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Opleiding

SiVAS®-Acupunctuur
Vernieuwd!

Uniek
Compact
Hoog niveau
Direct toepasbaar

Schrijf je
nu in!

Acupunctuur in de praktijk
Voor artsen, fysiotherapeuten en natuurgeneeskundigen

SiVAS

Subtiele interventies
met behulp van het
Vasculair Autonoom Signaal

®

SiVAS -Acupunctuur
Waarom de combinatie SiVAS met acupunctuur? Omdat de SiVAS (zie kader) als diagnostisch
systeem én als therapiecontrolesysteem de opleiding een unieke extra dimensie geeft.
De SiVAS stelt u als behandelaar namelijk in staat om behalve een nauwkeurige diagnose ook
de inzet van therapiesoorten (acupunctuur, homeopathie en dergelijke) alsook het therapeutische
verloop gedurende de behandeling volledig te monitoren. In Duitsland, waar een vergelijkbare
opleiding bestaat onder leiding van Dr. Frank Bahr, spreekt men dan ook van ‘gecontroleerde
acupunctuur’.

Voor wie bestemd?
De opleiding is bedoeld voor en afgestemd op gezondheidswerkers die voldoen aan een van de
onderstaande criteria:
• De opleiding SiVAS-Polsdiagnostiek volgen of hebben gevolgd - geniet de voorkeur
• De opleiding SiVAS-Auriculo volgen of hebben gevolgd
• Een afgeronde opleiding in de gezondheidszorg op universitair of HBO-niveau
• Praktisch werkzaam zijn in de gezondheidszorg

Uniek
In Nederland is het programma van de opleiding SiVAS-Acupunctuur uniek in zijn soort. Het
is volledig afgestemd op artsen, fysiotherapeuten en natuurgeneeskundigen, het is additief en
zeer sterk praktijkgericht. Na de opleiding kunnen deelnemers antwoord geven op de volgende
vragen:
• Hoe pak ik dit therapeutische probleem aan?
• Welke beslisboom volg ik?
• Welke stappen neem ik achtereenvolgens?
• Hoe kom ik tot een verantwoorde puntkeus?
• Hoe gebruik is het VAS ter bevestiging, ondersteuning en controle van mijn behandeling?

SiVAS®
SiVAS staat voor Subtiele Interventies door middel van het Vasculair Autonoom Signaal. Het
Vasculair Autonoom Signaal werd in 1967 ontdekt door de Franse arts en ooracupuncturist
Paul Nogier. Hij nam waar dat een lichte aanraking van een pathologisch punt op de
oorschelp een voelbare verandering aan de polsslag van de patiënt veroorzaakte. Raakte hij
de oorschelp op een andere plaats aan dan gebeurde er niets met de polsslag. Het VAS is
dus een reproduceerbare vegetatieve reflex op aanraking of andere prikkels. Met het VAS kan
op verschillende niveaus een diagnose worden gesteld. De Nederlandse arts-acupuncturist
Ton van Gelder heeft, voortbouwend op het VAS, gevonden dat subtiele interventies door
acupunctuur, auriculo, met homeopatica of fytotherapeutica, ook met het VAS waarneembaar
zijn. Van Gelder ontwikkelde de SiVAS als methode om zowel te kunnen diagnosticeren als
een ingestelde therapie te kunnen monitoren.

SiVAS is een geregistreerd merk van SanoPharm Nederland bv.

Leerdoelen
Na afloop van de opleiding SiVASAcupunctuur bent u in staat om:
• Een geïntegreerd behandelplan op te
stellen op basis van een westers medische
diagnose, zowel cognitief als met behulp van
het VAS
• Op indicatie gebruik te maken van
acupunctuurpunten of puntcombinaties
Een geïntegreerd behandelplan bevat de
volgende, afgewogen elementen:
• De lokale behandeling, de betrokken
meridiaan, het betrokken orgaan, de
betrokken Zang Fu en het terrein
• De behandelindicatie en contra-indicaties
De behandelfrequentie en de respons:
• De combinatie met andere geneesmiddelen
• De indicatie tot acupunctuur, de
toegevoegde waarde van de acupunctuur,
het al dan niet behandelen met acupunctuur

