
DE ESSENTIËLE ADVIEZEN 
De basisprincipes van het advies opbouwen 
en reageren op courante situaties in de 
apotheek.

EXPERTISES
(VANAF 2020)

Praktische, in de apotheek toepasbare opleidingen
Bevragingsmethode  die de kwaliteit van het advies verbetert
Begeleiding door een o�  cina-apotheker

TARIEF: € 160 voor de 2 dagen.
Inclusief lunch, pauzes, cursussen en cursusmateriaal.
Opleiding over 2 niet opeenvolgende dagen van 08:30 tot 17:00 uur.

• Programma met afwisseling van theoretische bijdragen, uitwisseling tussen 
deelnemers en spreker (delen van ervaring), casussen, beslissingsbomen ...

• Elke deelnemer krijgt bij het begin van de opleiding schriftelijk 
cursusmateriaal met de inhoud van de opleiding.

• Rollenspel met groepswerk rond casussen in de apotheek om de 
bevragingsmethode en de adviesprincipes toe te passen, de gepaste 
homeopathische geneesmiddelen voor acute symptomen te kiezen en een 
aan de situatie aangepast advies te formuleren.

• Begeleiding door een apotheker die gespecialiseerd is in homeopathisch 
advies.

De cursussen van CDFH worden in België gegeven door BVKH,
Belgische Vereniging voor Klinische Homeopathie.

Voor meer informatie over CDFH:

via uw vertegenwoordiger
via fax 02/705 34 19
via cdfh@abhc-bvkh.be

Praktische informatie

Inschrijvingen 

De troeven van de opleiding

contact@cdfh.fr

f
CDFH - Centre De Formation en Homéopathie
Centrum voor Opleiding in de Homeopathie

@CDFH_formation

CDFH

Homeopathie in de apotheek
Een evolutief parcours:

2

Voortzetting van de opleiding rond zelf 
gekozen thema’s.

1

✉
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Module: DE ESSENTIËLE ADVIEZEN Modules: EXPERTISES

DOELSTELLING:
Homeopathische geneesmiddelen integreren in het 
eerstelijnsadvies bij de meest voorkomende klinische situaties 
in de apotheek. 

Homeopathische geneesmiddelen integreren in de 
behandeling, in de eerste lijn ...

INHOUD:

• SPECIFICITEITEN VAN DE HOMEOPATHIE 
De patiënt, het homeopathisch geneesmiddel, 
het belang van homeopathie, vooroordelen

• HET MEDISCH VOORSCHRIFT
De voorschrijfprincipes, de praktische hulpmiddelen, 
de plaats van homeopathie

• HET ADVIES IN DE APOTHEEK 
De gouden regels van het advies, de bevragingsmethode, 
eerstelijnsadvies

• DE ESSENTIËLE ADVIEZEN
Angst- en slaapstoornissen, dermatologie, traumatologie, 
KNO-aandoeningen, spijsverteringsstoornissen, 
veneuze stoornissen, mond- en gebitsproblemen

PEDIATRIE

BEGELEIDING IN DE ONCOLOGIE

GYNAECOLOGIE EN VERLOSKUNDE 

PEDIATRIE

KNO

... de meest voorkomende aandoeningen 
bij kinderen in de apotheek: koorts, KNO-
aandoeningen, dermatologie, gedragsstoornissen, 
spijsverteringsstoornissen ...

… in het kader van ondersteunende zorgen, 
bij kankerpatiënten in alle fasen van hun 
zorgparcours (vanaf de diagnose tot de periode 
na de kanker): angststoornissen, onder controle 
houden van bijwerkingen van behandelingen, 
pre- en post-operatieve begeleiding ...

… courante gynaecologische aandoeningen en 
zwangerschapskwaaltjes: cyclusstoornissen, acne, 
opvliegers, misselijkheid, circulatiestoornissen, post 
partum ...

... de meest voorkomende KNO-aandoeningen 
in de apotheek: verkoudheid, allergische 
rinitis, oorpijn, sinusitis, hoest, keelpijn, koorts, 
griepsyndromen ...

GYNAECOLOGIE EN VERLOSKUNDE 

MODULES VAN
2 NIET OPEENVOLGENDE

DAGEN  

Het volledige programma van elke module vindt u op de website
www.cdfh.fr

Begeleiding door
een officina-apotheker

1 2

DERMATOLOGIE
... de meest voorkomende dermatologische 
aandoeningen in de apotheek: brandwonden, 
zonneallergie, wratten, acne, eczeem, dermatologische 
bijwerkingen van kankerbehandelingen ... 

(vanaf 2020)
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