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De opleiding Klassieke Homeopathie aan het CKH is een weekendopleiding gebaseerd op 

het systeem van "begeleide zelfstudie". Dat wil zeggen dat de studenten gevraagd wordt 

de materie van te voren door te nemen en de les voor te bereiden. Tijdens de 

contactmomenten wordt dan door middel van een hoorcollege en leergesprek de stof 

verklaard waar nodig en verder uitgediept. In deze brochure wordt de inhoud van de 

verschillende modules besproken en opgegeven welk leermateriaal telkens gebruikt wordt. 
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Volgens Hahnemann, de grondlegger van de klassieke homeopathie, houdt een dynamisch 

principe, de vitale levenskracht, alle delen van het organisme in een bewonderenswaardig 

harmonisch evenwicht (wij zouden kunnen spreken van homeostase), zodat de met verstand 

toegeruste psyche zich vrij van dit levende, gezonde instrument kan bedienen voor de 

hogere bedoelingen van zijn bestaan. Hahnemann bedoelt dat gezondheid gelijk staat aan 

vrijheid op emotioneel, mentaal en fysiek vlak. 

Een verstoring of ontstemming van diezelfde levenskracht bezorgt het organisme nare 

gewaarwordingen en laat het abnormaal functioneren, wat we ziek noemen. Dus verstoring 

wordt als het ware gesignaleerd door de totaliteit van de symptomen die ze teweegbrengt 

en als ziekte naar buiten toe presenteert. 

De verstoring kan zich op verschillende manieren manifesteren. Het organisme kan fysieke 

klachten ontwikkelen zoals verkoudheid, griep, angina, reuma, eczema, otitis 

(oorontsteking), braken, diarree, artrose, of maagzweren. 

Sommige mensen gaan mentaal of emotioneel onderuit en voelen zich futloos, hebben 

geen energie, slapen slecht, verliezen hun levenszin, ontwikkelen een depressie, durven niet 

tussen de mensen te komen, hebben onverklaarbare angstaanvallen, enzovoort. 

Een klassiek geneeskundige diagnose is een bundeling en benoeming van een aantal 

symptomen volgens een consensus binnen de geneeskundige wetenschap. Een 

homeopathische diagnose is gebaseerd op de overeenkomst van een homeopathisch 

geneesmiddel met het totale beeld van de klachten op zowel fysiek, mentaal als emotioneel 

vlak. 

Wat is de oorzaak van een verstoring van de vitale kracht? Een samenspel van 

constitutionele vatbaarheid versus immuniteit, fysieke en mentale conditie versus stress 

(fysieke, emotionele, mentale, en omgevingsstress), en blootstelling aan een trigger 

(bijvoorbeeld een ziektekiem of een gebeurtenis zoals het plots overlijden van een dierbare) 

kan ervoor zorgen dat de vitale kracht verstoord wordt. Ziekte is zowel een alarmsignaal als 

een poging om deze verstoring te verhelpen. Veel ongemakken genezen vanzelf, maar af en 

toe heeft de natuur een zetje nodig. 

 HOLISTISCHE KIJK OP ZIEKTE EN GEZONDHEID 

KLASSIEKE HOMEOPATHIE 
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Het gelijksoortigheidsprincipe 
Hahnemann (her)ontdekte de natuurwet waarop de homeopathie is gebaseerd: het 
gelijksoortigheidsprincipe. Het is Hahnemannns verdienste dat hij geneesmiddelen 
systematisch ging testen en in kaart brengen. Hij ontdekte dat een stof die bij een 
gezonde mens een aantal symptomen opwekte, deze bij een zieke persoon met dezelfde 
symptomen kon opheffen. Hij beschreef dit fenomeen als similia similibus curentur of 
het gelijke met het gelijke genezen en werkte dit principe uit tot een volwaardige 
geneeswijze. 
 
De minimum dosis 
Niet alleen de stof op zich is belangrijk. De dosis bepaalt of deze stof een ziekmakende of 
een genezende werking zal hebben. 
Het door Hahnemann ontdekte gelijksoortigheidsprincipe had een bijna revolutionaire 
omslag in het denken tot gevolg. Maar het omzetten in de praktijk stuitte aanvankelijk op 
grote moeilijkheden: de bijwerkingen van de gedeeltelijk zeer giftige stoffen waren soms 
zo ernstig, dat een kuur weer moest worden afgebroken. 
 
Hahnemann probeerde de werking van de stoffen af te zwakken door ze eerst te 
verdunnen. Daardoor werden de stoffen weliswaar minder giftig, maar helaas ook minder 
geneeskrachtig. Na vele experimenten ontdekte hij tenslotte, dat als hij de stof eerst 
fijnwreef, daarna verdunde en deze oplossing vervolgens schudde, het gif onschadelijk 
werd gemaakt en tegelijkertijd de geneeskracht vergroot werd. Hahnemann stelde vast dat 
de werking niet verloren ging, maar zelfs krachtiger werd naarmate hij verdunde en 
schudde. Dat leidde tot de notie ‗potentiëren‘ of ‗dynamiseren‘. 
 
Er is veel modern wetenschappelijk onderzoek verricht naar het gebruik van hoge 
verdunningen in de homeopathie en de werking ervan is meermaals aangetoond in 
klinische proeven, en zelfs in laboratorium- en in vitro-opstellingen. Een overzicht is te 
vinden op de website van het Homeopathy Research Institute (www.homeoinst.org). 
 
