Uitnodiging: Scholingsmiddag Samen voor Homeopathie*
Covid-19, wetenschap en regelgeving:
info en discussie over onderwerpen die er nú toe doen

samen voor
Homeopathie

Om verder te professionaliseren, heeft de Samen voor Homeopathie werkgroep Scholing een instructief
programma samengesteld. Deskundige sprekers staan borg voor een interactieve middag om alle
geïnteresseerde homeopathie professionals kennis mee te geven die nu actueel is.
Covid-19: Registratie wat weten we nu?
Gegevens die nu bekend zijn worden gedeeld.
Uw casuïstiek kan bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek én acceptatie van de homeopathie
Onze casuïstiek kan een bron van informatie zijn, die ingezet kan worden om wetenschappelijk onderzoek mee te doen. Deze casuïstiek kan bijdragen aan betere kennis van de behandeling en aan een
grotere acceptatie van de homeopathie. Hoe doen we dat? Hoe komen we tot een goede registratie?
Werken binnen de ruimte die de regels bieden: inspectie, RCC en registratie
Tijdens de bijeenkomsten en besprekingen van Samen voor Homeopathie ontstond de wens naar
meer kennis over de regelgeving en hoe daar in de praktijk mee om te gaan. Met name Martin Dicke,
oprichter van de Hahnemann apotheek en gespecialiseerd apotheker in de homeopathische farmacie
over het reilen en zeilen van de inspectie en reclamecodecommissie heeft veel suggesties ter verbetering. Wat mag wel en wat zeker niet?
Datum:
Tijd:
Locatie:
Accreditatie:
Kosten:
Aanmelden:

29 oktober 2020
14.00-17.00 u. Zaal open om 13.30 u.
Krachtstation: Amerikalaan 199, 3526 VD Utrecht
2 punten AVIG en NVKH aangevraagd
50 euro tot 1 augustus, dan 70 euro en 75 euro – aan de zaal.
info@avig.nl, onder vermelding ‘SVH-29 oktober 2020’.
Aanmelden voor 26 okt 2020
Vroegboekkorting: tot 26 september € 50,-, daarna € 70,- , en aan de deur € 75,-.
Studentenprijs € 15,-.
Programma
Erica Nap
14.00-14.10 u.
14.10-14.55 u.
14.55-15.15 u.
15.15-15.45 u.
15.45-16.15 u.
16.15-17.00 u.
17.00-18.00 u.

Verbindende verrassing
Gespreksleider: Anne-Marie Benschop, veranderorganisator, coach
Welkom door Gio Meijer, voorzitter Stichting VHAN
Martin Dicke, apotheker np
De ervaringen van een apotheker na 42 jaar, hoe kwetsbaar zijn we met de homeopathie?
Jean Pierre Jansen, arts en onderzoeker
Corona en homeopathie bekeken, door onszelf en door anderen
Pauze
Herman van Wietmarschen, onderzoeker, Louis Bolk instituut
Evidence Based Practice: Hoe casuïstiek goed documenteren?
Interactief: Hoe gaan we gezamenlijk de homeopathie in Nederland beter neerzetten?
Borrelen en napraten

