
Sprekers
Gio Meijer,Ton Nicolai, Fred Wiegant,
Cees Kamp, Lex Rutten, Wim Roukema,
Resie Moonen en Alex Leupen
Dagvoorzitters: Gio Meijer en Ton Nicolai
Accreditatie door VHAN (31⁄2 uur); 
accreditatie aangevraagd bij LHV

Locatie
Aristo accommodatie Amsterdam
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam (tel. 020-686 08 86)
Routebeschrijving www.aristo.nl 
of op www.homeopathiestichting.nl

Datum en tijd
Donderdag 10 juni 2010 van 13.30-17.00 uur

HOMEOPATHIE
S T I C H T I N G

CONGRES DONDERDAG 10 JUNI 2010 IN AMSTERDAM

Homeopathie: daar zit wat in

Cursusvoorwaarden Homeopathie Stichting

Aanmelden bij voorkeur via de website, maar kan ook
door middel van het inschrijfformulier (per post of per
mail) EN door het cursusbedrag over te maken.
Na ontvangst van de betaling sturen wij u een bevesti-
gingsbericht per email. De inschrijving vindt plaats in
volgorde van ontvangst van betaling.

De factuur over het cursusbedrag dient voor aanvang
van de cursus voldaan te zijn. Bij niet vooraf betalen
kan de Homeopathie Stichting de toegang tot de cursus
weigeren. Alle kosten ontstaan door wanbetaling, zijn
voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer.

Annuleringen: Voor annulering gelden de volgende
regels:
– Tot uiterlijk drie weken voor aanvang van de cursus

kan kosteloos worden geannuleerd.
– Bij annulering in de periode tussen drie weken en één

week voor aanvang van de cursus wordt vijftig pro-
cent van het cursusgeld in rekening gebracht.

– Bij annulering binnen een week voor aanvang van de
cursus wordt het gehele cursusgeld in rekening
gebracht. De Homeopathie Stichting biedt in dat
geval eenmalig de mogelijkheid om opnieuw in te
schrijven voor dezelfde cursus op een andere datum
tegen een gereduceerd tarief van vijftig procent.

– Bij niet verschijnen van de cursist is het gehele cur-
susgeld verschuldigd.

– Indien een deelnemer verhinderd is, kan een ander
persoon, aangewezen door de verhinderde deelne-
mer, zijn/haar plaats innemen.

– Het annuleren van de cursus dient schriftelijk plaats
te vinden.

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

Aanmelden
Bij voorkeur via de website 
www.homeopathiestichting.nl

Kosten
€ 75,–

Speciale tarieven voor
A(GN)IO’s: € 30,–
Studenten: € 10,–
(bij inschrijven studentenkaart tonen svp)

Doelgroep
Deze introductiedag is bedoeld voor huisartsen, specia-
listen, basisartsen, CAM-artsen en medisch studenten,
maar ook voor wetenschappers, politici en beleidsma-
kers. 

Onderwerpen
Naast de principes van de homeopathie zal er veel aan-
dacht worden besteed aan de wetenschappelijke onder-
bouwing, niet alleen vanuit de praktijk (effectonderzoek)
maar ook vanuit de theorie (similiawet) en fundamen-
teel onderzoek (zowel chemisch-fysisch als biologisch).
Tenslotte zullen de mogelijkheden worden besproken
van homeopathie binnen de eerste lijn, de preventieve
werking die daar van uitgaat en de mogelijke kostenbe-
sparing.
De dag zal worden afgesloten met een paneldiscussie
waarbij alle vragen en knelpunten nogmaals ter sprake
kunnen worden gebracht

Wetenschappelijke onderbouwing en praktische toepassing

 



Over de sprekers

Drs. Gio Meijer werkte als arts op de intensive care
neonatologie en deed onderzoek voor het preventie-
fonds. Nu werkt zij als arts voor homeopathie. Zij zal
een inleiding geven over de homeopathie en treedt
samen met Ton Nicolai op als dagvoorzitter.

Drs. Ton Nicolai was eerst huisarts en werd later arts
voor homeopathie en voorzitter van de ‘European
Committee for Homeopathy’, de Europese artsen-
organisatie voor homeopathie. Hij was een van de
auteurs van het rapport dat door de WHO is opgesteld
over het wetenschappelijk onderzoek naar homeopa-
thie. Hij zal ons de belangrijkste onderzoeken tonen.