Het Organon 
Van 1810 tot 1843 wijdde Hahnemann zich aan het onderzoeken en verder uitwerken van 
zijn nieuwe geneesmethode. Zijn bevindingen schreef hij neer in het Organon der 
geneeskunst. De belangrijkste paragrafen uit dit werk worden hieronder samengevat: 
- Het hoogste ideaal van genezen is een snel, zachtzinnig en duurzaam herstel van de 
gezondheid. 
- Als de mens gezond is heerst de spirituele levenskracht of Dynamis. Ziekte is niets anders 
dan een verstoring, ontstemming van deze vitale kracht. 
- Er worden geen ziekten behandeld, alleen zieken. De totaliteit van alle symptomen en 
omstandigheden wordt in rekening genomen voor de keuze van het geneesmiddel. 
- Om de geneeskrachtige werking van een stof te leren kennen, moet men elke stof 
afzonderlijk in een kleine dosis bij gezonde mensen toedienen (provings). 
- Het herstelproces voltrekt zich dankzij de overeenkomst tussen de symptomen van de 
natuurlijke ziekten en die van de geneesmiddelen (gelijksoortigheidsprincipe). 
- De middelen worden gedynamiseerd, gepotentiëerd. 
- Er wordt éénmalig één dosis van het middel ingenomen en niet herhaald zolang er 
vooruitgang opgemerkt wordt. 

 PRINCIPES 

KLASSIEKE HOMEOPATHIE 
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HET CKH 

Het Centrum voor Klassieke Homeopathie werd 25 jaar geleden, in 1990, opgericht door 

Anne Vervarcke.  

Het Centrum voor Klassieke Homeopathie wil bijdragen tot het verspreiden van het klassiek 

homeopathisch gedachtegoed en het in praktijk brengen van haar bevindingen. Naar het 

brede publiek brengen we informatie over de principes van de klassieke homeopathie en 

korte reeksen over zelfzorg. 

Voor wie als therapeut met homeopathie aan de slag wil, wordt een hoogkwalitatieve 

opleiding aangeboden, gebaseerd op de klassieke bronnen die met een kritische blik 

gelezen worden en begrepen vanuit het tijdskader waarin ze geschreven zijn. Naarmate de 

student vordert wordt de materie verder uitgediept en verrijkt.  

In 2000 werd het programma opgelijnd met de richtlijnen van de ECCH en werd het 

curriculum op vijf jaar gebracht. De eerste twee jaren geven een stevige theoretische basis. 

Het derde jaar is een scharnierjaar waar druppelsgewijs praktijkgevallen aan de theorie 

gekoppeld worden. De twee laatste jaren wordt het accent gelegd op de klinische training, 

met live cases, videocases, stage, supervisie, workshops en intervisie. De opleiding volgt de 

evolutie binnen de homeopathie op de voet, maar plaatst waar nodig kritische 

kanttekeningen. Het zelfreflecterend vermogen en de therapeutische kwaliteiten van de 

kandidaat-homeopaten worden voortdurend gestimuleerd en geëvalueerd. Grote nadruk 

wordt gelegd op begeleiding bij de overgang van theorie naar praktijk. 

Het Centrum voor Klassieke Homeopathie houdt tevens de vinger aan de pols wat het veld 

van de (alternatieve) gezondheidszorg betreft en streeft naar aansluiting met beoefenaars 

van klassieke homeopathie in binnen- en buitenland en met andere vlakken in het 

gezondheidswerkveld. 

Het CKH verleent administratieve en logistieke steun aan initiatieven en projecten 

gelanceerd door studenten en oud-studenten, die de werking van homeopathie een betere 

bekendheid kunnen verlenen bij de hulpverleners in diverse takken van de 

gezondheidszorg, zoals psychologen, osteopaten, verloskundigen, enz. 

Klassiek homeopaten opgeleid aan het CKH en geregistreerd bij de LHC hebben een 

vijfjarige volwaardige opleiding genoten in homeopathie. Ze beschikken over afdoende 

medische basiskennis om in te schatten wanneer doorverwijzing noodzakelijk is om de 

veiligheid van de patiënt te waarborgen.  

Klassieke homeopathie in handen van deze professionals is een behandelmethode waarbij 

een constitutioneel homeopathisch middel bepaald wordt op basis van de beleving van de 

patiënt aan de hand van een specifiek diepgaand gesprek. Deze behandeling staat los van 

de medische diagnose en een eventuele conventionele behandeling. In een goed 

samenwerkingsverband is het dus perfect mogelijk om de behandeling door een reguliere 

geneeskundige te combineren met een homeopathische behandeling bij een andere 

therapeut. 
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Cluster I – Basis Klassieke Homeopathie 

Module Holistisch gezondheidsmodel   p. 9 

Module ―Homeopathische bronnen‖   p. 10 

Module ―Homeopathische vraagstukken‖   p. 11 

Cluster II – Aan de slag met homeopathie 

Module ―Het homeopathisch gesprek‖  p. 12  

Module ―Hedendaagse homeopathie‖  p. 14  

 p. 15 Module ―Persoonlijke ontwikkeling‖  

Praktisch 

Het CKH-team                                                                                                      p. 16 

Leslocaties                                                                                                            p. 19  

Getuigschrift                                                                                                        p. 19 

Financieel                                                                                                             p. 19 

Inschrijven                                                                                                            p. 20 

 OVERZICHT 

DE OPLEIDING 

file://FRODO/Drive_D/CKH/programma/2015-2016/brochure2015.docx#_FINANCIEEL#_FINANCIEEL
file://FRODO/Drive_D/CKH/programma/2015-2016/brochure2015.docx#_INSCHRIJVEN#_INSCHRIJVEN
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Wie studeert homeopathie? Mensen die gefascineerd zijn door homeopathie 

omdat ze een positieve ervaring hadden of erover lazen en er meer willen over 

weten. Mensen die van ver of dicht bij gezondheidszorg betrokken zijn en een 

affiniteit voelen met of behoefte hebben aan een andere kijk op ziekte en 

gezondheid. En tenslotte mensen die zelf met homeopathie aan de slag willen 

gaan om anderen te helpen. 

