van de Dalai Lama. Met de klas van de Men-Tsee-Khang zijn we tevens
op audiëntie geweest bij His Holiness the Dalai Lama, in zijn privé tuin. Onderdeel van de audiëntie
is de uitreiking van een rood koordje ter bescherming tegen kwade invloeden. Dit koordje dient op
het lichaam gedragen te worden totdat het eraf valt. 1999 MoederschapHet diepe geluk te mogen
ervaren wat het moederschap inhoudt. Een totale verandering in het leven, met veel mooie aspecten.
Niet zomaar vanzelfsprekend en niet altijd eenvoudig. Een diepere inworteling in het zelf te ervaren
tijdens de zwangerschap in combinatie met het synergetische contact van een nieuw wezen voelen
aan als oergevoel. Intussen zijn we alweer heel wat jaren op weg in deze intensieve leerschool. Het
mogen begeleiden van een kind in de mogelijkheid zijn eigen natuur aan het daglicht te brengen. Dit
te mogen stimuleren, inzicht te kunnen brengen en een kader proberen te geven zijn grote
uitdagingen (geweest). Ook het wederzijds van elkaar leren is een gift voor dit leven.
2002
Universiteit voor Traditionele Chinese Geneeswijze, Nan Jing, China
Mijn acupunctuurstudie
werd afgesloten met een stage in China. Onze studiegroep werd onthaald op de Universiteit voor
Traditionele Chinese Geneeswijze en verdeeld over een vijftal klinieken onder begeleiding van
diverse professoren (en tolken), elk met zijn eigen specialiteit. Mijn professor was gespecialiseerd in
de schedelacupunctuur, die wordt gebruikt voor nasleep van herseninfarcten, zoals slechte spraak,
slechte motoriek etc..
Als de mensen in China klachten hebben, komen ze in het begin elke
dag naar de arts om met naalden behandeld te worden. Daar ik gedurende mijn stage al snel een
groep patienten ontwikkelde heb ik derhalve enorm veel routine opgedaan in het prikken en de
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diverse priktechnieken.
Opleidingen
Ky Lin, Nederland, 1994-1997
->Studie voor Chinese Geneeswijzen
->Chinese Kruidengeneeswijze Leraren: Francois
Ramakers, Chris Dhaenens, Hans Visser, Sun Pei Lin, Ivan Adriaens.
Tibetaans Instituut
voor Medicijnen en Astrologie, Men-Tsee-Khang, Dharamsala, India 1997
->Inleiding
tot de Tibetaanse Geneeswijze
Jing Ming, België, 2000-2002
->Specialisatie tot
acupuncturist Leraren: Sun Pei Lin, Johan Roose, Bruno Braeckman.
->Afsluitende stage
aan de Universiteit voor Traditionele Chinese Geneeswijze in Nan Jing, China, Xuan Wu hospital
Institute for Oriëntal Medicine "The Anglo Dutch&rdquo; 2002
->Chinese kruidengeneeswijze Ted Kaptchuk, Velia Wortman.
Dumai België 2003(Dirk
Oellibrandt)
->Chi Nei Tsang (het masseren van de buikorganen, het lymfesysteem, hart en
longen om vastzittende emoties te doen verdwijnen) Bij-/ Nascholingen Eastern and Western Ear
Acupuncture methods by Dan Kenner, Anglo Dutch, Nederland, 2003 Chi Kung, The art of standing
still, Anglo Duth door Anders Hakanson, Nederland 2004Cosmic Healing, Du Mai, België, 2004
Shang Han Lun & Wen Bing Xue door Chris Dhaenens bij OTCG, Belgie, 2006Western Medical
Dermatologic Diseases door dr. R.N.J.M. Eussen bij Shen Zhou Open University, Nederland 2007
Werken met emoties door Lama Karta bij het Tibetaans Instituut Belgie, 2009TCM en Geestelijke
gezondheidszorg, door Chris Dhaenens en Peggy Bosch, Nederland, 2009Traditional Chinese
Medical Nutrition and Dietetics door Koko Wei, Nederland 2009/2010Common Uses for Uncommon
Herbs & Formulas, Uncommon Uses for Common Herbs & Formulas, External Applications by
Andrew Ellis (Taiwan,USA) te Antwerpen, België 2010.7th World Congress of Chinese Medicine, 1
and 2 October 2010, Den HaagTreating the Shen and Psychological disorders door Dr. Yair Maimon
OMD Ph.D AC; maart 2011Shonishin, Japanse kinderacupunctuur door Naomi Welkens. oktober
2012 AntwerpenWesterse Geneesmiddelen en Chinese kruiden door Yan Schroën en Charles
Wauters te Soesterberg, mei 2012Bu Ming, het voeden van de bestemming door Yan Schroën. 10
Lessen vanaf september 2012 t/m juni 2013Chinese Kruidenopleiding de systeemgeneeskundige
methode, jaar 1 door Yan Schroën, 2013-2014HBO Medische Basis bij Con Amore, Summa Cum
Laude afgerond (mede dankzij onze arts lerares Nadia Bertelli)
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