
A new IVAS Veterinary Acupuncture course is being offered beginning 2022!  Three of the European 

IVAS affiliates: the Netherlands (SNVA), Germany (GerVAS) and Scandinavian countires (NoVAS), are 

working together to provide a new on-site course.  The collaboration is done to encourage participants 

from each country to share in a course which provides over 190 hours of primarily hands-on instruction 

in veterinary acupuncture.  The course language is English. 

There will be 6 on-site sessions in total: three of the sessions will be given in Zeist, Netherlands; three 

sessions will be in Helsinge, Denmark.  The Exam will also be in Denmark. 

The course covers both small animal and equine species.  Students are able to focus, or track, in either 

one or the other.  The basic theory of Traditional Chinese Medicine applies to all, whether it is small 

animal, equine, human or other.  The majority of the course will cover these basic concepts.  As we 

discuss different diseases in animal species, species specific lectures are given.  Students are required to 

attend all lectures in both species as there is knowledge to be gained in listening to the Chinese patterns 

of disease in any species.  There are hands-on laboratory sessions to show point locations, case 

demonstrations, covering horses and small animals, and two workshop sessions where students are 

guided through making a Chinese pattern diagnosis and treating patients.  

Thirty-four hours of recorded lectures are provided which introduce the fundamental concepts of 

Chinese medical theory as well as some of the scientific information of how acupuncture has effect on a 

body.  In addition, all of the lectures describing the acupuncture point locations and functions are 

recorded.  These recorded lectures will be made available prior to the first on-site session and are 

available at any time during the course for review and study purposes. 

In this course we also provide instruction in Chi Kung, a valuable physical practice that gives benefit in 

understanding the effects that acupuncture can have through the system of acupuncture channels as 

well as personal benefits. 

The price for the course is 4950€.  This covers the cost of all lectures, lunch and two breaks on lecture 

day, the IVAS Course Manual, many additional articles of information, access to IVAS Moodlerooms 

(provides some lectures and quizzes for self-assessment), the examination fee and one year IVAS 

membership. Travel and lodging not included.  It is restricted to licensed veterinarians or veterinary 

students in their last year of universtity training. 

Currently we are planning to start in March 2022 and end with exam in January of 2023.   

Session 1: 16-19 March, Hotel Oud London, Zeist, NL 
Session 2: 27-30 April, Helsinge, DK  
Session 3: 8-11 June, Oud London, Zeist, NL 
Session 4: 7-10 Sept, Oud London, Zeist, NL 
Session 5: 12-15 Ocober, Helsinge, DK 
Session 6: 17-19 November, Helsinge, DK 
Exam: January 2023, Helsinge, DK 
 

For more information you can contact Dr. Linda Boggie, DVM , the Netherlands course coordinator at 

lboggie.bva@gmail.com.  
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Begin 2022 wordt een nieuwe IVAS Veterinaire Acupunctuur cursus aangeboden! Drie van de Europese 

IVAS-affiliates: Nederland (SNVA), Duitsland (GerVAS) en Scandinavische landen (NoVAS), werken samen aan 

een nieuwe cursus op locatie. De samenwerking wordt gedaan om deelnemers uit elk land aan te moedigen 

deel te nemen aan een cursus die meer dan 190 uur voornamelijk praktische instructie in veterinaire 

acupunctuur biedt.  De cursustaal is Engels. 

Er zullen in totaal 6 sessies op locatie zijn: drie van de sessies worden gegeven in Zeist, Nederland; drie 

sessies vinden plaats in Helsinge, Denemarken. Het examen zal ook in Denemarken zijn. 

De cursus is gericht op zowel acupunctuur voor gezelschapsdieren als voor paarden. Het is mogelijk om 

d.m.v. tracking te kiezen het IVAS examen af te leggen gericht op gezelschapsdieren of op paard (canine of 

equine tracking kan maar hoeft niet). De basistheorie van de Traditionele Chinese Geneeskunde geldt voor 

iedereen, of het nu gaat om kleine dieren, paarden, mensen of andere soorten. Het grootste deel van de 

cursus zal deze basisconcepten behandelen. Omdat we verschillende ziekten bij diersoorten bespreken, 

worden soortspecifieke lezingen gegeven. Studenten zijn verplicht om alle lezingen in beide soorten bij te 

wonen, omdat er kennis kan worden opgedaan door te luisteren naar de Chinese ziektepatronen bij elke 

soort. Er zijn praktische laboratoriumsessies om puntlocaties te tonen, er zijn casusdemonstraties voor zowel 

paarden als gezelschapsdieren, en er zijn twee workshopsessies waar studenten worden begeleid bij het 

stellen van een Chinese patroondiagnose en het behandelen van patiënten. 

Naast de klassikale lessen, worden er 34 uur aan opgenomen lezingen gegeven. Deze online lezingen 

introduceren de fundamentele concepten van de Chinese medische theorie, en voorzien in een deel van de 

wetenschappelijke informatie over hoe acupunctuur effect heeft op een lichaam. Bovendien worden alle 

lezingen die de locaties en functies van de acupunctuurpunten beschrijven opgenomen. Deze opgenomen 

lezingen worden voorafgaand aan de eerste sessie ter plaatse beschikbaar gesteld en zijn op elk moment 

tijdens de cursus beschikbaar voor naslag en studiedoeleinden. 

In deze cursus geven we ook instructie in Chi Kung. Chi Kung is waardevolle fysieke oefening, die je helpt om 

de mogelijke effecten van acupunctuur via het meridianen systeem te begrijpen. Regelmatige beoefening 

geeft jezelf als behandelaar ook persoonlijke voordelen op gebied van zelfcultivatie en zelfzorg. 

De prijs voor de cursus is € 4950. Dit dekt de kosten van alle lessen (onsite en online), lunches en twee 

pauzes op de lesdagen, de IVAS-cursushandleiding, veel aanvullende informatieartikelen, toegang tot IVAS 

Moodlerooms (geeft enkele lezingen en quizzen voor zelfevaluatie), het examengeld en een jaar IVAS 

lidmaatschap. Reis- en verblijfskosten zijn niet inbegrepen.  Inschrijving is beperkt tot erkende dierenartsen 

of veterinaire studenten in hun laatste jaar van de universitaire opleiding. 

We zijn van plan om te beginnen in maart 2022 en te eindigen met het examen in januari 2023. 

Sessie 1: 16-19 maart, Hotel Oud London, Zeist, NL 
Sessie 2: 27-30 april, Helsinge, DK 
Sessie 3: 8-11 juni, Oud London, Zeist, NL 
Sessie 4: 7-10 sept, Oud London, Zeist, NL 
Sessie 5: 12-15 oktober, Helsinge, DK 
Sessie 6: 17-19 november, Helsinge, DK 
Examen: januari 2023, Helsinge, DK 
 

Voor meer informatie en inschrijving kunt u contact opnemen met Dr. Linda Boggie, DVM, cursuscoördinator 

Nederland via lboggie.bva@gmail.com.  
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