 

Lees hierna hoe studenten de opleiding ervaren hebben: 

‗...allemaal hebben we een enorme evolutie gekend. In die zin zou ik aan wie 

ervoor openstaat zeker aanbevelen om de opleiding aan te vatten. Een leerschool 

voor en over het hele leven: een heldere kijk op ziekte en gezondheid is immers 

een eerste aanzet naar verandering op gezondheids- en persoonlijk vlak.‘ - 

Herlinde 

‗Alleen al omwille van de visie op ziekte en gezondheid zou iedereen die in de 

gezondheidszorg werkt een kennismaking met de homeopathie moeten krijgen. 

Ik zoek dus nog niet om homeopaat te worden. Het volstaat mij om te kunnen 

studeren en te kunnen omgaan met mensen die op dezelfde golflengte zitten. ‘- 

Hilde 

‗Het wordt ook elk jaar duidelijker dat homeopathie – welke de grote noemer is 

voor het CKH en alles wat door het CKH aangereikt wordt, de leerrijke boeken, 

kennismaking met integere mensen, bezig zijn met de juiste dingen – het pad is 

naar mijn zelfontwikkeling.‗ – Vera 

Bij het CKH staat de inhoud – de passie – voor homeopathie centraal. Daarnaast 

biedt het CKH ondersteuning aan haar studenten in de vorm van een eigen 

platform, online lessen, zelfstudiepakketten, stagemogelijkheden in de eigen 

schoolpraktijk, een bibliotheek, digibib en tweedehandsboeken. Bovendien is er 

voortdurend overleg over praktische en inhoudelijke zaken. 
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Het was een interessant jaar wat zelfkennis betreft. Het verbaast me dat niet alleen het 

nemen van remedies maar ook het bestuderen ervan zo‘n invloed heeft.‘ – Luc 

 

Deze cluster bestaat uit drie modules: Holistisch gezondheidsmodel, Homeopathische 

bronnen en Homeopathische vraagstukken. De inhoud van de modules is gericht op een 

kennismaking met en verdieping van de homeopathische inzichten in ziekte en gezondheid 

en de middelenbeelden. 

Deze modules kunnen door iedereen geïnteresseerd in dit alternatief en complementair 

gezondheidsmodel, gevolgd worden. 

 

Holistisch gezondheidsmodel 

Inhoud: ‗Organon der Geneeskunst‘, waarin men klassikaal overgaat tot lectuur, 

synthetiseren en becommentariëren van de eerste 70 aforismen aan de hand van onder 

meer: ‗Lectures on Homeopathic Philosophy‘ van Kent. ‗The Chronic Diseases‘ van 

Hahnemann komen aan bod en ‗Het handboek van de Homeopathie‘ van G. Vithoulkas. 

Verder worden de diverse strekkingen betreffende de miasmatheorie uitvoerig behandeld. 

De Zuid-Amerikaanse strekking komt aan bod, d.m.v. bestudering van de werken van 

Ortega, Masi, Eisayaga. De Indische denkschool wordt uitvoerig bestudeerd aan de hand 

van de werken van Sankaran, Chhabra enz. 

Leermateriaal: 

Organon van de geneeskunde, S. Hahnemann.  

Lectures on Homeopathic Philosophy, J.T. Kent.  

The Chronic Diseases (theoretisch gedeelte), S. Hahnemann 

Alles over Homeopathie, G. Vithoulkas 

Voorbereiding: 

Voor elke les leest men de opgegeven aforismen uit het Organon en probeert men hiervan 

in eigen woorden een samenvatting te maken. Tegelijk leest men de commentaar van Kent 

op het Organon, uit ―Lectures on Homeopathic Philosophy‖. Bijkomende lectuur (artikels) 

wordt via het studentenplatform bezorgd. 

Evaluatie: 

Schriftelijke test aan het eind van de module 

 CLUSTER I - BASIS KLASSIEKE HOMEOPATHIE 

DE OPLEIDING 
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Homeopathische bronnen 

Kennis van de middelenbeelden vormen de basis voor het homeopathisch voorschrift. De 

beroepsverenigingen gaan uit van een parate kennis van een 150-tal middelen. Recente 

ontwikkelingen binnen de homeopathie maken het mogelijk om een veel groter scala te 

beheersen. Daarbij gaat aandacht stelselmatig over van het memoriseren van de 

symptomatologie naar het bewandelen van verschillende mogelijke pistes en de 

vaardigheid snel de juiste en nuttige informatie te vinden. 

Inhoud: Materia Medica van een 40-tal polychresten, waarbij de studenten wegwijs gemaakt 

worden in de werkinstrumenten, te weten de verschillende Materia Medica en het 

Repertorium. Men leert syntheses te maken uit diverse Materia Medica en tot eigen 

samenvattingen te komen, na bestudering van enkele belangrijke klassieke werken en 

vergelijking van enkele moderne auteurs. 

Volgende middelen komen aan bod: 

1. Arsenicum Album, Calcarea Carbonica 

2. Pulsatilla, Sulphur 

3. Nux Vomica, Silicea 

4. Phosphorus, Lycopodium 

5. Sepia, Natrum Muriaticum, Lachesis 

6. Gelsemium, Aconitum, Belladonna 

7. Arnica, Allium Cepa 

8. Calendula, Ruta, Hypericum, Ledum 

9. Bryonia,  Chamomilla, Rhus Tox, Stramonium 

10. Ipeca, Tabacum, Cocculus, Veratrum 

11. Anacardium, Staphysagria, Cimicifuga, Ignatia 

12. Colocynthis, Causticum, Dulcamara  

13. Psorinum, Medhorinum, Syphilinum, Tuberculinum, Carcinosinum  

14. Nitricum Acidum, Phosphoricum Acidum, Muriaticum Acidum, Picricum Acidum, 

Sulphuricum Acidum 

15. Aurum, Ferrum 

 

Leermateriaal: 

 

Lectures on Homeopathic Materia Medica, J.T. Kent. 