Dr. Fred Wiegant is celbioloog en universitair docent.
Hij heeft o.a. onderzoek gedaan naar het similia-princi-
pe (de basis van de homeopathie) op moleculair en cel-
lulair niveau. Hij zal een lezing houden over ‘hormesis’,
een begrip uit de farmacologie waarover hij een over-
zichtsartikel heeft geschreven en waarin een brug wordt
gelegd tussen het similia-principe en de reguliere
geneeskunde.

Ir. Cees Kamp is als promovendus verbonden aan het
instituut Wetsus alwaar hij, binnen het thema ‘Applied
Water Physics’, het zogenaamd vitaliseren of energeti-
seren van water onderzoekt. Hij zal een lezing houden
over onzichtbare invloeden op water en biologie en
over de stand van zaken in het wetenschappelijk onder-
zoek.

Drs. Lex Rutten begon ook als huisarts, leerde home-
opathie toepassen binnen zijn praktijk en is nu arts voor
homeopathie en onderzoeker. Hij zal een korte toelich-
ting geven van zijn artikel over de meta-analyse van
Shang en Egger die in 2005 in The Lancet verscheen.

Drs. Wim Roukema is huisarts en homeopathisch arts
te Heerenveen. Hij zal een indruk geven van de plaats
die homeopathie inneemt binnen zijn praktijk en de
consequenties hiervan voor zichzelf, de patiënten en de
zorgverzekeraar. 

Programma

13 uur Zaal open; inschrijven, thee, koffie en cake

13.30-13.40 uur Gio Meijer: Inleiding; beginselen van de
homeopathie

13.40-13.55 uur Ton Nicolai: Overzicht van wetenschappe-
lijk onderzoek

14.00-14.15 uur Fred Wiegant: Hormesis en de similiaregel
14.20-14.35 uur Cees Kamp: Onzichtbare invloeden op

water en biologie
14.40-15.00 uur Lex Rutten: Het dubbelblind bewijs voor

homeopathie

15.00-15.30 uur Theepauze

15.30-15.45 uur Wim Roukema: Homeopathie in de huis-
artspraktijk, voordelen voor de dokter, de
patiënt en de ziektekostenverzekeraar

15.50-16.05 uur Resie Moonen: De dagelijkse praktijk: de
acute en de chronische patiënt

16.10-16.25 uur Alex Leupen: NHG-standaarden en
homeopathie in de eerste lijn (PACH)

16.30-17.00 uur Paneldiscussie

17.00-18.00 uur Napraten met borrel en een hapje

INSCHRIJFFORMULIER
U kunt zich ook inschrijven via de website 

www.homeopathiestichting.nl

Naam:

Adres:

Postcode/Plaats:

Telefoonnummer:

E-mail adres:

Organisatie:

Specialisme:

Schrijft zich in voor het congres

Homeopathie: daar zit wat in

(donderdag 10 juni 2010)

Bedrag per deelnemer € 75,–

AG(N)IO € 30,–

studenten € 10,– 

(bij vertoon van studentenkaart)

Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst en 

na ontvangst van het cursusgeld. Cursusgeld kunt u 

overmaken naar ING-nummer 9106688, ten name van 

Homeopathie Stichting te Amsterdam

(IBAN: NL26INGB0009106688; BIC: INGBNL2A).

Ondergetekende heeft kennis genomen van en is akkoord 

met de Algemene Cursusvoorwaarden 

Homeopathie Stichting.

Datum: Handtekening:

Alleen getekende formulieren worden in behandeling 

genomen. Gelieve dit formulier in te vullen, te ondertekenen 

en op te sturen naar:

Secretariaat Homeopathie Stichting

Deurloostraat 129 hs

1078 HX Amsterdam

of scannen en mailen naar: info@homeopathiestichting.nl

Drs. Resie Moonen is huisarts en homeopathisch arts
te Maastricht en Vroenhoven, net over de grens in
België. Zij zal een beeld schetsen van de plaats en
mogelijkheden van homeopathie in de huisartspraktijk.   

Drs. Alex Leupen is arts voor homeopathie en coördi-
nator van het Post Academisch Curriculum
Homeopathie (PACH) voor artsen, de huidige opleiding
homeopathie voor artsen. Hij zal een schets geven van
de opleiding en van de mogelijkheden die deze oplei-
ding de artsen biedt.


