
Post Academisch Curriculum Homeopathie (PACH)

HOMEOPATHIE
S T I C H T I N G

Heeft u soms het gevoel dat u bij een patiënt 
met de reguliere medicatie alleen geen resultaat 
(meer) boekt? Of dat het probleem zich steeds 
maar lijkt te herhalen of zich steeds meer ver-
ankert? Of kijkt u er tegenop om wederom met 
dezelfde patiënt dezelfde moeilijke gesprekken 
te moeten voeren? 

Misschien wilt u graag het roer omgooien en 
op een meer energetisch-holistische manier 
hetzelfde probleem/dezelfde patiënt bekijken? 
Mogelijk is dan het moment gekomen om 
vanuit een andere medisch-filosofische bril naar 
deze patiënt te kijken... 
 
Homeopathie is een van de benaderingswijzen 
waar heel veel mensen een idee over hebben. 
Slechts een minderheid verdiept zich er in en zal 
dan kunnen ontdekken dat het een mens met 
zijn ziekte van binnenuit compleet kan verande-
ren. Dat is wat deze methode zo boeiend maakt: 
het brengt arts en patiënt in contact met een 
diepere dimensie van het mens-zijn.

Nederland en Vlaanderen slaan de handen ineen 
en bieden u elk jaar een PACH-opleiding aan.
Dit is een hands-on cursus: al na de eerste lessen 
kunt u een aantal acute pathologieën behande-
len zoals bijv. traumata, PMS, hooikoorts, otitis 
media acuta, buikkrampjes bij zuigelingen en 
acute mictie-klachten.

Vanuit de praktijk raakt u vanzelf geïnteresseerd 
in de theoretische achtergrond die u absoluut 

Een driejarige Belgisch-Nederlandse opleiding homeopathie

nodig hebt om meer chronische aandoeningen 
te doorgronden en te behandelen. De genees-
middelenbeelden uit de materia medica worden 
in het tweede en derde jaar grondig uitgediept. 
U zult er vast heel wat van uw patiëntentypes in 
herkennen!
 
Hoe gaan we om met de reguliere geneeskunde 
in de opleiding Homeopathie? De opleiding 
sluit naadloos aan bij uw medische basiskennis, 
de NHG standaarden, de huidige stand van de 
wetenschap en de natuurlijke fenomenen. Uw 
reeds opgedane socio-culturele en intuïtieve 
vaardigheden zullen zeker van pas komen. 
Daarom worden onze cursussen ook bijzonder 
gewaardeerd door reeds doorgewinterde 
medisch practici.
 
Wie kan zich hiervoor inschrijven? 
Alle basisartsen, huisartsen, medisch specia-
listen, apothekers, dierenartsen, tandartsen, 
verloskundigen en geneeskunde studenten. 
Een aantal modules staan ook open voor losse 
nascholing.
 
Heeft u de driejarige PACH-opleiding met 
succes doorlopen, dan heten we u welkom bij  
de volgende vakgroepen:
 NEDERLAND
– Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde 

(AVIG), ook voor tandartsen
– Complementair werkende Dierenartsen 

(VCwD)



Secretariaat Nederland
Odilia van der Kleij 
Koningsweg 234
3582 GM Utrecht 
info@homeopathiestichting.nl

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

 BELGIE
– Belgische Faculteit voor Homeopathische 

Geneeskunde, met mogelijkheid tot afleggen 
van het examen voor het Nationaal erkend 
Diploma Homeopathie.

Geschatte studiebelasting 
De opleiding is veelal online te volgen. 
Eerste jaar: de lessen zijn verdeeld over 10 
dagen en zijn op eigen tijden zelfstandig te 
bekijken. Als ondersteuning zijn er op locatie 
3 terugkomdagen en online 3 avonden voor 
casuïstiek en vragen; tevens heeft elke cursist 
een supervisor voor aanvullende vragen. 
Tweede jaar: online lessen, tenminste 5 lesda-
gen op locatie, 2 dagen snuffelstage, 3 online 
mentoravonden. 
Derde jaar: 10 live lesdagen op locatie waaron-
der anamnesetraining en repertoriumdag,  
3 online mentoravonden van 20:00 tot 21.30 uur, 
15 dagen stage. 

We rekenen dat een cursist gemiddeld 3u/week 
tijd nodig heeft om zich de leerstof eigen te 
maken.

Locaties
Door de samenwerking van de Homeopathie 
Stichting met de Vlaamse Studiegroep voor 
Unitaire Homeopathie (VSU), worden de lessen 
afwisselend door zowel Nederlandse als Vlaam-
se docenten gegeven. 

Locatie Den Bosch: Emmaplein 21 
Locatie Utrecht: Koningsweg 234 
Locatie Antwerpen: Boekenberglei 191 

Praktisch
De studiekosten voor het eerste jaar bedragen  
€ 1.790,– inclusief inschrijfgeld, syllabi, examen 
en lunch. Een supervisor per student is bij dit 
eerste jaar inbegrepen. 
De kosten voor de daaropvolgende studiejaren 
bedragen resp. € 1.990,– en € 2.090,– per jaar. 
Na registratie en het voldoen van de studiekos-
ten via www.homeopathiestichting.nl bent u 
ingeschreven.

We streven naar minimaal vier deelnemers per 
opleidingsjaar. Bij minder kandidaten bekijken 
we of de opleiding toch kan doorgaan op een 
aangepaste manier (bijv. geheel online).

Verplichte literatuur 
Het Organon der Geneeskunst, Hahnemann; 

Nederlandse vertaling van O.E.A. Goetze.  
ISBN 9071669033 

Synthesis, Repertorium Homeopathicum Synthe-
ticum; Dr. Frederik Schroyens (Homoeopathic 
Book Publishers, London) (edition 9.1)  
ISBN 190257513x 

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

De Complete Materia Medica van Boericke en 
Phatak. S.R. Phatak - W. Boericke; samenge-
steld en vertaald door Frans Vermeulen.  
ISBN 9789076189246. (Ook als app aan te 
schaffen!)

TIP: Merlijn Boekhandel voorziet in korting voor 
onze cursisten!