Homeopathic Materia Medica, W. Boericke. 

Materia Medica of Homeopathic Medicines, S.R. Phatak. 

Repertory of Homeopathic Materia Medica, J.T. Kent. 

 

Voorbereiding: 

 

De materia medica van de middelen wordt bij verschillende auteurs (in eerste instantie 

Kent, Boericke en Phatak) doorgelezen. Daarbij tracht de student de informatie te ordenen, 

de rode draad doorheen het middel te vinden en de belangrijke symptomen van de minder 

belangrijke te onderscheiden. De thuis gemaakte samenvattingen worden meegebracht 

naar de contactmomenten waar in een groepsleergesprek de bevindingen van de 

studenten getoetst worden. Vanaf het tweede jaar worden de studenten verondersteld voor 

elk middel ook minstens de Mind-rubrieken en één van de belangrijkste andere 

repertoriumhoofdstukken in het repertorium van Kent op te zoeken. 
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Homeopathische vraagstukken 

Inhoud: Uit het Organon: de theoretische achtergrond van anamnesetechnieken, 

reactiepatronen, bereiding en dosering van de middelen, het behandelen van acute en 

chronische ziektegevallen. Oneigenlijke ziekten (ontstaan door fouten in de levenswijze, 

dieet of misbruik van bepaalde substanties of medicatie). Commentaren uit de klassieke en 

hedendaagse homeopathische literatuur. 

Kritisch bestuderen van wetenschappelijke literatuur over homeopathie, alternatieve 

geneeswijzen, psychologie, medische antropologie en sociologie. Verbanden leggen en 

hypothesen beargumenteren.  

Leermateriaal: 

Organon van de geneeskunde, S. Hahnemann  

Alles over Homeopathie, G. Vithoulkas 

Levels of Health, G. Vithoulkas 

The Emerging Science of Homeopathy, P. Bellavite & A. Signorini 

LM Potenties, via het studentenplatform 

Evaluatie: 

In groep een vraagstuk bestuderen aan de hand van literatuur uit verschillende domeinen 

en een werkstuk/verslag samenstellen en presenteren. 

 

De cluster loopt over twee jaar van telkens 15 zaterdagen van 9.30u tot 17u. Er is 

geen les op zaterdagen in de schoolvakanties. Het gedetailleerd programma wordt 

half augustus op de website www.ckh.be gepubliceerd. 

Deelname: 1200€ per jaar.  

Inbegrepen: lesgeld, toegang tot het elektronisch studentenplatform. Boeken zijn 

niet inbegrepen. Lunch zelf mee te brengen. 
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‗Toen ik afstudeerde als student geneeskunde had ik de indruk dat ik niets van 

geneeskunde kon maar na deze vijf-jaren-cyclus specialisatie in klassieke homeopathie heb 

ik echt de indruk om aan de slag te kunnen in homeopathie.‗ – Olivier, MD 

Deze cluster bestaat uit drie modules: het homeopathisch gesprek, hedendaagse 

homeopathie en persoonlijke ontwikkeling.  

Voorwaarde om aan deze modules deel te nemen: een basiskennis homeopathie en 

voldoende medische en/of therapeutische achtergrond kunnen aantonen, bereid zijn om 

eventueel therapeutische vaardigheden te verwerven en je motivatie toelichten in een 

kennismakingsgesprek. 

 

Het homeopathisch gesprek 

―Listening is the mother of all techniques‖ – Dinesh Chauhan, 2008 

Voor het homeopathisch consult zijn twee vaardigheden primordiaal:   

1 - de anamnese zodanig afnemen dat nuttige informatie verkregen wordt om tot een 

middelenkeuze te komen  

Voor het afnemen van de anamnese zijn therapeutische vaardigheden vereist en het 

beheersen van bepaalde technieken eigen aan het homeopathisch consult. Deze technieken 

worden in theorie toegelicht en worden door observatie tijdens de stage en oefening aan 

de hand van rollenspel en actieve stage verworven.   

Homeopaat en cliënt bevinden zich in een therapeutische relatie, die enigszins afwijkt van 

wat men in de gezondheidszorg gewend is. Dat kan voor zowel de homeopaat als de cliënt 

verwarrend zijn. Verder komen binnen deze relatie ook problemen voor die eigen zijn aan 

de verhouding hulpverlener/hulpvrager. 

Een aantal therapeutische technieken zijn in aangepaste vorm nuttig en werkzaam in het 

homeopathisch consult: o.a. client-centered therapie, felt sense, innerlijke navigatie en 

mindfulness helpen de homeopaat om die speciale attitude aan te nemen die we de 

―unprejudiced observer‖ noemen waarbij men zowel ingekeerd als uitgekeerd aanwezig is, 

observeert en ―er niets van denkt‖.  Het zijn deze houdingen en technieken die in hun 

homeopathisch aangepaste vorm aan bod komen tijdens de stages. 

 

 

 CLUSTER II -  AAN DE SLAG MET HOMEOPATHIE 

DE OPLEIDING 
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2- de casus analyseren om aan de hand van middelenkennis, repertorisatie, waarneming en 

psychologisch inzicht een middel te selecteren.  

Deze vaardigheid wordt aangeleerd in verschillende stadia: 

 uit papercases de informatie vertalen naar repertoriumrubrieken en repertoriseren; een 

eventuele differentieel diagnose beargumenteren  

 aan de hand van videocases de informatie vertalen naar repertoriumrubrieken, 

repertoriseren en aan de hand van observatie en psychologisch inzicht een differentieel 

diagnose van mogelijke middelen maken, hierbij wordt meer geavanceerde kennis van 

middelengroepen en analysemethoden ingezet  

 tijdens stagedagen samen met de stagemeester de casus stelselmatig overlopen om de 

juiste informatie te detecteren en te vertalen naar homeopathische informatie  

 na stage de eigen notities uitwerken in een gefundeerde analyse die achteraf met de 

stagemeester besproken wordt 

 actieve stage: een casus afnemen in bijzijn van docent en studiegenoten, en de analyse 

gezamenlijk bespreken  

De homeopaat moet weten wat normaal is en wat achterstand/eenzijdige ontwikkeling is. 

