Zwangerschap, bevalling, borstvoeding zijn
momenten waarbij een vrouw zich vaak voor
het eerst intens bewust wordt van haar eigen
kracht, zowel op fysiek als op mentaal en
emo oneel vlak.
Homeopathie biedt niet alleen ondersteuning
in de vorm van een zachte en veilige aanpak
van allerlei kwaaltjes maar s muleert
bovendien het zelfgenezend vermogen,
verhoogt de vitaliteit en brengt het ontregelde
organisme terug in een toestand van
evenwicht.
Homeopathie is in die zin een geschenk van
onschatbare waarde voor moeder en kind op
de meest cruciale momenten in een mensenleven, namelijk aan het prille begin.

START OKTOBER 2015

Het Centrum voor Klassieke Homeopathie (CKH)
hee straks vijfentwin g jaar exper se in het
kwalita ef opleiden van de zelfstandig
hulpverlener in de homeopathie.
In samenwerking met Thomas More (campus
Lier) biedt het CKH een degelijke nascholing
homeopathie aan als permanente vorming voor
vroedvrouwen.
Inschrijven en informa e:
Christel Lombaerts
0475/59.65.54 christellombaerts@ckh.be
Kaatje Keppens
kaatje.keppens@thomasmore.be

50 uur nascholing in de homeopathie
voor de verloskundige prak jk.
Accredita e in aanvraag.
Opleidingscheques worden
aanvaard.

www.ckh.be
www.thomasmore.be- campus Lier

Homeopathie
in de
verloskundige
prak jk

Docenten

Programma
Homeopathie: een holis sche
visie op ziekte en gezondheid vertalen naar
de verloskundige prak jk
Hilde Vanthuyne

7u

17 oktober 2015

Homeopathie: introduc e in de materia
medica, kennismaking met de bronnen,
voorbeeldstudie van een middel,
voorbeeldcasuïs ek

7u

Christel Lombaerts, MSc Homeopathy en MSc Onderwijswetenschappen. Runde het CKH van 2005 tot 2013. Co-ordineert de
opleiding homeopathie in de verloskunde en het online pla orm.

Christel Lombaerts en Herlinde Bral
14 november 2015
Homeopathie: anamnese, posologie,
reac epatronen, case management
Anne Vervarcke

Goedele De Nolf

8u

16 januari 2016

Homeopathisch ondersteunen bij de
arbeid
Middelenbeelden en gevalstudies
Miriam Lenz

7u

5 maart 2016
7u

Homeopathisch ondersteunen bij
onvruchtbaarheidsbehandeling
Middelenbeelden en gevalstudies
Jean-Luc Vanderlinden

7u

30 januari 2016

Homeopathisch begeleiden bij
borstvoeding en in de eerste levensfase
(studiedag)
Hilde Vanthuyne

7u

12 december 2015

Homeopathisch begeleiden in de
zwangerschap
Middelenbeelden en gevalstudies

9 april 2016

Hilde Vanthuyne is pedagoge en al 16 jaar werkzaam als klassiek
homeopaat in een zelfstandige prak jk in Leuven en in een
vroedkundeprak jk in Brussel. Als docente verzorgt ze reeds
jaren gastcolleges aan toekoms ge homeopaten aan het CKH, de
vroedkundeopleiding aan Thomas More en het vormingscentrum
Kernkracht—KULeuven.

Anne Vervarcke rich e het CKH op in 1990, ontwikkelde het
volledige curriculum en voegde later aan de klinische opleiding
ook nog de Master Classes toe. Bovendien gaf ze talloze seminars
en vervolgopleidingen in het buitenland. Ze schreef 9 boeken over
homeopathie en ondernam een jaar lang een ‘Walk for
Homeopathy’ in 9 landen.
Goedele De Nolf is een ervaren homeopate en docente . Ze is
directrice van het Centrum voor Klassieke Homeopathie in Leuven. Ze star e in 2014 de opleiding vroedkunde aan de KHLeuven
met de bedoeling het klassiek medisch kader en haar holis sche
visie te verzoenen en te integreren in haar werk.
Miriam Lenz is vroedvrouw met 25 jaar interna onale
werkervaring en opgeleid in de homeopathie in Duitsland en
Leuven. Zij is vele jaren werkzaam geweest als zelfstandige
vroedvrouw. Als vroedvrouw en homeopaat is zij verbonden aan
de Groepsprak jk Open Therapeu cum in Herent.
Jean-Luc Vanderlinden Is arts, opgeleid in de homeopathie aan
het Homeopathisch Centrum (Hechtel). In Hij ontwikkelde en
verzorgde het onderdeel ‘medische basiskennis’ van de opleiding
klassieke homeopathie aan het CKH. Hij gee ook al 15 jaar
rijkelijk uit de prak jk geïllustreerde homeopathische colleges.

Permanente Vorming van 50 uren
theorie in een samenwerkingsverband van het Centrum voor
Klassieke Homeopathie (CKH vzw)
en de Thomas More Hogeschool
(campus Lier). Mogelijkheid om 50
uur stage te volgen in de prak jk
van de docenten.

Homeopathische middelenbeelden die aan bod komen
Aconitum, Apis, Arnica, Arsenicum,
Belladonna, Bellis-perennis,
Caulophyllum, Chamomilla,
Cimicifuga, Kali Carbonicum,
Lac cum Acidum, Phosporus,
Phytolacca, Podophyllum, Pulsa lla,
Secale, Sepia, Staphisagria,
Veratrum Album.

Inschrijvingsgeld
580,- euro voor de reeks van
7 lesdagen hetzij 50 uur theorie.
Aantal deelnemers: min. 12 - max. 15

Literatuur
Klassieke Homeopathie, niet te
geloven?, A. Vervarcke.
Klassieke Homeopathie voor
Zwangerschap Bevalling en Baby,
R. IJsseldijk.
Homeopathy for Pregnancy, Birth
and Your Baby's First Year, M. Castro.

