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Voor je ligt iets wat ik gehad had willen hebben toen ik
TCM studeerde of toen ik net klaar was.Het had me
een hoop onzekerheid en tijd gescheeld.
Ruim 12 jaar na mijn afstuderen schrijf ik dit e-boek
met als doel  jou als TCM student of als TCM 
 therapeut te helpen met het diagnose stellen. Niet
zozeer de inhoudelijke kennis, want die krijg je
aangeleerd op je opleiding. Maar ik geef je de
(diagnose)weg die je kan bewandelen met een stevige
bewegwijzering om verdwalen tijdens het 
 diagnostisch gesprek  te voorkomen.
 
Dit e-boek kan jou ook goed helpen met het oplossen
van casussen als student zijnde, maar ook als je
therapeut bent kun je zeer zeker je voordeel doen
met dit e-boek.
 
Het boek behandelt het vraaggesprek op aarde
niveau.Hiermee bedoel ik dat het uitvragen van
fysieke symptomen op de voorgrond staat.
Je kan ook op hemels nivo uitvragen. Bij het hemelse
niveau gaat het meer om spirituele aspecten.
Deze methode beschrijf ik in mijn andere boek onder
diagnosticeren volgens de klassieke 5 elementenleer.
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Als student vraag je je wellicht weleens af:"Doe ik
het vraaggesprek wel goed, welke symptomen
horen nu bij welk patroon? Wat zijn nu de
hoofdsymptomen van een patroon? Hoeveel
symptomen heb ik nodig om met zekerheid vast te
kunnen stellen welk patroon er speelt? Welke
stappen moet ik volgen in het vraaggesprek en hoe
kom ik tot een behandelprincipe?
 
Of als therapeut.......je zit op maandagmiddag met
een cliënt met darmklachten en moeheid, je hebt
een hele waslijst aan symptomen en aan het eind
van het diagnose gesprek zie je door de bomen het
bos niet meer.
Je doet voor de vorm de pols en tong, maar je
gedachten schieten elke kant op: "welke punten
moet ik straks gaan zetten, wat en hoe moet ik de
cliënt vertellen wat ze heeft..."
Inmiddels is haar behandeltijd verstreken en je hebt
nog geen naald gezet....volgende week dan maar de
eerste acupunctuur behandeling?
Je geeft je cliënt een hand en je zegt dat je haar van
de week nog wel even belt of mailt.....
Met een kloppend hart heb je afscheid genomen
van je cliënt.
Klotsende oksels.
Een onzeker gevoel overvalt je:
Heb ik wel voldoende kennis? Wat heb ik eigenlijk
op de opleiding geleerd?
Kan ik deze cliënt wel helpen?
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Mijn naam is Owen van de Ridder en meer dan 12
jaar werkzaam in het TCM werkveld.
Ik heb een eigen praktijk en geef bijscholingen TCM.
Via mijn site tcmlover.com help ik studenten en
therapeuten met het zich beter thuis voelen in de
Chinese geneeskunde.
 
Zijn de opleidingen dan niet goed?
Jazeker...onze opleidingen zijn goed maar toch merk
ik dat er een leemte zit bij het diagnose stellen.
Je hebt goed en veel gestudeerd, kennis vergaard en
toch lukt het slechts ten dele om een goede TCM
diagnose neer te zetten, en juist de diagnose is het
allerbelangrijkste want die bepaalt jouw
behandelprincipe en puntkeuze.
 
Apart? Vreemd?
Nee...het maken van een diagnose wordt namelijk
nauwelijks gedoceerd en geoefend.
 
In dit boek deel ik een diagnose methode met
jou. Dit boek  gaat jou helpen niet te verdwalen
in het vraaggesprek.
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In dit e boek vertel ik je hoe je efficiënt en effectief
een TCM casus uiteenrafelt en tot een gefundeerde
en betrouwbare diagnose komt.
Ik ga je niet leren wat een Milt leegte inhoudt en hoe
deze ontstaat, dit heb je geleerd op de opleiding en
ik ga er vanuit dat je je basiskennis beheerst.
Mocht je moeilijkheden hebben op het gebied van
kennisniveau kijk dan nog een keer je aantekeningen
of boeken door of kijk op 1 van de gratis cursussen:
tcmlover.com.
 
Elke maand zijn daar weer nieuwe topics te vinden
die jou verder kunnen ondersteunen.
 
De methode die ik je aanleer in dit boek is een
'geherbaliseerde' vorm.Er wordt een strakke
gestructureerde diagnoselijn aangeboden.
5 elementen collega's noemen het ook de Westerse
vorm van diagnosticeren .Ik heb het de Zang Fu
methode genoemd.
Mijn volgende boek gaat over diagnosticeren volgens
de klassieke 5 elementenleer.
In dat boek zul je ontdekken dat er nog andere
routes zijn in het diagnosticeren.Deze is meer
intuïtief.
Welke diagnosevorm je dan moet kiezen?
Je gaat helemaal niet kiezen...lees eerst dit boek en
ga ermee aan de slag. Daarna lees je het andere
boek en je voelt wel wat het beste bij jou past.
Ik vermeng beide vormen met veel plezier en goed
resultaat . 5
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