Dit is vooral van belang voor kindercases maar ook volwassenen kunnen vastraken in 

verstrikkende en belemmerende patronen. Niet alleen de psychologische 

ontwikkelingsfasen (Erikson, Piaget)  komen hier aan bod, maar tevens de homeopathische 

insteek (periodieke tabel, homeopathische kindertypes, voorbeeldcases uit de Sankaran en 

Vital Approach methode) wordt daarnaast geplaatst.  

Er worden workshops ingelast om studenten bij te staan bij de eerste eigen casuïstiek.  Het 

leerpad en leerproces worden als persoonlijk ontwikkelingsplan neergelegd in een portfolio 

waarin alle geziene cases worden gerapporteerd en besproken door middel van een 

persoonlijk leerverslag. Aan het begin van het academiejaar zal de nodige informatie 

gegeven worden over de klinische training en het bijhouden van de klinische map. 

 

Leermateriaal: 

Aids en Syphilis: The Hidden Link, G. Vithoulkas. 

Aids in het licht van de homeopathie, G. Vithoulkas. 

The Other Song, R. Sankaran. 

The Charm of Homeopathy, Anne Vervarcke. 

Voorbij Lichaam en Geest, Anne Vervarcke. 

The Vital Approach, Anne Vervarcke. 

Synergy, R. Sankaran 

Evaluatie:  

leerverslag en stageverslag 
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Hedendaagse Homeopathie  

Ondersteund door een zelfstudiepakket en online lessen worden een aantal middelen 

bestudeerd met hun miasmatische eigenschappen, hun herkomst en bestudering aan de 

hand van rijk, het periodiek systeem of de diverse families. Omdat de materia medica in 

groepen gezien wordt, is het quasi onmogelijk een gedetailleerde voorbereiding te maken 

voor elk middel van de groep. Daarom wordt gevraagd de hoofdkenmerken van de 

middelen na te lezen (bijv. in Prisma van Vermeulen). De materia medica lessen worden 

aangevuld door seminaries betreffende bepaalde families/groepen. 

Leermateriaal: 

Homeopathie en de elementen, J. Scholten. 

Homeopathie en de mineralen, J. Scholten. 

The Substance of Homeopathy, R. Sankaran. 

The Soul of the Remedies, R. Sankaran. 

Molluscs, Rajan Sankaran. 

Sea remedies and the evolution of senses, Jo Evans. 

Mangliavori‘s boeken (nota‘s van zijn seminaries) over groepen middelen. 

Peter Fraser‘s boeken over Insects, Miasms… 

Miasms and nosodes, Lou Klein. 

 

De cluster loopt over drie jaar van telkens 15 zaterdagen van 9.30u tot 17u. Er is 

geen les op zaterdagen in de schoolvakanties. Het gedetailleerd programma wordt 

half augustus op de website www.ckh.be gepubliceerd. 

Deelname: 1500€ per jaar.  

Inbegrepen: lesgeld, toegang tot het elektronisch studentenplatform. Boeken zijn 

niet inbegrepen. Lunch zelf mee te brengen. 
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Persoonlijke ontwikkeling 

Voor je verdere persoonlijke ontwikkeling vragen wij een aantal werken te lezen die 

aanzetten tot (zelf)reflectie. Verder dien je van alle cases die je te zien en op te lossen krijgt 

een verslag te bewaren in een map 'klinische training'. Hierbij noteer je kort de hoofdklacht, 

geef een samenvatting van de anamnese, de belangrijkste punten van de analyse en wat je 

van de case leerde en/of je observatie(s).  

Veel aandacht wordt ook besteed aan de grenzen van het therapeutisch handelen en 

beroepsethiek. 

Er wordt een intervisieweekend georganiseerd waar geoefend wordt in peer review en 

zelfreflectie. 

Uitdieping:  

De levensweg van Krishnamurti, Luytens. 

De kunst van het sterven, Osho.  

Overgave en strijd, K. Wilber. 

De nieuwe werkelijkheid, K. Wilber. 

Liefde, sex en het hart, A. Löwen. 

Steps to an Ecology of Mind, G. Bateson. 

De kracht van het nu, Eckhart Tolle. 

Mindfulness, in de maalstroom van je leven, Edel Maex. 

The Child‘s World, L. Johnston 

 

Voor het intervisieweekend wordt extra 200€ gevraagd voor de begeleiding.  

Accommodatie is niet inbegrepen. 
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Naast wisselende gastdocenten, die jaarlijks enkele colleges verzorgen, bestaat het 

enthousiaste, vaste docententeam van het CKH uit: 

Goedele De Nolf  

geboren op 7-6-74. Studeerde in 1997 af als Bio-ingenieur in de 

Landbouw en Milieu-Economie en als Geaggregeerde voor het 

Onderwijs in de Toegepaste Biologische Wetenschappen aan de 

KULeuven. Vervolgens deed ze onderzoek en gaf ze les als 

assistent aan de universiteit van Leuven en Pittsburgh, USA. Vanaf 

2001 volgde ze de opleiding Klassieke Homeopathie aan het CKH 

aangevuld met stage, bijscholing, lesweken en congressen bij 

andere homeopaten. Sinds november 2004 werkt ze in een 

groepspraktijk. In juni 2013 nam ze het roer van het CKH over. Ze 

startte in 2014 de opleiding vroedkunde aan de KHLeuven met de 

bedoeling het klassiek medisch kader en haar holistische visie te verzoenen en te integreren 

in haar werk.  

