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Voorzitter van de afdeling Nascholing en kersvers bestuurslid Barbara 
Jenner bijt het spits af in de nieuwe reeks interviews met leden die actief 
zijn binnen de vijf afdelingen van de NVA. Met deze serie nemen we een 
kijkje achter de schermen van onze vereniging. Waar houden de afdelingen 
zich mee bezig? Wie zijn de mensen die het werk verzetten? 
Wat doen ze precies en wat drijft hen?

Voor het interview had Barbara de vragen toegestuurd 

gekregen en de tijd genomen deze uitgebreid per mail 

te beantwoorden. Haar enthousiasme en weloverwogen 

formuleringen aan de telefoon stemden overeen met de 

gedrevenheid die al was gebleken uit haar antwoorden. 

We hadden een kort maar inspirerend gesprek.

Kun je iets vertellen over je achtergrond en hoe je ertoe 

bent gekomen acupuncturist te worden?

Op de internationale school in New Delhi (India) had 

ik als vijftienjarige geschiedenisles en moest ik een 

werkstuk maken. Ik koos als onderwerp de culturele 

revolutie in China. Ik raakte gefascineerd door het 

land. Mijn ouders namen me in 1987 mee naar China 

zodat ik het land met eigen ogen kon aanschouwen. 

Mijn fascinatie bleek besmettelijk te zijn want mijn 

vader heeft daarna twaalf jaar in China gewerkt terwijl 

mijn moeder zich daar op de kookkunst stortte. Ik ben 

vervolgens politicologie gaan studeren in Amsterdam, 

met internationale migratie als specialisatie. 

Tijdens de vele bezoeken aan China kwam ik in 

aanraking met Qi Gong, Tuina massage en de Chinese 

filosofie. Een Qi Gong-meester in Chengdu wees me er 

in 1995 op dat ik iets met mijn fascinatie voor China 

moest doen. Ik glimlachte vriendelijk, in de stellige 

overtuiging dat dat in dit leven niet zou gaan gebeuren. 

Ik legde het naast me neer en ging na mijn studie 

voor het FSC-keurmerk voor goed bosbeheer werken. 

Daarna werkte ik vijf jaar met en voor uitgeprocedeerde 

asielzoekers in Haarlem. Het zaadje was natuurlijk wel 

geplant en China liet me niet meer los. In 2007 gooide ik 

uiteindelijk het roer om en ging ik Traditionele Chinese 

Geneeskunde studeren, naast mijn werk en twee jonge 

kinderen.

Inmiddels heb ik ruim tien jaar een praktijk in Haarlem 

als tuina-therapeut en acupuncturist. Dit jaar rond ik bij 

Oxrider Academy de Chinese kruidenopleiding af.   

Afdelingsinterview
door Barbara Jenner en Susanne Schuurmans

Een gedreven 
bestuurder in de dop

‘Ik denk dat het belangrijk is dat we meer naar buiten treden.’
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Om welke reden(en) heb je gekozen 

voor de NVA als beroepsvereniging?

Voordat ik lid werd van de NVA was 

ik lid van Zhong. Een collega die 

enthousiast was over de NVA wees 

me erop dat ik ook lid van deze 

vereniging kon worden. Ik moest 

hiervoor een paar bijscholingen 

volgen maar dat was het absoluut 

waard. Als onderdeel van mijn 

toelating werd onder meer mijn 

website uitvoerig bekeken en kreeg 

ik tips ter verbetering ervan. Om 

heel eerlijk te zijn vond ik het 

spannend of ik door de procedure 

heen kon komen. Er werd serieus 

naar mij als acupuncturist 

gekeken. Het moment dat ik 

officieel lid mocht worden ging de 

champagnefles open. 

Vanaf het moment dat ik lid werd 

van de NVA had ik het gevoel 

serieus genomen te worden. Mijn 

ervaring is dat het een professionele 

organisatie is. Het secretariaat is 

goed bereikbaar, ze zijn informatief 

en proactief. Als acupuncturist 

wist ik dat ze voor onze belangen 

opkomen.

Eenmaal lid, koos je ervoor actief te 

worden voor de NVA. Wat waren je 

drijfveren? 

Juist omdat ik het gevoel had 

serieus genomen te worden, wilde 

ik me graag inzetten voor de 

NVA. Mijn ultieme wens is om de 

schoonheid van de Traditionele 

Chinese Geneeskunde bekend te 

maken bij een breder publiek en bij 

de reguliere geneeskunde. Zowel de 

reguliere als de Traditionele Chinese 

Geneeskunde kunnen veel van 

elkaar leren en elkaar versterken. 

Om dit voor elkaar te krijgen is het 

van belang te weten wat er achter 

de coulissen speelt. Hoe is de relatie 

met de verschillende organisaties 

binnen het complementaire veld? 

