IIe COLLOQUIUM DYNHOM
Geneesmiddel & Homeopathie

Dit tweede DYNHOM colloquium is gewijd aan de studie van het verband
tussen goede productiemethodes van homeopathische geneeskunde,
de resultaten van fundamenteel onderzoek en de dagelijkse praktijk
van de homeopathie.
Een samenhangende uitleg van de klinische resultaten verkregen door
patiënten (mens en dier) die behandeld zijn met een metalen oplossing
(koper) of remedie (Gelsemium) zal worden aangeboden.
Hiervoor hebben we een panel deskundigen uit verschillende
achtergronden samengebracht, die elk op hun beurt hun visie op het
onderwerp in detail zullen beschrijven. Elk zal een stukje van een puzzel
aanbrengen, die alleen zinvol is wanneer alle stukjes samen komen.
We hopen op een interactieve discussie die hopelijk zal leiden tot een
aantal “Take home messages”.

Fundamenteel Onderzoek
&
Homeopathische Praktijk

Meer dan twee jaar geleden besliste de UNIO HOMOEOPATHICA
BELGICA het DYNHOM project op te richten, dat de ambitie heeft
een antwoord te bieden op de vraag naar de signatuur en de
betekenis van de informatie die een homeopathisch middel bevat.
Hiervoor werden de meest moderne en innovatieve methodes
gebruikt zoals elektronenmicroscopie, electro-fotonische analyse en
kernspinresonantie (Nuclear Magnetic Resonance). We durven erop
wedden dat deze conferentie de contacten tussen artsen in het belang
van alle patiënten zal versterken.

11h00 2e Deel: Gelsemium sempervirens
•
•
•
•
•
•

•

13h00 Lunch
14h00 3e Deel: Wetenschappelijk kader
•

•

Dr. Philippe Devos
Président Unio Homoeopathica Belgica

Programma
9h00 Introductie
•
•

Dr Philippe Devos (UHB)
Moderators:
Prof. JP DEGAUTE (ULB); 		
			
Dr. P Kelchtermans (UHB)

9h10 1e Deel: Cuprum metallicum

Zaterdag 13 mei 2017
van 9h00 tot 18h00
Crowne Plaza Brussels Airport Hotel
Da Vincilaan 4
1831 Diegem (Brussel)
België
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•

Dr Yves Faingnaert (B): Materia Medica
Dr Hélène Renoux (F): Case Study
Dr Arlette Blanchy (B): Veterinaire Case Study
PhD Etienne Capieaux (B): Wetenschappelijk Kader
ad hoc
Ph Martine Goyens (B): GPP (+video)
Prof. Marc Henry (Univ. Strasbourg) & Dr Michel
Van Wassenhoven (B): Particuliere signatuur, RMN
en elektro-fotonica
Dr Léon Scheepers (B): EBM

10h40 Koffiepauze

Dr Yves Faingnaert (B): Materia Medica
Dr Hélène Renoux (F): Case Study
Dr Arlette Blanchy (B): Veterinaire Case Study
PhD Etienne Capieaux (B): Wetenschappelijk kader
ad hoc
Ph Martine Goyens (B): GPP (+video)
Prof. Marc Henry (Univ. Strasbourg) & Dr Michel Van
Wassenhoven (B): Particuliere signatuur, RMN en
elektro-fotonica
Dr Léon Scheepers (B): EBM

PhD Etienne Capieaux (B): Homeopathische
medicijnen, begeleiding en modulatie van
fysiologische functies
Prof. Marc Henry (Univ. Strasbourg): Quantum
Fysica & Homeopathische Geneeskunde

16h00 Koffiepauze
16h20 4e Deel: Praktische Bevindingen
•
•
•
•
•

Dr Lex Rutten (Nl): Klinische Audit
PhD Etienne Capieaux (B): Onderzoek en Praktijk
Ph Martine Goyens (B): Samenwerking Apotheker
en Arts
Dr Philippe Devos (B): Toekomst van het Beroep
Dr Michel Van Wassenhoven (B): Toekomst
DYNHOM

17h00 Paneldiscussie: Vragen/Antwoorden met
alle deelnemers
19h30 Gala Dinner (optioneel)

Registratie
Prijzen
				Vanaf 15/2

Bevestiging

Expositie

U ontvangt automatisch een bevestiging nadat u het online
formulier heeft ingevuld. Indien u geen bevestiging ontvangt,
is uw registratie niet in orde. MediCongress zal u een finale
bevestiging sturen eenmaal de betaling ontvangen is.

Verschillende bedrijven zullen hun producten voorstellen
tijdens de koffiepauzes en de lunch. De expositie is
toegankelijk voor alle deelnemers.

Koffie en Lunch
Annulatievoorwaarden

Lid UHB/Pharahom		
€ 110,00
Niet-Lid			€ 125,00
Patient				€ 100,00
Vzw				€ 250,00
Student*			€ 100,00
Gala Diner			
€ 80,00

Annulaties ontvangen voor 1 maart 2017, hebben recht op een
volledige terugbetaling min 25,00 € voor de administratieve
kosten.
Er worden geen terugbetalingen uitgevoerd na 1 Maart.

*Studenten moeten hun studentenkaart uploaden tijdens de registratie

Algemene Informatie
De inschrijvingskosten omvatten onder meer deelname
in de wetenschappelijke sessies en de tentoonstelling,
simultane vertaling, de koffiepauzes en een lunch van
hoge kwaliteit.

De koffiepauzes en de lunch zullen aangeboden worden
in de expositieruimte.

Aansprakelijkheid
Door u in te schrijven voor het Colloquium, gaat u akkoord
dat noch het Congrescommittee noch het Administratieve
Secretariaat aansprakelijk kunnen worden gesteld voor
schade of diefstal tijdens het Colloquium. Deelnemers
moeten zelf hun gezondheids-, reis- en persoonlijke
verzekering afsluiten.

Accreditatie
Locatie
Crowne Plaza Brussels Airport Hotel
Da Vincilaan, 4
1831 Diegem (Brussel)

Een aanvraag tot accreditering is ingediend bij het RIZIV.
Alle deelnemers zullen na het Colloquium een Attest van
Aanwezigheid ontvangen per email.

Bijkomstige Informatie
Voor bijkomstige informatie, contacteer:

Het online registratieformulier is beschikbaar op
www.homeopathie-unio.be

Online registratie is verplicht!

Volgende betaalmiddelen worden aanvaard:

Brussel Nationale Luchthaven - Knooppunt ROGratis shuttle vanaf de luchthaven

MediCongress
Noorwegenstraat 49
9940 Evergem
Belgique
Tél.: +32 (0)9 218 85 85
Fax: +32 (0)9 344 40 10
Email: charlotte@medicongress.com

Accommodatie
Kredietkaart:
Betalingen met MasterCard en VISA worden
geaccepteerd
Overschrijving:
De bank gegevens worden verzonden wanneer uw
online registratie voltooid is

De organisatie heeft een aantal kamers gereserveerd aan
aantrekkelijke groepsprijzen in Crowne Plaza Brussels Airport
Hotel. De vermelde prijzen zijn per nacht, inclusief ontbijt en
BTW. De prijzen zijn enkel geldig indien de kamers geboekt
worden via het online formulier op de website. Om de kamer
te garanderen zal een kredietkaart worden gevraagd. Uw
kaart zal niet gedebiteerd worden door de organisatie, deze
dient enkel ter garantie.
Prijs: € 119,00/nacht
Meer informatie is beschikbaar via de website.

www.homeopathie-unio.be

