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Zoals jullie wellicht weten werd er in België in 2014 een wet van kracht waardoor het beroep van
homeopaat in België enkel nog door artsen (met uitzondering van enkele verworven rechten) mag
uitgeoefend worden.
Er werd tegen deze wet beroep aangetekend door de beroepsvereniging van de niet-arts homeopaten
(met steun van de Europese beroepsvereniging van homeopaten) en ook door een aantal artshomeopaten.
Onlangs heeft de Raad van State deze beroepsprocedures verworpen, waardoor de wet dus ook in de
toekomst verder van kracht blijft.
Deze situatie heeft geen invloed op het beroep van gezondheidsconsulent of gezondheidsbegeleider,
maar we vinden het toch erg jammer voor onze collega’s homeopaten.
Door de nieuwe wet komt homeopathie in België erg in de verdrukking. Nieuwe homeopaten moeten niet
alleen arts zijn, maar men maakt het die artsen daarbij heel erg moeilijk om te voldoen aan de nieuw
opgelegde regels voor de opleiding.
We zouden het erg vinden als de kennis van de homeopathie verloren zou gaan in België. Daarom
denken we eraan om een project te starten om homeopathie levend te houden, uiteraard zonder
daarmee enige wet te overtreden.
Het is namelijk niet alleen toegelaten om jezelf en je gezin te helpen met homeopathie, maar ook je hond
en je kat of zelfs de planten in je tuin of serre. De homeopathische middelen blijven gewoon zonder
voorschrift verkrijgbaar in de apotheek. In onze buurlanden (Nederland, Duitsland, Engeland) blijft het
beroep van homeopaat voor (niet-arts) therapeuten gewoon legaal.
Omdat het beroep van homeopaat in België zo moeilijk wordt gemaakt, is het wellicht tijd om iedereen
die dat wil op te leiden tot “homeopathische zelfhulp”.
Dr. Fons Vanden Berghe ging zopas met pensioen en beëindigde daarmee een succesvolle loopbaan
van 10 jaar gewone geneeskunde en 30 jaar homeopathie.
Hij heeft in zijn centrum diverse homeopaten opgeleid, waaronder zijn twee zonen en hij is nu
enthousiast om een opleiding uit te werken voor iedereen die zich de kunst der homeopathie wil eigen
maken, om die dan toe te passen voor eigen gebruik op zichzelf, gezinsleden, huisdieren, planten,
enz…
Op deze manier wil hij zijn rijke ervaring doorgeven en zijn bijdrage leveren aan het levend houden van
de homeopathie in België.
Er zijn nu al genoeg aanmeldingen, dat de opleiding zeker van start gaat in september 2017. We kunnen
een opleiding aanbieden van 3 jaar, aan 1 lesdag per maand (10 lesdagen per schooljaar van 09u15 tot
16u15).
We zouden de lessen liefst laten doorgaan op een maandag of een dinsdag in onze lokalen in de abdij
van Tongerlo, België. Elke lesdag zou op dezelfde manier opgebouwd worden namelijk:
•
•
•

Eerste deel: theorie
Tweede deel: bespreking van één of twee polychresten (zeer belangrijke
homeopathische middelen die vaak van toepassing zijn)
Derde deel: bespreking van enkele kleinere middelen
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•

Vierde deel: praktijk: casuïstiek uit de praktijk, en ook casussen meegebracht door de
deelnemers (die dus in groep opgelost worden).

De prijs voor de opleiding: 600 euro per schooljaar.
(Er kan niet betaald worden met opleidingscheques of met de KMO-portefeuille)
Voor de kosten van de nodige handboeken moet je extra 125 tot 150 euro per schooljaar voorzien.
Er is voor deze opleiding geen voorkennis vereist. Enige voorkennis van anatomie/pathologie kan nuttig
zijn, maar is niet noodzakelijk. De lessen worden in het Nederlands gegeven en de handboeken zijn in
het Nederlands, maar toch is enige kennis van de Engelse taal nuttig omdat het homeopathische
repertorium in het Engels is. Basale kennis van het Engels is echter meer dan voldoende omdat de
meeste repertoriumtermen zo specifiek zijn voor de homeopathie dat ze gewoon tijdens de lessen
aangeleerd kunnen worden. Tijdens repertorisatie-oefeningen in de les leert men de nodige Engelse
woorden vanzelf.
Er zijn al 65 inschrijvingen (1 Juni 2017)
Voor meer info zie de website van De Levensschool (Academie voor integrale gezondheidszorg)
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Over het centrum van Dr. Fons Vanden Berghe
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Het volledige naslagwerk
van

Dr. Vasillis Ghegas
Nederlandstalig, 18 boeken,
totaal 30 seminars.
Verkrijgbaar via www.lutravision.eu
Voor cursisten volgt nadere informatie via de opleiding, u zult met een korting
de benodigde boeken voor elk leerjaar kunnen bestellen. Tijdens het eerste
leerjaar zal ongeveer de helft van deze reeks boeken behandeld worden.

RadarOpus
Software voor Klassieke
Homeopathie
www.lutravision.eu
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Kent Repertorium op de computer
Engels + Nederlands
Zeer geschikt voor deze cursus/opleiding:
Het repertorium van Kent in het Engels.
Er is ook beschikbaar een tweetalige versie
Engels & Nederlands.
Voor wie iets verder wil is er de uitgebreidere
Essential Synthesis, ook beschikbaar tweetalig in
het Engels & Nederlands.
Uitbreiding mogelijk met zeer veel Materia
Medica pakketten en andere opties.
Bekijk meer op www.lutravision.eu

Meer informatie
Rene Otter, tel 00-31- (0)40-2521311
Email: rcotter@planet.nl
www.lutravision.eu
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