Is er draagvlak voor de Traditionele 

Chinese Geneeskunde in de 

maatschappij? Mijn achtergrond 

als politicoloog speelt daarbij zeker 

mee. 

Je hebt gekozen voor de afdeling 

Nascholing en werd voorzitter. 

Wat was je motivatie om voor deze 

afdeling en voor deze rol te kiezen?

Tijdens mijn eerste algemene 

ledenvergadering werd ik actief 

benaderd en enthousiast gemaakt 

door Wilma van Maarschalkerweerd 

en de toenmalige voorzitter van de 

afdeling Nascholing, Alexandra van 

Berloo. Ze hadden mensen nodig 

bij de afdeling Nascholing. Een van 

de redenen om me aan te melden 

voor de algemene ledenvergadering 

was dat ik me actief wilde inzetten, 

maar wist op dat moment niet wat 

de mogelijkheden waren.  

Kun je iets vertellen over wat de 

afdeling Nascholing doet? Wat zijn 

haar belangrijkste taken en waar 

maakt zij zich hard voor?

De belangrijkste taak van de 

afdeling is het bewaken van de 

kwaliteit van de nascholingen. 

Daarbij kijken we met name naar 

de doelgroep, de achtergrond 

van de docent en de inhoud. 

Als gevolg van de verplichte 

nascholingen op westers medisch 

gebied (WM) komen er meer 

individuele aanvragen binnen. 

Met vier collega’s kijken we naar 

de aanvraag. Voldoet het aan de 

afgesproken voorwaarden? Gelukkig 

zijn er veel kwalitatief hoogstaande 

nascholingen maar het is ook een 

verdienmodel. Dat kan van invloed 

zijn op de kwaliteit. Als gevolg 

van de coronacrisis bijvoorbeeld 

schoten de online varianten als 

paddenstoelen uit de grond. Aan 

creatieve oplossingen geen gebrek. 

Zo hadden we een aanvraag 

voor een online opname van een 

opname. Dan ga je toch even 

achter je oren krabben. Aangezien 

live nascholingen niet mochten 

in die periode moesten wij ook 

meebewegen. We hebben tijdelijk 

de voorwaarde van maximaal twee 

online nascholingen (van in totaal 

negen) losgelaten. De reden dat 

ooit is besloten het aantal online-

trainingen te beperken is vanwege 

het belang dat we hechten aan 

direct collegiaal contact.

Aangezien wij een nascholing 

alleen kunnen beoordelen op 

basis van de informatie die we 

toegestuurd krijgen hechten we 

veel waarde aan de evaluaties die 

worden ingevuld door de leden. 

Deze evaluaties zijn er nu ook voor 

de WM-nascholingen. Dit jaar zijn 

we begonnen met het bezoeken van 

een aantal nascholingen omdat we 

een indruk willen krijgen van de 

diverse nascholingen die geboden 

worden. Ook zijn we op dit moment 

intern aan het kijken naar de 

mogelijkheden om een aanvraag 

voor de leden en het secretariaat 

makkelijker te maken met behulp 

van de huidige technologie.  

Waaruit bestaan je werkzaamheden 

en hoeveel uur per week ben je er 

gemiddeld mee bezig?

Alle aanvragen van de leden en 

van de opleidingsinstituten komen 

bij het secretariaat binnen. Wij 

beoordelen deze nieuwe aanvragen. 

Herhaal-aanvragen worden 

meegestuurd met een evaluatie. 

In het geval van een negatieve 

evaluatie nemen we contact op 

met de opleiding om te achterhalen 

wat er is gebeurd. Gelukkig komt 

dit bijna nooit voor. Ook komen 

er verzoeken om uitstel voor de 

Er zijn veel kwalitatief 
hoogstaande 

nascholingen maar het 
is ook een verdienmodel. 

Dat kan van invloed 
zijn op de kwaliteit.
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nascholingsverplichting bij ons 

binnen. Wanneer de persoonlijke 

omstandigheden tegenzitten gaan 

we samen met het lid op zoek naar 

de beste oplossing. 

Al met al is er veel emailverkeer. 

Eerst ontvangen we de aanvraag van 

een lid of opleiding en vervolgens 

bespreken we die intern. Aangezien 

de NVA ruim duizend leden heeft 

die allemaal negen dagen per 

periode aan nascholingen moeten 

volgen, kan het aantal e-mails 

aardig oplopen. Elke zes tot acht 

weken hebben we een vergadering. 

Dat doen we overwegend online 

en minimaal één keer per jaar live. 

Met deze werkzaamheden ben ik 

minimaal een halve dag per week 

bezig. Daar komen in mijn geval 

nog de werkzaamheden voor het 

bestuur bij. 

