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Voor wie is de cursus bedoeld?
Voor mensen die op natuurlijke wijze met gezondheid aan de slag willen.

De cursus is voor iedereen die geïnteresseerd is in klassieke homeopathie 

en die zich hier praktisch mee bezig wil houden. Ook als je meer wilt 

weten over wat homeopathie nou eigenlijk is (en wat niet!) raden we je 

van harte aan om deel te nemen.

Voor ouders van kleine kinderen is de cursus ook bijzonder geschikt, 

omdat je met kleine kinderen nogal eens te maken krijgt met acute 

infectieziektes en ongelukjes. Tijdens de cursus leer je wat je zelf wel en 

niet kunt behandelen. Ook komen sportblessures aan bod en de cursus 

is ook zeer interessant voor iedereen die huis-tuin-en-keukenklachten en 

-ongelukken liever op een natuurlijke manier wil ondersteunen.

Verdere Informatie

De EHMH cursus wordt gegeven op 3 
avonden van 19.30 uur tot 22.00 uur. 
De zaal gaat open om 19.15 uur. 
Thee en koffie staan voor u klaar.

In 2014 worden er op de volgende 
data EHMH-cursussen gegeven: 
Maandag 6, 13 & 20 jan.
Donderdag 6, 13 & 20 feb. 
Donderdag 6, 13 & 20 mrt.
Maandag 12, 19 & 26 mei.
Maandag 16, 23 & 30 jun.
Donderdag 4, 11, 18 sep. 

Het minimum aantal deelnemers is 8 en 
het maximum aantal deelnemers is 15.

Schattekerkerweg 1B
3641 PM Mijdrecht
Tel. 0297 28 20 63 of
06 407 535 70

“Er is veel wat je zelf kunt doen, 
als je de mogelijkheden maar kent”
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Wat kost het?
De cursus bestaat uit drie avonden 
inclusief syllabus en EHMH doos met ruim 
30 middelen, zodat u de opgedane kennis 
meteen in de praktijk kunt brengen. 
Kosten: €130,00 per persoon. 

Hoe geef ik me op?
e-mail: gerdabocxe@xs4all.nl 
of info@homeopathiemijdrecht.nl 
telefonisch: Gerda Bocxe: 0297 28 20 63 
of Rianda Groenendijk: 06 407 535 70

Na aanmelding ontvangt u de bank 
gegevens waarnaar u het cursusgeld kunt 
overmaken. De cursus dient voor aanvang 

betaald te zijn. 

Locatie & contact



Wat leer je?
In de cursussen besteden we aandacht aan allerlei aandoeningen en ziektes 

die je in het dagelijks leven tegen kunt komen. Ook wordt er ruim aandacht 

besteed aan de grondslagen van de homeopathie en aan de homeopathische 

middelen. Deze middelen vormen immers de basis van waaruit we werken en 

is het nuttig en interessant om iets van de achtergronden te weten.

De onderwerpen die tijdens de cursussen onder andere aan bod komen zijn:

Theorie:
 Wat is homeopathie

 Grenzen van wat je wel/niet zelf

kunt behandelen

 Wat is pluis en wat is niet pluis

 Basisprincipes van de homeopathie

Klassieke homeopathie wordt vaak in verband gebracht met
chronische ziektes, maar ook bij acute ziektes en ongelukken 
werkt homeopathie bijzonder doeltreffend! Bovendien stimuleert 
het homeopathisch middel je zelfgenezend vermogen. Wat dat is, 
wordt uitgelegd tijdens de cursus.

Homeopathie

Maak kennis met homeopathie
Gerda Bocxe en Rianda Groenendijk verzorgen regelmatig korte cursussen 

‘Eerste Hulp Met Homeopathie’. Deze cursussen zijn voor iedereen een 

uitstekende gelegenheid om kennis te maken met deze geneeswijze en 

om te leren hoe je die zelf toe kunt passen in eerste hulp situaties. 

Aan de hand van voorbeelden wordt op eenvoudige en praktische 

wijze uitgelegd wat homeopathie is, hoe het werkt en hoe de middelen 

toegepast kunnen worden.

 Waarop baseer je de middelkeuze

 Toediening en dosering van

homeopatische middelen

 Hoe maken we onderscheid tussen

homeopatische middelen

Gerda Bocxe:
“Mijn naam is Gerda Bocxe. Mijn doel is 

mensen dusdanige hulpmiddelen aan te reiken 

dat ze zelf weer verder kunnen. Eén van deze 

hulpmiddelen is de Homeopathie. Ik ben 

afgestudeerd Klassiek Homeopaat sinds 1997 

en heb ook sinds die tijd een eigen praktijk.  

Naast de klassieke homeopathie heb ik me o.a. 

gespecialiseerd in homeopathisch detoxen. Door 

het inzetten van homeopathische middelen 

heb ik de afgelopen 15 jaar veel mensen op 

zien knappen. Voor mij is het belangrijk dat 

homeopathie gezien gaat worden als iets wat je 

zelf thuis kunt inzetten zodra er een klacht is, op 

wat voor vlak dan ook.”  www.gerdabocxe.nl

Rianda Groenendijk:
“Sinds ruim een jaar heb ik een praktijk 
voor Klassieke homeopathie na het 
afronden van een 6 jarige HBO studie. 
Klassieke homeopathie is een fantastische 
geneeswijze die doeltreffend de klachten 
aanpakt. De totaliteit van het kijken naar de 
persoon met de klacht vind ik een mooie 
benadering die me keer op keer versteld 
doet staan door zijn prachtige resultaten! 
Homeopathie is mijn passie en mijn manier 
van leven! Graag wil ik een stuk van mijn 
kennis overbrengen door middel van deze 
EHMH cursus.
www.homeopathiemijdrecht.nl

De Homeopaten

Rianda Groenendijk
Klassiek Homeopaat

Gerda Bocxe
Klassiek Homeopaat,

Omega Health Coach

Klachten:
 Ongevallen en verwondingen

 Borstontsteking

 Brandwonden

 Menstruatiepijnen

 Maag/darmstoornissen

 Reisziektes

 Tandheelkundig ingrijpen

 Beten en steken

 Kleine sportblessures

 Eenvoudige infectieziektes, zoals

griep en verkoudheid

 Kinderziektes

Homeopathische 
middelen, zoals:

 Arnica montana (Valkruid)

 Calendula officinalis (Goudsbloem)

 Hypericum officinalis (Sint Janskruid)

 Ledum palustre (Moerasrozemarijn)

 Ruta graveolens (Wijnruit)

 Rhus toxicodendron (Gifsumak)

 Atropa Belladonna (Wolfskers)

En nog veel meer!

Eerste 
Hulp Met 


