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WELKOM

Geachte collega's en patiënten,

Namens de Unio Homeopathica Belgica, dank ik u voor uw aanwezigheid en deelname aan 
dit evenement, dat zich toelegt op het onderzoek in de homeopathie. 

Ik dank ook de Vrije Universiteit van Brussel, en in het bijzonder de faculteit Farmacie, die 
ons de mogelijkheid heeft geboden om dit colloquium  in haar gebouwen te organiseren. 
Ik dank professor Jean-Paul Degaute en professor Caroline Stevigny die zich bereid 
verklaard hebben om de rol,van moderator gedurende de verschillende sessies op zich te 
nemen. 
Ik dank onze partners voor hun aanwezigheid. 

Deze dag staat open voor artsen, apothekers, maar ook voor alle patiënten, en iedereen die 
geïnteresseerd is in de homeopathie. 
Dit evenement wil laten zien dat homeopathie een plaats heeft in de gezondheidszorg. 
Dit vereist, dat wij naast de studie van onze Materia Medica en Repertoria, ook de weg van 
het onderzoek, zowel klinisch, epidemiologisch zowel als fundamenteel, inslaan. 

Dit colloquium is het startpunt van een belangrijk project voor de homeopathie namelijk een 
fundamenteel onderzoeksprogramma te beginnen rond het homeopathisch middel met als 
doel:
        - Een antwoord te kunnen geven op de vraag, waaruit een homeopathisch  
          geneesmiddel bestaat? 
        - In staat te zijn om aan te kunnen aantonen, dit door middel van de hedendaagse  
          spitstechnologie, dat er meer dan enkel water zit in onze verdund en gedynamiseerd  
          medicijnen.

Dit alles heeft een prijs, de experimenten zijn erg duur. Om een serieus onderzoek te kunnen 
opstarten moeten we €1.000.000 vinden. Alle winsten van deze dag zullen dan ook aan dit 
project geschonken worden. 

We doen een oproep voor donaties. Elke donatie van 120 euro doet ons een stap vooruit 
zetten. Duizenden patiënten worden behandeld met homeopathische geneesmiddelen, als 
iedereen ÉÉN stap zou doen…… ! 

Praktisch heeft u de mogelijkheid deze “stap” te zetten via pagina  
‘http://www.homeopathie-unio.be/nl/onderzoek/donaties-voor-onderzoek/' of door te 
klikken op de kleine afbeelding  «stap»  die u kunt terugvinden op eender welke pagina op 
de website van de UNIO (www.homeopathie-unio.be).
U kunt ook een overschrijving doen op de bankrekening van de UHB : 
IBAN : BE06 0683 1771 6022 - BIC : CKCCBEBB.

Indien voor u de toekomst van deze therapeutische benadering, n.l. de homeopathie, 
belangrijk is,  doe die stap, en praat erover met mensen in uw omgeving. 

Moge deze dag vruchtbaar zijn.
Dr. Philippe Devos 
Voorzitter Unio Homoeopathica Belgica 
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PROGRAMMA 

07.30 Registratie
 
08.30 Verwelkoming 
 Dr. Philippe Devos, Voorzitter Unio Homœopathica Belgica 
 
Ochtend Sessie: Voorbeelden van significante pragmatische klinische studies.
Moderator: Prof. Jean-Paul Degaute, Cardiologie ULB
 
09.00 Prospectieve observationele internationale studie over de tevredenheid van 
 volwassenen en kinderen die gebruik maken van homeopathie. Analyse van  
 indexwijzigingen rond levenskwaliteit en kosten. Gevolgd door een debat.   
 Dr. Maria Goossens, KUL

10.00 Pragmatische observationele en vergelijkende studie over de conventionele en  
 homeopathische benaderingen bij eerstelijnszorg in Frankrijk. Analyse van de  
 risico’s en kosten-baten. Gevolgd door een debat.
 Prof. Bernard Bégaud; presentatie wordt gegeven door Mevr. Karine Danno

11.00 Koffiepauze

11.20 Behandeling van epidemische aandoeningen als Leptospirose, Dengue, Hepatitis A  
 in Cuba. Ethische en economische aspecten ervan. Gevolgd door een debat.
 Dr. Gustavo Bracho; presentatie wordt gegeven door Dr. Philippe Devos, Voorzitter UHB 

12.20 Lunch

Namiddag Sessie: De homeopathische geneesmiddelen.
Moderator: PhD Caroline Stévigny, ULB
 
14.00 Nieuwigheden over de registratie van de homeopathische geneesmiddelen aan de  
 hand van de Europese Richtlijn en haar opname in de Belgische Wetgeving.  
 Aangekaarte aspecten: kwaliteit, toxicologie, homeopathisch gebruik en controle op  
 de voor het publiek toegankelijke informatie. Gevolgd door een debat.
 Wim Vervaet, F.A.G.G., Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en  
 Gezondheidsproducten

15.00 Vergelijkende studie over de EEG invloed van conventionele neurologische en van 
 zowel unitaire als complexe homeopathische geneesmiddelen. 
 Gevolgd door een debat.  
 Prof. Wilfried Dimpfel, Justus-Liebig-Universität, Gießen, Duitsland