Als voorzitter van de afdeling ben je 

automatisch lid geworden van het 

bestuur. Hoe ervaar je dat? Was het 

een bewuste keuze?

Alexandra wilde stoppen als 

voorzitter, waardoor de vraag 

ontstond of we het intern konden 

oplossen of extern moesten zoeken. 

Om heel eerlijk te zijn heb ik er 

niet lang over hoeven nadenken. Ik 

was toe aan een nieuwe uitdaging. 

Hoewel ik pas vanaf april dit jaar 

officieel bestuurslid ben, vind ik 

het tot nu toe erg leuk. Ik word 

uitgedaagd actief mee te denken 

over verbeterpunten en over welke 

richting we op willen gaan.  

Wat vind je prettig aan het werk 

voor de NVA?

Het is fijn en stimulerend samen 

met collega’s aan hetzelfde 

doel te werken. Vanaf het begin 

heb ik me welkom gevoeld. De 

bestuursleden hebben enorm veel 

bestuurservaring, waar ik veel van 

kan leren. Door de jaren heen zijn 

verschillende relaties opgebouwd 

met een groot aantal organisaties 

en mensen. Meerdere ideeën zijn de 

revue gepasseerd. Dat ik net kom 

kijken als bestuurslid is mogelijk 

een voordeel, aangezien ik hopelijk 

nog onbevangen naar dingen kan 

kijken. 

Hoe zie jij de rol van de NVA in het 

maatschappelijk veld? Wat zijn in 

jouw beleving haar belangrijkste 

taken?

De NVA heeft een goede naam 

als vereniging. Er zit veel kennis 

die ze deelt met haar leden en 

geïnteresseerden. Binnen het 

maatschappelijke veld is er nog veel 

ruimte voor verbetering. 

Nederland is op het gebied van 

gezondheidszorg behoorlijk 

behoudend. De reguliere en de 

complementaire zorg werken 

nagenoeg niet samen. Ze spreken 

een andere taal en communiceren 

weinig met elkaar. Tegelijkertijd 

is er duidelijk behoefte aan 

een andere kijk op gezondheid, 

waarin niet alleen naar ziekte en 

medicatie wordt gekeken. Vanuit 

de maatschappij zie ik dat er een 

behoefte is om op een ander manier 

met gezondheid om te gaan. Hier 

is ruimte voor de NVA en haar 

leden om in mee te bewegen. De 

uitdaging die ik zie is hoe we met 

behoud van onze identiteit, met 

behoud van de Chinese diagnostiek, 

beter leren communiceren met het 

reguliere veld. Een goed gesprek doe 

je niet alleen door te spreken in een 

taal die begrijpelijk is voor beide 

partijen, het is wel een voorwaarde.

Ik denk dat het belangrijk is dat we 

meer naar buiten treden, artikelen 

in tijdschriften en landelijke 

kranten plaatsen. Eén manier is 

bijvoorbeeld een ambassadeur te 

vinden, een bekende Nederlander, 

die de schoonheid en kracht van 

ons vak kan uitdragen.  

Heb je een beeld van hoe de 

complementaire geneeswijzen in 

het algemeen en acupunctuur in het 

bijzonder zich gaan ontwikkelen 

binnen de reguliere zorg de komende 

jaren?

De huidige gezondheidszorg 

verkeert duidelijk in een crisis, 

wat de afgelopen twee jaar pijnlijk 

zichtbaar werd. De werkdruk is 

te hoog, er zijn te weinig handen 

aan het bed en de kosten rijzen de 

pan uit. Dat veel jonge huisartsen 

stoppen vanwege de toenemende 

werkdruk is geen goed teken. Een 

mogelijke manier om de reguliere 

zorg te ontlasten is een betere 

samenwerking met goed opgeleide 

therapeuten in het complementaire 

veld. De reguliere zorg is fantastisch 

bij acute klachten maar ik ben van 

mening dat de complementaire 

geneeswijzen en de Traditionele 

Chinese Geneeskunde in het 

bijzonder beter zicht hebben op 

chronische ziekten en op preventie.

Is er iets wat je tegen je collega’s, 

binnen en buiten de vereniging, wilt 

zeggen, als bestuurslid van de NVA?

 

Word actief lid van de NVA! En 

treed naar buiten met je kennis 

en kunde. We hebben een prachtig 

vak waarmee we veel voor 

mensen afzonderlijk én voor de 

gezondheidszorg in het algemeen 

kunnen betekenen. Het is echt de 

moeite waard. ✒

De uitdaging die ik zie 
is hoe we met behoud 

van onze identiteit 
beter leren 

communiceren met 
het reguliere veld.

wilma
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