Leerdoelen per blok
Blok 1 – Lokale acupunctuurbehandeling
tegen pijn
• Schedel, nek, bijholte, keel
• Schouder, elleboog, pols, hand en vingers
• Thorax, intern en extern
• Bovenbuik, intern en extern
• Buik algemeen, intern en extern
• Onderbuik, intern en extern
• Lage rug, knie, enkel voet en tenen
Blok 2 - Regulerende acupunctuurpunten
• Met het VAS stagnatie van de energie ter
hoogte van een acupunctuurpunt vaststellen,
zowel met de draad van Nogier als met
palpatie
• Bij pijn de betrokken meridiaan vaststellen
• Met en zonder het VAS een geïntegreerde
behandeling opstellen en uitvoeren van de
lokale punten en de regulerende punten van
de betrokken meridiaan
Blok 3 - Buitenziekten
• Zowel op de symptomen als met het VAS
kunnen vaststellen of er een lokale/regionale
stagnatie of deficiëntie is van de energie
• Een keuze kunnen maken tussen het
reguleringspunt, het toniseringspunt, het

sederingspunt, het bronpunt en het Luopunt bij pijnsyndromen van het bewegingsapparaat
• Het gericht kunnen toepassen van lokale
en distantpunten bij pijnen van het
bewegingsapparaat
Blok 4 - Binnenziekten
• Op basis van een westers-medische
diagnose organische aandoeningen middels
de Shu/Mu-techniek en de perifere Shupunten behandelen
• Middels (kern)symptomen een gewogen
oordeel over de Zang Fu uitvoeren
• Aandoeningen van de Zang Fu behandelen
middels de Shu-punten, de Xi-punten, de
Shu/Mu-punten en de onderste He-punten
• De therapeutisch relevante punten zowel
cognitief als met het VAS vaststellen en
behandelen
• Een geïntegreerde diagnostiek maken
en behandeling geven van de binnen- en
buitenziekten
Blok 5 - Terreinbehandeling
• Een terreinbehandeling instellen met behulp
van de regionale punten
• Zowel cognitief als met het VAS de relevante
therapeutische terreinpunten kunnen
bepalen
• Zowel cognitief als met het VAS een
geïntegreerd behandelplan kunnen opstellen
waarbij een afweging wordt gemaakt tussen
lokale punten, regulerende punten, punten
in relatie tot binnen- en buitenziekten en
terreinpunten
• SanoConcept als ondersteuning van de
acupunctuur toepassen
• Een geïntegreerde behandeling geven
waarbij – cognitief en met het VAS – alle
elementen uit Blok 1 tot en met Blok 6
gebruikt worden

SanoConcept
Tijdens de opleiding worden behandelprotocollen besproken met gebruikmaking van
energetische producten uit het SanoConcept.
Deze producten zijn essentieel voor de behandeling.

Cursusgegevens
Locatie
SanoPharm Trainingscentrum
Prins Hendrikweg 2
3771 AK Barneveld
Telefoon
Fax		

0342 - 420714
0342 - 420646

Tijdsduur
Vrijdag van 10.00 – 16.30 uur
Kosten
e 795,00 De kosten zijn inclusief lesmateriaal, koffie, thee en een lunchbuffet.

Data
Zie voor actuele cursusdata de
website.
Docenten
Voor uitgebreide informatie over
de docenten verwijzen wij u naar
onze site: www.sanopharm.com of
www.sivas.nu
Accreditatie
Toegekend door o.a. VBAG, LVNG,
FAGT en NWP.

SanoPharm is geregistreerd bij het “Centraal Register Kort Beroepsonderwijs”.

Wilt u zich aanmelden?

Ga naar http://www.sanopharm.com/educatie om het inschrijfformulier te downloaden of vraag het telefonisch aan.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving en een factuur.
Zodra wij uw betaling hebben ontvangen, bent u verzekerd van deelname.

Ton van Gelder (1943-2005)
Over het VAS

“

Het VAS is wat mij betreft het instrument bij uitstek om de
interactie tussen de verschillende domeinen het best te
kunnen waarnemen. Ik heb nog niets beters gezien.
Het VAS is zowel interactief als objectief, en dat is een
groot voordeel. Ik ken geen enkele andere diagnostische
methode die beide in zich draagt. Bovendien werkt het VAS
snel. Je communiceert veel directer met iemand.

100% natuur. 100% puur.
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