Christel Lombaerts  

geboren op 10-11-55. Economisch geschoold en gediplomeerd in 

1975. Raakte geïnteresseerd in alternatieve geneesmethoden in 

1996 en specialiseerde zich vervolgens in homeopathie aan het 

CKH. Was van 2005 tot 2013 verantwoordelijk voor het reilen en 

zeilen van de opleiding en de organisatie van de congressen. 

Doceert Materia Medica en Organon. In januari 2010 studeerde zij 

af als master in de Onderwijs- en Opleidingswetenschappen aan 

de UA en in 2013 behaalde zij een MSc Homeopathy aan de 

University of Central Lancashire (UK). 

Anne Vervarcke  

geboren op 15-10-52 te Oostende. Zij heeft aanvankelijk een artistieke opleiding gehad aan 

de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen en is 

later Oosterse Filologie en Sociale en Culturele Antropologie gaan 

studeren aan de KULeuven. Homeopathie leerde zij aanvankelijk van 

Paul Rubbens in Turnhout in 1987. Vervolgens studeerde zij verder 

aan de ‗School voor Homeopathie‘ te Bloemendaal (nu Amersfoort) 

waar ze haar diploma haalde in 1991. Ze volgde nascholing bij onder 

meer H. Heudens en J. Roks en woonde talloze congressen bij. Sinds 

1988 heeft ze een privé praktijk. In 1990 richtte ze  het Centrum voor 

Klassieke Homeopathie op in Leuven.. Ze stond meer dan 15 jaar aan 

het hoofd van het CKH en breidde de opleiding uit tot een 

volwaardige 5-jarige cyclus. Ze organiseerde tal van internationaal 

HET CKH-TEAM 

PRAKTISCH 
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gesmaakte congressen en seminaries. Momenteel geeft ze bovendien maandelijks 

nascholingsdagen met live en videocases in haar praktijk.  Ze publiceerde ook ―Klassieke 

Homeopathie: niet te geloven?!‖ en ‘250 jaar na Hahnemann‘. Deze boeken waren eerder 

informatief en voor een breed publiek bedoeld. Haar eerste engelstalige boek, ―The Charm 

of Homeopathy‖, is gericht aan professionele homeopaten en handelt over de laatste 

inzichten op gebied van de vitale verstoring. In 2008 volgde ―Behind the Glass Screen, a 

Survey on Ozone‖. ―The Vital Approach‖, ―Voorbij Lichaam en Geest‖, ―Homeopathy, 

Strange, Rare and Peculiar‖ en ―Homeopathy is everywhere‖ zijn recente publicaties. Alle 

publicaties kunnen besteld worden bij The White Room (www.thewhiteroom.be). 

Jean-Luc Vanderlinden 

geboren op 27-6-60 te Brussel. Studeerde af als arts aan de KULeuven in 1985, volgde een 

jaar tropische geneeskunde en kreeg in het Homeopathisch 

Centrum te Hechtel een homeopathische opleiding. In 1991 

startte hij een eigen praktijk in de omgeving van Leuven en 

verzorgt sinds 1994 de ‗medische basiskennis‘ van de opleiding 

klassieke homeopathie van het CKH. Sinds 1999 geeft hij ook 

rijkelijk uit de praktijk geïllustreerde homeopathische colleges 

vooral in het derde en vierde jaar. Hij schoolde zich onophoudelijk 

bij o.m. in de methode volgens Sankaran via de internationale 

seminaries van de Bombay Group. 

Wim Serneels   

geboren op 20-9-61 te Lier. Studeerde handel, was een fanatiek sportbeoefenaar en is en 

blijft een sportliefhebber. Zware blessures en een lange revalidatie brachten hem in contact 

met andere geneeswijzen. Hij volgde eerst een Basisopleiding 

Shiatsu en Homeopathie bij Jacques Gheysen in Aarschot. Daarna 

volgde hij de opleiding voedings- en gezondheidsconsulent aan 

de Europese Akademie te Antwerpen waar hij in 1993 afstudeerde. 

Vanaf 1991 volgde hij de opleiding Klassieke Homeopathie aan 

het CKH te Leuven waar hij afstudeerde in 1994. Hij bouwde 

gestadig zijn praktijkervaring op en volgde talrijke seminaries en 

bijscholingen in binnen- en buitenland Sinds 1997 is hij docent 

aan het CKH in Leuven en begeleider van workshops en 

supervisies. Hij was ook gastdocent voor het CKH in een Buitenlands Opleidingsproject te 

Novi Sad. Van 1999 tot 2010 was hij bestuurslid in de beroepsvereniging voor Klassiek 

Homeopaten, de LHC. 

Hilde Vanthuyne   

geboren op 23-02-69. Studeerde Pedagogische Wetenschappen 

aan de KULeuven. Na een loopbaan van 

vormingsverantwoordelijke voor schooldirecties, wetenschappelijk 

onderzoek aan de KULeuven en docent binnen de 

lerarenopleiding van de Karel De Grote Hogeschool vatte ze de 

studie aan van Klassieke Homeopathie. Aanvankelijk studeerde ze 

aan het CKH o.l.v. A. Vervarcke om vervolgens de vijfjarige 
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opleiding aan de School voor Homeopathie o.l.v. H. Heudens te vervolmaken. Nascholing 

volgde ze bij A. Geukens, Alize Timmermans en G. Vithoulkas. Recent volgde ze aan de 

KULeuven de postuniversitaire training ‗systeemopstellingen‘ en ‗Deep Change‘ o.l.v. 

Johannes B. Schmidt. Sinds 1999 is ze werkzaam als klassiek homeopaat in een zelfstandige 

praktijk te Leuven. 