16.00 Koffiepauze 

16.20 Onderzoek naar de effecten van hoge dynamisaties met de Micro-arrays techniek,  
 in vivo en in vitro. Overzicht van de studies. Gevolgd door een debat.
 PhD Etienne Capieaux, Bio-Ingenieur 

16.45 Wat weet men en wat moet men onderzoeken in het fabricageproces van het  
 homeopathisch geneesmiddel (het dynamisatieproces verschilt van een envoudige  
 verdunning). Presentatie van een onderzoeksproject. Gevolgd door een debat.
 Dr. Michel Van Wassenhoven, Voorzitter registratiecommissie homeopatische  
 geneesmiddelen F.A.G.G 

17.45	 Slotwoord:	Project	van	de	financiering	van	toekomstig	onderzoek
 Dr. Philippe Devos, Voorzitter Unio Homœopathica Belgica

PLANTES DE  LA  GRANDE  TRADITION 

PhytoCap sprl   - Avenue des Dessus-de-Lives, 2  - 5101 Namur 

Tél : + 32 (0)81/40 36 46 - Fax : + 32 (0)81/40 37 47  - info@phytocap.be
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PRO HOMEOPATHIA

De vereniging zonder winstoogmerk ‘Pro Homeopathia’ werd  
op 28 juni 1972 opgericht door patiënten die baat vonden bij de  
homeopathische geneeswijze. Sommigen overwonnen zelfs  
zware gezondheidsproblemen waarvoor de klassieke  
geneeskunde geen oplossing bood.

De missie

•	Pro	Homeopathia	is	de	Belgische	patiëntenvereniging	homeopathie.
•	Pro	Homeopathia	is	onafhankelijk.
•	Pro	Homeopathia	informeert	haar	leden	én	het	brede	publiek	over	de	 
   homeopathie.
•	Zo	nodig	verdedigt	Pro	Homeopathia	bij	alle	stakeholders	(overheid,	industrie,	 
   professionele zorgverleners) de belangen van wie een beroep doet op  
   homeopathie.
•	Pro	Homeopathia	leeft	de	Belgische	wetgeving	op	het	gebied	van	 
   complementaire en alternatieve geneeswijzen na.
•	Pro	Homeopathia	maakt	deel	uit	van	de	EFHPA,	de	Europese	federatie	van	 
   nationale patiëntenverenigingen met soms verschillende opvattingen en  
   wetgevingen rond homeopathie. PH respecteert de nationale eigenheden, vindt  
   contacten leerrijk en oordeelt niet.

De vereniging kan haar missie enkel vervullen door de steun van haar leden, 
vrijwilligers en sympathisanten.

Raad van Bestuur
 
Voorzitter: Erik Buelens
Ondervoorzitter: Catherine Starquit
Erevoorzitter en Adviseur: Mr. Jacques Hirsch
Secretaris: Chris Blanckaert
Penningmeester: Dirk Vermeiren
Leden: Jean-Pierre Boumans en Dirck-Hector Van Leuven

Contact

Pro Homeopathia vzw/asbl
Louis Janssenslaan 40, 2100 Deurne
www.prohomeopathia.be
info@prohomeopathia.be
www.facebook.com/prohomeopathia

REGISTRATIE 
 
 
INSCHRIJVING     Vanaf 01/09/2014

UHB Lid € 85,00
Niet-Lid € 95,00
Patiënt € 75,00
Student € 50,00
Commerciële onderneming   € 145,00

Lunch  € 15,00 
 
De	toegang	tot	de	wetenschappelijke	sessies	en	de	tentoonstelling	evenals	de	koffiepauzes	
zijn in de registratie inbegrepen.

ANNULERING
Deelnemers die hun inschrijving wensen te annuleren, kunnen dit tot 15 augustus doen en 
krijgen 50% van het betaalde registratiegeld terugbetaald. Bij annulering na 15 augustus 
wordt het registratiegeld niet terugbetaald. Een naamsverandering kan steeds worden 
doorgegeven tegen de prijs van 25 euro. Alle annuleringen moeten schriftelijk aan het 
secretariaat van het colloquium worden doorgegeven. Terugbetalingen gebeuren na het 
evenement.

ALGEMENE INFORMATIE

LOCATIE
Université Libre de Bruxelles (ULB)
Campus de la Plaine - Forum - Auditorium B
Pleinlaan - Toegang 2 - Parking Fraiteur
1050 Brussel

BEREIKBAARHEID
Parkeergelegenheid rondom de campus.
Indien u met de trein komt, stapt u best aan station Etterbeek af.

TAAL
Bij de registratie zal elke deelnemer een usb stick ontvangen met daarop de Nederlandstalige 
presentaties.

ACCREDITERING
De organisatoren hebben een aanvraag tot accreditering ingediend. Alle deelnemers 
ontvangen	na	het	colloquium	een	certificaat	van	aanwezigheid	via	e-mail.

TENTOONSTELLING
Tijdens de dag is eveneens een tentoonstelling voorzien in de ruimte waar ook lunch en 
koffie	worden	geserveerd.

AANSPRAKELIJKHEID
Noch de organisatoren, noch de UNIO kunnen aansprakelijk worden gesteld voor 
persoonlijke of materiële schade en/of verlies of ongevallen van welke aard ook, opgelopen 
tijdens het colloquium.
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EXPOSANTEN

LABORATOIRE BIOPHYTAROM
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