Post Academisch Curriculum Homeopathie (PACH)
Op zaterdag 26 januari 2019 start in Soesterberg opnieuw de 3-jarige opleiding Post Academisch Curriculum Homeopathie (PACH) van de
Homeopathie Stichting.
In het eerste studiejaar wordt er 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 het acuut
urethraal syndroom.
Uiteraard worden hierbij de ‘standaarden’ voor
huisartsen in acht genomen. In feite vormt dit
eerste jaar van de opleiding een uitbreiding van
de mogelijkheden binnen deze richtlijnen en is
daarom vooral geschikt voor huisartsen, artsen
voor ouderengeneeskunde, kinderartsen en
andere artsen die regelmatig met deze aandoeningen te maken krijgen. De modules zijn
ook los te volgen.
Het eerste studiejaar wordt afgesloten met een
toets. Het slagen voor de toets is een voorwaarde om door te kunnen met het tweede
en derde jaar en om lid te worden van de
Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde,
vakgroep Homeopathie (AVIG).
Het tweede jaar geeft theoretische en praktische verdieping voor de behandeling van chronische aandoeningen en wordt ook afgesloten

met een toets. Het derde jaar is mede gericht
op de praktijk, met stages bij ervaren homeopathische artsen en terugkomdagen. Daarnaast wordt ook in het derde jaar les gegeven
in Materia Medica (geneesmiddelbeelden).
Na afronding van het derde jaar en het behalen
van het afsluitende examen voldoet de
cursist aan de ‘Eindtermen’ die door de AVIG
zijn neergelegd om het beroep van arts voor
homeopathie te kunnen uitoefenen. Europese
accreditatie voor deze opleiding is verkregen
van de European Committee for Homeopathy
(ECH).
De minimumeis om de opleiding te mogen
starten is het doctoraalexamen/master geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde.
Om lid te kunnen worden van de vakgroep
Homeopathie van de AVIG is een geldig Nederlands artsendiploma vereist.
Tandartsen die de PACH met goed gevolg
hebben afgerond, kunnen lid worden van de
vakgroep biologische tandartsen van de AVIG.
Dierenartsen kunnen lid worden van de Vereniging Complementair werkende Dierenartsen
(VCwD).
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Programma PACH eerste studiejaar 2019/2020
Coördinator: Alex Leupen

Module 1. Zaterdag 26 januari 2019
Inleiding in de homeopathie
Docenten: Resie Moonen en Gio Meijer,
beiden arts voor homeopathie
Module 2. Zaterdag 16 maart 2019
Traumatologie en sportblessures
Geneesmiddelen: Arnica, Calendula, Hypericum, Ledum, Ruta, Symphytum
Docent: Alex Leupen, arts voor homeopathie
Module 3. Zaterdag 11 mei 2019
Hooikoorts, allergische rhinitis en
pollen-isopathie
Geneesmiddelen: Allium cepa, Euphrasia,
Gelsemium, Sabadilla, Wyethia
Docenten: Jeroen van Berckel Smit, huisarts
en Alex Leupen, arts voor homeopathie
Module 4. Zaterdag 29 juni 2019
PMS en menopauze, zwangerschapsbraken
Geneesmiddelen: Cimicifuga, Cocculus, Colchicum, Lachesis, Pulsatilla, Sepia
Docent: Alex Leupen, arts voor homeopathie
Module 5. Zaterdag 14 september 2019
Schouderklachten
Geneesmiddelen: Arnica, Chelidonium, Ferrum, Ferrum phosphoricum, Ruta
Docent: Alex Leupen, arts voor homeopathie

Module 6. Zaterdag 5 oktober 2019
Griep en acute koorts
Geneesmiddelen: Aconitum, Belladonna,
Eupatorium perfoliatum, Ferrum phosphoricum, Gelsemium
Docent: Alex Leupen, arts voor homeopathie
Module 7. Zaterdag 9 november 2019
Acuut urethraal syndroom
Geneesmiddelen: Apis, Berberis, Cantharis,
Dulcamara, Staphisagria
Docenten: Willem van Nijnatten, huisarts n.p.
en Alex Leupen, arts voor homeopathie.
Module 8. Zaterdag 14 december 2019
Zuigelingen: buikkrampen en inentingen
Geneesmiddelen: Borax, Carbo vegetabilis,
Chamomilla, Cina, Colocynthis, Magnesium phosphoricum; Isopathie vaccinaties:
Infanrix, hepatitis B, pneumococcen, BMR,
Meningococ C
Docenten: Wim Roukema, huisarts en
Alex Leupen, arts voor homeopathie
Module 9. Zaterdag 18 januari 2020
’s ochtends: toets en ’s middags:
Acute otitis media
Geneesmiddelen: Belladonna, Calcarea
carbonica, Capsicum, Chamomilla, Pulsatilla,
Silicea
Docent: Alex Leupen, arts voor homeopathie

PACH-voorwaarden Homeopathie Stichting
Geschatte studiebelasting

Minimum aantal deelnemers

Eerste jaar: 9 lesdagen van 10-17 uur;
zelfstudie: 2 uur per week.
Tweede jaar: 10 lesdagen, snuffelstage
(2 dagdelen); mentorgroep: 5 avonden; 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

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

Locatie
Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten
Amersfoortseweg 20
3769 AS Soesterberg

Studiekosten
De studiekosten bedragen € 2.200,– per
studiejaar, inclusief inschrijfgeld, syllabi en
lunch.

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 7.1)
ISBN 1902575008
Desktop Guide; Roger Morrison
(Hahnemann Clinic Publishing, California)
ISBN 096353680

Alle studiejaren worden afgesloten met een
examen. De kosten voor het examen na elk
studiejaar bedrage € 150,–. Dit bedrag moet
apart worden voldaan. Na het behalen van
het examen bestaat de mogelijkheid om
lid te worden van de AVIG.

U kunt de boeken bestellen bij:
Uitgeverij Merlijn (de heer Olivier Bakker)
tel. 023-551 19 91
www.merlijnboekhandel.nl

Aanmelden/inschrijven

Het verdient de voorkeur een lijst
met bestellingen aan te leveren via
de mail.

U kunt zich aanmelden via de website
www.aim-edu.nl, en de studiekosten betalen
via iDeal. De inschrijving voor de PACH vindt
plaats in volgorde van binnenkomst van de
aanmelding en na ontvangst van de studiekosten.

Secretariaat
Sophie Pijnaker
Deurloostraat 129 hs
1078 HX Amsterdam
tel. 020-6798586 (9-12 uur)
info@aim-edu.nl

Aanmelding
Aanmelding vindt plaats door inschrijven via de
website www.aim-edu.nl en door het overmaken van de studiekosten. Na ontvangst van de
betaling ontvangt u een bevestigingsbericht per
e-mail. De inschrijving vindt plaats in volgorde
van ontvangst van de betaling.

Herroepingsrecht/Bedenktijd
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@aim-edu.nl. De bedenktermijn geldt
tot aanvang van de opleiding.

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:
– 11 of minder inschrijvingen. De Homeopathie
Stichting behoudt zich het recht voor om
bij 11 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 er
een nieuwe datum worden voorgesteld.

Annuleringen
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
Homeopathie Stichting biedt 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.

Rechten studiemateriaal
De Homeopathie Stichting investeert 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.

