Postacademische opleiding Integrative Medicine
Ben je arts of medisch student in de masterfase en heb je altijd al meer willen weten over
Integrative Medicine? Werk je al een tijdje en zijn er mensen die je niet goed kunt helpen?
Heb je behoefte aan een breder palet, dat ook binnen de standaarden past?
Schrijf je dan in voor de postacademische opleiding Integrative Medicine (IM)* van de
Academy for Integrative Medicine.
ACADEMY FOR INTEGRATIVE MEDICINE (AIM)
De Academy for Integrative Medicine (AIM) bestaat inmiddels drie jaar en is hard op weg om
hét instituut in Nederland te worden op het gebied van Integrale Geneeskunde. Onze visie is
dat de Nederlandse gezondheidszorg verder vooruitkomt door integraal te werken en de
patiënt centraal te stellen.
Data
De basisopleiding bestaat uit tien blokken van vrijdagavond van 19.30-21.30 uur en zaterdag
van 07.45-17.00 uur. De eerste vijf blokken staan gepland op:
12-13 jan 2018
blok 1
Natuurgeneeskunde
9-10 feb 2018
blok 2
Homeopathische geneeskunde
16-17 mrt 2018
blok 3
Antroposofische geneeskunde
13-14 april 2018
blok 4
Acupunctuur
1-2 juni 2018
blok 5
IM presentaties per klacht
23 juni 2018
Examen
De lezingen worden gegeven door ervaren collega’s en wetenschappers vanuit verschillende
vakgroepen. Hierdoor krijg je meer kennis over de verschillende disciplines en leer je
wanneer je patiënten kunt verwijzen naar andere behandelmethoden. Na afronding van de
basiscursus en het behalen van het afsluitende examen ben je arts met aantekening
Integrative Medicine, c.q. integrale geneeskunde.
In de volgende vijf blokken van de basiscursus zullen theorie, onderzoek en praktijk van
Integrative Medicine worden behandeld en de basisprincipes van leefstijlgeneeskunde.
Na de basiscursus is het mogelijk om verdiepingscursussen te volgen in een of meer
vakgebieden, inclusief IM.
Locatie
Kontakt der Kontinenten te Soesterberg
Kosten
De kosten voor artsen bedragen € 1.500,- per vijf blokken, inclusief drankjes, ontbijt (mits de
overnachting daar heeft plaatsgevonden) en lunch, lesmateriaal en examen. Diner- en
overnachting zijn voor eigen kosten.
Aio’s en studenten geneeskunde betalen € 750,- per vijf blokken.

Meer informatie vind je op www.aim-edu.nl. Bij vragen kun je altijd mailen naar info@aimedu.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* De Nederlandse vertaling van de definitie voor Integrative Medicine is:
Integrale geneeskunde (1) stelt de therapeutische relatie tussen patiënt en hulpverlener centraal, (2)
kijkt naar de gehele mens, (3) maakt op basis van wetenschappelijk onderzoek gebruik van alle
geschikte therapeutische benaderingen, zorgprofessionals en disciplines, om zo (4) tot optimale
gezondheid en optimaal herstel te komen. Dr. Rogier Hoenders, Integrative Psychiatry; Conceptual
foundation, implementation and effectiveness; Proefschrift, Groningen 2014; ISBN 978-90-367-6685-2

