
Secretariaten
Nederland
Odilia van der Kleij
Deurloostraat 129 hs 
1078 HX Amsterdam
info@homeopathiestichting.nl     

België
Meta Zahren
Radijzenstraat 10, 8500 Kortrijk
tel. +32 (0)468 / 455 240
info@vsuhomeopathie.be     

Geschatte studiebelasting 
Eerste jaar:  
10 lesdagen van 10-17 uur zelfstudie: ca. 
2 uur per week. 
Tweede jaar:  
10 lesdagen, minimaal 2 stagedagen, 
mentorgroep en zelfstudie minimaal 3 uur 
per week. 
Derde jaar:  
8 terugkomdagen, 2 dagenanamne-
setraining, en ten minste 15 dagdelen 
stage; zelfstudie: minimaal 3 uur per 
week. 
Dynamisjaren: (optioneel 2022-’25) 
3 blokken van 4 dagen per jaar

Locaties: 
Door de samenwerking van de Homeopa-
thie Stichting met de VSU, de Vlaamse 
Studiegroep voor Unitaire Homeopathie, 
worden de lessen afwisselend gegeven 
in Den Bosch en Antwerpen, met zowel 
Nederlandse als Vlaamse docenten.

Locatie Den Bosch: Emmaplein 21 
Locatie Antwerpen: Boekbergenlei 191 
Deurne

Studiekosten 
De studiekosten voor het eerste jaar 
bedragen € 1.200, persoonlijke coaching 
en mentorschap inbegrepen. 

De kosten voor de daaropvolgende 
studiejaren bedragen € 1.990,– per jaar.

Het studiemateriaal staat op onze on-line 
platform ter beschikking voor alle PACH 
studenten.

Aanmelden 
Nederland: www.homeopathiestichting.nl 
België: https://nl.vsuhomeopathie.be

Minimum aantal deelnemers 
Het minimum aantal deelnemers bedraagt 
6 personen. Indien dit aantal niet wordt 
gehaald, zal nader bekeken worden of de 
opleiding doorgang kan vinden.

Literatuurlijst 
Verplichte literatuur

• Het Organon der Geneeskunst,  
Hahnemann; Nederlandse vertaling 
van O.E.A. Goetze. 
ISBN 9071669033

• Synthesis, Repertorium Homeopathi-
cum Syntheticum;  
Dr. Frederik Schroyens 
(Homoeopathic Book Publishers, 
London) (edition 9.1)  
ISBN 190257513x

• Desktop Guide; Roger Morrison 
(Hahnemann Clinic Publishing,  
California) ISBN 096353680

U kunt de boeken bestellen bij:
Uitgeverij Merlijn (Olivier Bakker) 
tel. +31 (0)23 - 551 19 91 
www.merlijnboekhandel.nl

Plaats uw bestelling per mail en geef aan 
dat je VSU HS PACH student bent om 
van onze korting bij Uitgeverij Merlijn te 
genieten.

Herroepingsrecht/Bedenktijd 
U heeft het recht om uw inschrijving 
tot 14 dagen na datum van inschrijving 
zonder opgave van reden te annuleren. 
U krijgt dan uw volledige inschrijfgeld 
binnen 14 dagen na aanmelding terug-
gestort. Om gebruik te maken van dit 
recht kunt u contact opnemen met  
NL: info@homeopathiestichting.nl  
BE: info@vsuhomeopathie.be  
De bedenktermijn geldt tot aanvang van 
de opleiding.

Facturering 
De studiekosten dienen voor aanvang 
van de opleiding te zijn voldaan. Bij niet 
vooraf betalen kan de toegang tot de 
opleiding worden geweigerd. Alle kosten 
ontstaan door wanbetaling zijn voor 
rekening van de deelnemer. Tussentijdse 
prijswijzigingen zijn voorbehouden en 
de prijs van de studiekosten kan jaarlijks 
worden geïndexeerd.

Condities waaronder de  
opleiding niet door kan gaan: 

• 5 of minder inschrijvingen. De 
Homeopathie Stichting behoudt zich 
het recht voor om bij 5 of minder in-
schrijvingen de opleiding nietdoor te 
laten gaan. U wordt hiervan 1 week 
van te voren per e-mail op de hoogte 
gesteld.

• Docent plotseling verhinderd. Indien 
een module onverwachts geen 
doorgang kan vinden in verband met 
verhindering van de docent, zal een 
nieuwe datum worden voorgesteld.

Annuleringen 
Voor annulering gelden de volgende 
regels:

• Tot uiterlijk drie weken voor aanvang 
van de opleiding wordt € 10,– admin-
istratiekosten in rekening gebracht.

• Bij annulering in de periode tus-
sen drie weken en één week voor 
aanvang van de opleiding wordt 
vijftig procent van de studiekosten in 
rekening gebracht.

• Bij annulering binnen een week voor 
aanvang van de opleiding wordt het 
gehele bedrag van de studiekosten 
in rekening gebracht. De VSU en HS 
bieden in dat geval de mogelijkheid 
om het volgend jaar opnieuw in te 
schrijven tegen een gereduceerd 
tarief van vijftig procent.

• Bij niet verschijnen van de deelne-
mer is het gehele bedrag van de 
studiekosten verschuldigd.

• Het annuleren van de opleiding dient 
schriftelijk plaats te vinden.

Rechten studiemateriaal 
De VSU en HS investeren veel in goed 
studiemateriaal en behouden zich alle  
rechten voor met betrekking tot het 
studiemateriaal. De opdrachtgever/
deelnemer is niet gerechtigd materiaal 
waarop auteursrechten of andere rechten 
berusten op enigerlei wijze aan derden af 
te staan of in gebruik te geven.

Acceptatie 
Door inschrijving geeft de opdrachtgever/ 
deelnemer te kennen deze voorwaarden 
te accepteren.
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