STAGE-AFSPRAKEN
Doel van de stage, algemeen
















de student wordt opgeleid tot het deskundig en onder eigen verantwoordelijkheid uitvoeren van
het beroep
de stagiair leert een werkrelatie met de patiënt te creëren op basis van vertrouwen en respect
de stagiair leert een anamnese af te nemen, een daarop gebaseerd behandelplan te maken, uit
te voeren en te evalueren aan de hand van de regels van de klassieke homeopathie. Onderdeel
van het behandelplan is een prognose
de stagiair leert een homeopathische diagnose te stellen, dat wil zeggen dat de student kennis
heeft van de Materia Medica en deze op basis van het gelijksoortigheidprincipe kan toepassen
de stagiair leert zowel acute als chronische gezondheidsklachten van de patiënt op mentaal,
emotioneel en fysiek niveau te onderkennen en te behandelen
de stagiair kent in grote lijnen de allopathische medische diagnostiek en herkent hierdoor
risicodragende situaties voor de patiënt. In dergelijke situaties wordt de patiënt geïnformeerd en
doorverwezen voor aanvullende diagnostiek en eventuele behandeling
de stagiair leert eventueel een lichamelijk onderzoek te doen, aanvullend op de anamnese, met
uitsluiting van de voorbehouden handelingen zoals in de wet BIG omschreven
de stagiair leert factoren die de gezondheid van de patiënt negatief beïnvloeden zoals
eetgewoonten of andere leefpatronen te onderkennen
de stagiair leert het verloop van de behandeling te evalueren en beoordelen
de stagiair leert het voeren van een professionele praktijk
de stagiair leert samenwerken met collega’s
de stagiair is in staat tot zelfreflectie en leert werken met reflectie
de stagiair heeft kennis van het wettelijk kader dat van toepassing is op de beroepsuitoefening
de stagiair leert van de mogelijkheden en grenzen van de klassieke homeopathie en leert
samenwerken met andere zorgverleners
de stagiair is op de hoogte van de sociale kaart van zorgverleners en instanties en is daardoor
in staat te zien wanneer en naar wie er doorverwezen zal moet worden

Opzet, afspraken en kosten











de stagebijdrage voor groepen studenten is € 180,- per groep per dagdeel
afspraken over verdeling van de kosten, tijdstippen en duur van een groepsstage worden in
overleg bepaald.
zodra de student eigen patiënten gaat behandelen wordt de stage individueel en vindt plaats in
overleg met de stagegever.
het is mogelijk om eigen patiënten in te brengen en te participeren in de behandeling.
de student werkt te allen tijde onder supervisie en onderneemt niets zonder overleg met de
stagegever.
uitwerkingen van een consult worden anoniem en onder een wachtwoord per mail verzonden.
de stagebijdrage voor het voeren van consulten door individuele studenten is gelijk aan de
consultprijs die wordt betaald door de meegebrachte eigen patiënt. De patiënt betaalt de
consultprijzen zoals die zijn vastgesteld per 1 januari van het jaar en staan gepubliceerd op
onze website. De patiënt kan de nota indienen bij zijn of haar ziektekostenverzekeraar.
Nabespreking van een individueel afgenomen consult en feedback op de uitwerking is gratis.
Overige individuele begeleiding in aanvulling op de stage bedraagt € 60,00 per uur.

SCRIPTIEBEGELEIDING
Indien wij voldoende affiniteit hebben met het gekozen onderwerp, willen wij graag je scriptie
begeleiden.
Je hoeft niet bij ons stage te lopen om je scriptie door één van ons te laten begeleiden.
De kosten voor scriptiebegeleiding zijn € 60,00 per uur.