Geert Desmet  

geboren in 1965 in Zwevegem. Werkt sinds 1997 in de beschutte 

werkplaats WAAK in Kuurne, waar zijn sociaal engagement aan 

bod komt. Een ingrijpend effect van een homeopathisch middel 

bij iemand uit zijn werkomgeving gaf hem de aanzet om 

homeopathie te gaan studeren aan het Centrum voor Klassieke 

Homeopathie in Leuven. Woonde seminaries bij van Alize 

Timmerman, Farokh Master, Nandita Shah, Bhawisha en 

Shachindra Joshi, Melissa Birch, Catherine Sharfstein, Jörg 

Wichmann en Dinesh Chauhan. Studeerde af in 2008 en geeft 

sinds 2010 les in Organon en MM aan het CKH. 

Jos Herygers 

Geboren op 15-04-54 te Herentals. Werkte gedurende vele jaren als arbeidsconsulent en 

servicemanager Arbeidsmarktcompetenties bij de VDAB in 

Turnhout. Hij kwam voor de eerste maal in contact met 

homeopathie door een consult bij Dokter Didier Langouche in 

Brasschaat. Deze ervaring was voor hem de rechtstreekse 

aanleiding tot het volgen van een opleiding Klassieke 

Homeopathie. Eerst bij René Smet in Turnhout en daarna aan het 

CKH in Leuven waar hij de opleiding afrondde in 2001.  

Nadien was hij gedurende 10 jaar actief lid van een werkgroep 

Homeopathie met Belgische en Nederlandse collega‘s.  

Jos volgde bovendien diverse seminars en bijscholing bij 

ondermeer Nandita Shah,  Alex Leupen, Ewald Stöteler, Jos van Kooten, Dinesh Chauhan... 

Verder was hij gedurende vele jaren een trouwe bezoeker van de Postgraduaat- en Master 

Classes van Anne Vervarcke in Leuven. Sinds 2005 heeft hij een zelfstandige praktijk als 

klassiek homeopaat in Turnhout. 

Isabelle Leirs 

Geboren op 10-02-79 te Herentals. Sinds haar 18 de levensjaar 

reeds  geboeid door homeopathie, vooral het dikke repertorium 

bij de homeopaat intrigeerde haar enorm.  

Dit heeft haar aangezet, om na haar studies Psychologie aan de 

KULeuven ,de opleiding  homeopathie aan het CKH aan te vatten 

in 2003.  In 2008 is ze afgestudeerd en tevens gestart als 

homeopaat in een groepspraktijk. Zoals elke homeopaat volgt 

Isabelle regelmatig bijscholingen en seminars. Binnen de 

homeopathie boeit de Indische school en case-taking haar het 

meest. Sinds 2012 beoordeelt ze mee de examencases van de 

studenten.  
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Locaties 

Alle lessen gaan door in het CC Romaanse 

Poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven  

of bij Avalonne, Haldertstraat 176,  

3390 Houwaart (Tielt-Winge) . 

PRAKTISCH 

Getuigschrift 

Voor alle modules met een aanwezigheid van minimum 70% wordt een attest van 

deelname afgeleverd. 

Men kan een getuigschrift klassieke homeopathie bekomen voor het volgen van de cluster 

‗Aan de slag met homeopathie‘ mits een aanwezigheid van minimum 70% op alle modules, 

het inleveren van het stageverslag en eigen casuïstiek, het afleggen van actieve stage en 

het inleveren van een eindwerk. Voor begeleiding en beoordeling wordt 250,- euro in 

rekening gebracht. 

Financieel 

Het inschrijvingsgeld is te voldoen uiterlijk op de laatste kalenderdag van september. Na 

ontvangst van het lesgeld bekomt men een fiscaal attest en een studentenkaart die 

toegang geeft tot de beveiligde studentenpagina‘s. Er kan geen gebruik gemaakt worden 

van een studiebeurs of opleidingscheques. Het CKH is wel erkend door het paritair comité 

voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (PC330) in het kader van het betaald 

educatief verlof.  

Boeken, software en ander studiemateriaal zijn niet in het lesgeld inbegrepen. Boeken kan 

men zich aanschaffen op de open deur dag (eerste zaterdag van september) of bij de firma 

Merlijn in Nederland (http://www.merlijnboekhandel.nl/). 
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Naam: …………………………………….…………………………………………………………………………………. 

Voornaam: ………………………………………………………………………………………………………………... 

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Woonplaats: ..…………………………………………………………………………………………………………... 

Telefoon: .….……………………………………………………………………………………………………………... 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum: ………………………………………………………………………………………………………. 

Beroep: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vooropleiding: ………………………………………………………………………………………………………... 

Ik schrijf mij in voor het 1e – 2e – 3e – 4e – 5e jaar en stort het lesgeld op 

bankrekening nummer IBAN: BE03 5230 8041 3984 - BIC: TRIO BE BB  van het 

CKH. 

Datum         Handtekening 

 

 

 

Terug te zenden aan:  CKH, Lintsesteenweg 66, 2540 Hove, België 

( of gebruik de on-line inschrijving op www.ckh.be ) 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

http://www.ckh.be/
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PUBLICATIELIJST 

Anne Vervarcke 

Artikels 

"Van niemand iemand worden" Dynamis nr. 52 

"Kicken van een vrije val" Dynamis nr. 45 

"Gelijken op Jezus" Dynamis 50 

"Het belagend virus weg eten" Dynamis 47 

"de Assepoes van de familie" Dynamis 48 

The Homeopathic Heritage Vol. 32, No. 32: "Zirconium, lerarning through a case"  

The Homeopathic Heritage Vol. 32, No. 10: "Stress and Rheumatic Complaints" (pdf) 

The Homeopathic Heritage Vol. 32, No. 11: "On Pathology" (pdf) 

Homeopathic Links 4/05 vol.18: 1-2 "CFS-trial Leuven" (pdf) 

Homeopathic Links 2/06 vol.19: 97-101 "Education in Homeopathy part 1" (pdf) 

Homeopathic Links 3/06 vol.19: 1-4 "Education in Homeopathy part 2" (pdf) 

Revue Belge d'Homoeopathie n° 50 59 année Sept. 2006 n° 3 "the Charm of Homeopathy" 

Revue Belge d'Homoeopathie n° 51 59 année Déc. 2006 n° 4 "the Charm of Homeopathy" 

The Homeopathic Heritage Vol. 34, No. : "High in the Sky" (pdf) 

Homeopathic Links 4/09 vol. 22:180-183 "The Coherent Pattern, the AV-Method and Ozone 
Case Example"  

Similia (the Australian Journal of Homeopathic Medicin" vol.21 #2 - December 2009 pag. 38
-39-40: "Falco peregrinus: Let me out of the Room or I will explode!"  

