HOMEOPATHIE
S T I C H T I N G

Programma PACH 1 2020 - 2021
Post Academisch Curriculum Homeopathie (PACH)
Per oktober 2020 start de 3-jarige opleiding
Post Academisch Curriculum Homeopathie
(PACH), een samenwerking tussen Nederland
en Vlaanderen.
In het eerste studiejaar wordt kennis aangereikt
die direct in de praktijk toegepast kan worden,
zodat u zo snel mogelijk ervaring kan opdoen
met homeopathische geneesmiddelen
bij duidelijk omschreven indicaties, zoals
traumata, PMS, hooikoorts, otitis media acuta,
buikkrampjes bij zuigelingen en acute mictieklachten.
Uiteraard worden hierbij de ‘standaarden’ voor
medische beroepen, zoals die in Nederland en
België worden aangehouden, in acht genomen.
Dit eerste jaar van de opleiding staat open voor
artsen, apothekers, dierenartsen, tandartsen
en vroedvrouwen. Bepaalde modules staan
open voor andere geïnteresseerden als losse
nascholing.
Het eerste studiejaar wordt afgesloten met een
toets. Bij slagen heeft de student toegang tot
het tweede jaar.
De PACH opleiding voorziet voortzetting met
de Dynamis Post Graduate course van Jeremy
Sherr.

Na afronding van de gehele PACH (HS-VSU)
heeft de Nederlandse arts voldaan aan de
eisen om toe te treden tot de Artsenvereniging
Voor Integrale Geneeskunde (AVIG), vakgroep
Homeopathie.
Tandartsen die de PACH opleiding met goed
gevolg hebben afgerond, kunnen lid worden
van de vakgroep biologische tandartsen van
de AVIG. Nederlandse dierenartsen kunnen
lid worden van de Vereniging Complementair
werkende Dierenartsen (VCwD).
De Belgische student (alle eerder vermelde
beroepen) is na succesvolle afronding van
het traject klaar om bij de Belgische Faculteit
voor Homeopathische Geneeskunde het
examen voor het Nationaal erkend Diploma
Homeopathie af te leggen.
Het tweede (en derde) jaar geeft theoretische
en praktische verdieping voor de behandeling
van chronische aandoeningen en daarnaast
wordt Materia Medica (geneesmiddelbeelden)
gedoceerd. Beide jaren worden afgesloten
met een toets.
De European Committee for Homeopathy
(ECH) accrediteert deze opleiding.

9 en 10 oktober 2020, te Den Bosch
Vrijdag 9 oktober
Introductie tot de homeopathie – door
Koos Noordeloos
Homeopathische behandeling
luchtweginfecties – door Resie Moonen
Zaterdag 10 oktober
Traumatologie / blessures – door Bart
Lambert
Inleiding in het Repertorium – door Tine
Cocquyt
27 en 28 november 2020, te Antwerpen
Vrijdag 27 november
Anamnese – door Léon Scheepers
Pandemie – door Koos Noordeloos
Zaterdag 28 november
Pathologie van het musculo-skeletaal
systeem – door Bart Lambert
22 en 23 januari 2021, te Antwerpen
Vrijdag 22 januari
Klachten voor/na zwangerschap en PMS
– door Resie Moonen / An Debyser
Zaterdag 23 januari
Inleiding tot het Organon – door
Marie-Louise Oosterloo
Ziekte en gezondheid – door Martin Dicke
Casus ernstige pathologie – door Bart
Lambert
Nieuwe kijk op ziekte + boek – door JeanLuc Vanderlinden

HS en VSU

5 en 6 maart 2021, te Den Bosch
Vrijdag 5 maart
Hooikoorts / allergie en isopathie – door
Huib Wijtenburg en Koos Noordeloos
Zaterdag 6 maart
Tweede prescriptie – door Koos
Noordeloos
Acute mictie-klachten – door Willem van
Nijnatten
9 en 10 april 2021, te Den Bosch
Vrijdag 9 april
Homeopathie en Dieren – door Ralph
Bruinaars
Acute Otitis Media + casuïstiek – door
Koos Noordeloos
Zaterdag 10 april
Krampen / vaccinaties / hoest – door
Koos Noordeloos en Wim Roukema
Zaterdag 24 april
Toets

coördinatoren:
Koos Noordeloos (Nederland)
en Bart Lambert (België)

Secretariaten
Nederland
Odilia van der Kleij
Deurloostraat 129 hs , 1078 HX Amsterdam
info@homeopathiestichting.nl

België
Meta Zahren
Radijzenstraat 10, 8500 Kortrijk
tel. 0468 / 455 240
info@vsuhomeopathie.be

Geschatte studiebelasting
Eerste jaar: 10 lesdagen van 10-17 uur;
zelfstudie: ca. 2 uur per week.
Tweede jaar: 10 lesdagen, minimaal 2
stagedagen, mentorgroep en zelfstudie
minimaal 3 uur per week.
Derde jaar: 8 terugkomdagen, 2 dagen
anamnesetraining, en ten minste 15 dagdelen
stage; zelfstudie: minimaal 3 uur per week.
Dynamisjaren: 3 blokken van 4 dagen - 3 jaar

Minimum aantal deelnemers
Het minimum aantal deelnemers bedraagt
6 personen. Indien dit aantal niet wordt
gehaald, zal nader bekeken worden of de
opleiding doorgang kan vinden.