Education Symposium, ECCH, Leuven 2009: "Homeopathy is an art" (powerpoint) (full text) 

Stromingendag, NVKH, Nieuwegein Nederland 2009: lezing 

Similia December 2011, Monera 

The Homeopath, Spring 2012, "What makes my heart sing?"  

Documenta Homoeopathica Band 29, 2012, "Die Sprache der Nosoden hören. 'A Vital 
Approach' zu Bakterien und Viren", P. 201-231.  

Hpathy Ezine, October, 2012 "Homeopath Anne Vervacke explains her Vital Approach 
model to case taking"  

The Homeopath, Autumn 2012 "Relations are our mirror"  

Dec. issue of Homeopathy 4 Everyone. interview with Katja Schuett. link 

August issue of Homeopathy 4 Everyone: An excerpt from Anne Vervarcke‘s new book 
Homeopathy: Strange, Rare and Peculiar, exploring the patient-practitioner-remedy 
entanglement. link 

Newsletter the Society of Homeopaths, Summer 2013, "Epic walk takes homeopath across 
world"  

Homeopathy 4 Everyone June 2013, A little over Half Way! Anne updates us about her walk 
for Homeopathy 

Homeopathy 4 Everyone December 2013, Homeopathy 4 Everyone Show Me The Way… 
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Anne Vervarcke reflects on her ―Walk for Homeopathy‖ 

Homeopathie Magazine, feb 2013, Burlende Herten 

Homeopathie Magazine, april 2013, De Walk in het Wit 

Homeopathie Magazine, juni 2014, Homeopathie is besmettelijk, chronisch en ongeneeslijk 

The Homeopath, Spring 2014, Show me the Way 

The Homeopath, Summer 2014, The Story of the Walk 

Homeopathic Links, Summer 2014, The Next Step 

Similia, December 2013, I can't Help It, it's My Hormones 

Boeken 

Homeopathy is everywhere (The White Room, 2012, 24 pagina‘s) 

Introduction to the Vital Approach (DVD)- 10 Hour Training with Audio CD and Video, DVD, 
MP3 Audio/MP4 video/PDF formats 

Homeopathy: Strange, Rare and Peculiar (The White Room, 2012, 140 pages) 

The Vital Approach (The White Room, 2010, 136 pagina‘s) 

 Der Vitale Ansatz (The White Room, 2013, 158 pagina’s) 

Behind the Glass Screen - A Homeopathic Survey of Ozone (The White Room, 2009, 192 
pagina‘s) 

The Charm of Homeopathy (ook vertaald in het Tsjechisch en Servisch) 

The Charm of Homeopathy (BJain edition, 2008, 234 pagina‘s)  

Une autre vision de l'homéopathie - Une nouvelle lecture du XXIe siècle (Pietteur Marco, 
2008, 192 pagina’s) 

Postgraduate Annual 2006 (The White Room, 2006, 276 pagina‘s) 

250 jaar na Hahnemann (Academia Press, 2005, 124 pagina’s) 

Klassieke Homeopathie, niet te geloven? (Academia Press, 2004, 109 pagina‘s) 

Christel Lombaerts 

Lombaerts, Christel, 2014. Homeopathic treatment for chronic pain. Presentation for the EU 
conference ―Chronic pain: making the invisible visible. European collection of good 
practices‖, Brussels. 

Lombaerts, Christel. Therapie onder de loep: homeopathie. PlaceboNocebo, mei 2014. 

Levy, Ronen; Lombaerts, Christel; Vervarcke, Anne – I Can‘t help it – It‘s My Hormones – In: 
Similia – he Australian Journal of Homoeopathic Medicine December 2013—Volume 25 
Number 2. 

Dissertation: Threshold Concepts in Homeopathy, June 2013. 

Lombaerts, C., 2011. The Pitfalls in Teaching the Sensation Method: a case of threshold 
concepts? In: Similia – The Australian Journal of Homoeopathic Medicine December 2010—
Volume 22 Number 2. 

Decandia, Lisa; Lombaerts, Christel; Probert, Val – The Fairer Sex. In: The Homeopath, 
Autumn 2010, 29:2, p. 19-21. 

Vervarcke, A. & Lombaerts, C. (2009). The Art of Clinical Training. Presented at the ECCH-
ICH Education Symposium, Leuven: The White Room. 

Lombaerts, C., 2007. Paradise Lost: the Unified Theory on Miasms. In: Homoeopathic Links, 
20(4), p.183. 
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Foto‘s © Frank Toussaint 
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KLASSIEKE HOMEOPATHIE STUDEREN 

AAN HET CKH 

Het CKH vertrekt van de 

klassieke basiswerken en 

filosofie en streeft naar 

kritische beschouwing en 

toepassing van moderne 

homeopathische inzichten. 

Het CKH schenkt veel 

aandacht aan persoonlijke 

begeleiding en onder-

steuning bij stages, 

workshops en supervisie. 

Het CKH maakt onder 

meer gebruik van online 

platforms om studie-

materiaal ter beschikking 

te stellen en flexibel leren 

te vereenvoudigen. 