Locaties
Door de samenwerking van de Homeopathie
Stichting met de VSU, de Vlaamse Studiegroep
voor Unitaire Homeopathie, worden de
lessen afwisselend gegeven in Den Bosch
en Antwerpen, met zowel Nederlandse als
Vlaamse docenten.
Locatie Den Bosch: Emmaplein 21
Locatie Antwerpen: Boekbergenlei 191 Deurne
Studiekosten
De studiekosten voor het eerste jaar bedragen
€ 1.990,– inclusief inschrijfgeld, syllabi en lunch.
Mentorschap / persoonlijke coaching is bij dit
eerste jaar (2020-2021) inbegrepen.
De kosten voor de daaropvolgende studiejaren
bedragen € 2.200,– per jaar.
Aanmelden
Nederland: www.homeopathiestichting.nl
België: https://nl.vsuhomeopathie.be
en overmaken van de studiekosten.

Literatuurlijst
Verplichte literatuur
Het Organon der Geneeskunst, Hahnemann;
Nederlandse vertaling van O.E.A. Goetze.
ISBN 9071669033
Synthesis, Repertorium Homeopathicum
Syntheticum; Dr. Frederik Schroyens
(Homoeopathic Book Publishers, London)
(edition 9.1) ISBN 190257513x
Desktop Guide; Roger Morrison (Hahnemann
Clinic Publishing, California) ISBN 096353680
U kunt de boeken bestellen bij:
Uitgeverij Merlijn (Olivier Bakker)
tel. +31 (0)23 - 551 19 91
www.merlijnboekhandel.nl
Het verdient de voorkeur een lijst met
bestellingen aan te leveren via de mail.

Voorwaarden

Herroepingsrecht/Bedenktijd

Annuleringen

U heeft het recht om uw inschrijving tot 14 dagen
na datum van inschrijving zonder opgave van
reden te annuleren. U krijgt dan uw volledige
inschrijfgeld binnen 14 dagen na aanmelding
teruggestort. Om gebruik te maken van dit recht
kunt u contact opnemen met
info@homeopathiestichting.nl (Nederland) of
info@vsuhomeopathie.be (België).
De bedenktermijn geldt tot aanvang van de
opleiding.

Voor annulering gelden de volgende regels:
– Tot uiterlijk drie weken voor aanvang van de
opleiding wordt € 10,– administratiekosten in
rekening gebracht.
– Bij annulering in de periode tussen drie weken
en één week voor aanvang van de opleiding
wordt vijftig procent van de studiekosten in
rekening gebracht.
– Bij annulering binnen een week voor aanvang
van de opleiding wordt het gehele bedrag van
de studiekosten in rekening gebracht. De VSU
en HS bieden in dat geval de mogelijkheid om
het volgend jaar opnieuw in te schrijven tegen
een gereduceerd tarief van vijftig procent.
– Bij niet verschijnen van de deelnemer is
het gehele bedrag van de studiekosten
verschuldigd.
– Het annuleren van de opleiding dient schriftelijk
plaats te vinden.

Facturering
De studiekosten dienen voor aanvang van
de opleiding te zijn voldaan. Bij niet vooraf
betalen kan de toegang tot de opleiding worden
geweigerd. Alle kosten ontstaan door wanbetaling
zijn voor rekening van de deelnemer. Tussentijdse
prijswijzigingen zijn voorbehouden en de prijs van
de studiekosten kan jaarlijks worden geïndexeerd.

Condities waaronder de opleiding
niet door kan gaan:
– 5 of minder inschrijvingen. De Homeopathie
Stichting behoudt zich het recht voor om bij
5 of minder inschrijvingen de opleiding niet
door te laten gaan. U wordt hiervan 1 week
van te voren per e-mail op de hoogte gesteld.
– Docent plotseling verhinderd. Indien een
module onverwachts geen doorgang kan
vinden in verband met verhindering van
de docent, zal een nieuwe datum worden
voorgesteld.

Rechten studiemateriaal
De VSU en HS investeren veel in goed
studiemateriaal en behoudt zich alle rechten
voor met betrekking tot het studiemateriaal.
De opdrachtgever/deelnemer is niet gerechtigd
materiaal waarop auteursrechten of andere
rechten berusten op enigerlei wijze aan derden af
te staan of in gebruik te geven.

Acceptatie
Door inschrijving geeft de opdrachtgever/
deelnemer te kennen deze voorwaarden te
accepteren.

