Scholingsdag NVKP zaterdag 21 november 2000 te Arnhem

THEMA:

Scholingsdag NVKP zaterdag 17 november 2012 te Zeist

Thema:
Weerstand en het immuunsysteem;
effecten van voeding, vaccinaties en ontstoren van blokkades.

Met lezingen over:
- Voeding en de weerstand tegen ziekten door Dr. G.E. Schuitemaker,
orthomoleculair apotheker.
- Primaire reflexen en vaccinaties door Drs. M. Mulder, kinesioloog.
- Cease-therapie in de behandeling van autisme door Drs. A. van Veen,
homeopathisch arts.
- Risico’s in de reguliere gezondheidszorg door Dr. J.T. Koetsier, arts.

Toelichting:
De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken heeft tot doel:
- Het geven van informatie over ziekten, vaccins en de gevolgen van
vaccineren.
- Het informeren over de keuzevrijheid en de eigen
verantwoordelijkheid hierin.
- Het informeren over behandelingsmogelijkheden van
vaccinatieschade.
- Het bieden van informatie aan allen die bewust kiezen voor niet of
gedeeltelijk vaccineren.
- Het bieden van informatie over alternatieve ziektepreventie.
- Het stimuleren van maatschappelijke erkenning van vaccinatieschade
en het benadrukken van het belang van een goede, onafhankelijke
registratie van gezondheidsschadelijke effecten van vaccinaties.
Op deze scholingsdag met een verscheidenheid aan lezingen worden
professionals geïnformeerd over bovenstaande doelstellingen om in hun dagelijks
werk in de gezondheidszorg de signalen van mogelijke vaccinatieschade beter te
kunnen herkennen en te (laten) behandelen.
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Over de sprekers en hun lezingen:
Gert Schuitemaker, orthomoleculair apotheker
De spreker: Dr. Gert Schuitemaker (1952) is (niet
praktiserend) apotheker en doctor in de Geneeskunde. Hij
promoveerde op een bevolkingsonderzoek naar
risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Vanaf 1980 houdt
hij zich bezig met orthomoleculaire geneeskunde. Hij is
auteur van veel boeken en hoofdredacteur van
ORTHOmagazine en van Fit met Voeding. Hij is voorzitter
van de Stichting Ortho Institute en directeur van Ortho
Communications & Science BV.
Lezing: Voeding en de weerstand tegen ziekten.
Ziekte gaat onmiskenbaar gepaard met een verzwakking van de weerstand. De
beste preventie is de weerstand te verhogen. Goede voeding en
voedingssupplementen, samen met andere leefstijlverbeterende methoden, zijn
de meest geëigende middelen om ziekte te voorkomen en te behandelen, al of
niet in combinatie met andere therapieën.
Helaas worden in Nederland voeding en voedingssupplementen ter bevordering
van de weerstand, zowel in de huisartsenpraktijk alsook ter algehele preventie,
stelselmatig genegeerd. De overheid geeft voorrang aan collectieve vaccinatie
om epidemieën te voorkomen en koopt preventief medicijnen in, zoals Tamiflu bij
de Mexicaanse griep. In de lezing zullen de mogelijkheden op een rij worden
gezet om de eigen gezondheid in de hand te nemen met goede voeding en
voedingssupplementen.

Margaret Mulder, kinesioloog
De spreker: Drs. Margaret Mulder(1952) is na jarenlang
lesgeven (geschiedenis) meerdere natuurgeneeswijzen
gaan studeren zoals Kinesiologie, Shiatsu, Westerse en
Chinese healing. Zij ontwikkelde de Edu-kinetische
opleiding Primaire Reflexen (RPRM®) en is hierin
werkzaam als docent en heeft een eigen praktijk als
kinesioloog/therapeut Primaire Reflexinhibitie. Zij
publiceerde verschillende artikelen en de boeken: “Over
leven” en “Primaire Reflexen, reageren of ageren?”
Lezing: Primaire reflexen en vaccinaties. Ieder mens wordt geboren met een aantal
onmisbare volautomatisch optredende bewegingen, waardoor hij het geboorteproces en
de eerste 2 maanden daarna kan overleven. Deze volautomatische bewegingen,
geïnitieerd vanuit de diep in het brein gelegen hersenstam, heten Primaire Reflexen
(P.R.). Zij beheersen de energiehuishouding van de baby. Volgens een natuurlijk proces
van bewegen, krijgt de baby tijdens zijn eerste jaar deze P.R. onder controle (inhibitie)
zodat zij uiteindelijk onder normale omstandigheden niet meer optreden.
Babyvaccinaties tijdens de periode dat hij zijn P.R. nog niet onder controle heeft, kunnen
het inhibitie proces verstoren en voor de baby (levens)gevaar opleveren. Vaccinaties
kunnen in combinatie met ongeremde Primaire reflexen als bewegingsblauwdruk het
opgroeiende kind in een repeterende deadlock positie houden vanwaar inadequate
fysiologische reacties het immuunsysteem uitputten en het hele organisme
(zenuwstelsel, spieren, waterhuishouding, organen en klieren) permanent belasten.
Door de P.R. onder controle te brengen, wordt de natuurlijke basis hersteld van waaruit
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An van Veen, homeopathisch arts
De spreker: Drs. An van Veen (1965) is in 1991
afgestudeerd als arts aan de universiteit van Utrecht. In
1992 begon ze haar homeopathische opleiding te Hechtel,
België. Vanaf 2000 tot 2010 heeft ze samengewerkt met
drs. Tinus Smits in het Centrum voor Holistische
Geneeskunde in Eindhoven. Vanaf 1998 heeft ze
eveneens ook een eigen praktijk voor energetische
geneeskunde in haar woonplaats in België. Ze houdt zich
sinds 2000 bezig met het ontstoren in de homeopathische
behandeling van patiënten.
Lezing: Cease-therapie in de behandeling van autisme.
Moderne ziekten ontstaan als het product van de huidige manier van leven, waarin
het zelfgenezend vermogen van de mens door medicatie, slechte voeding en een
verontreinigd leefmilieu ondermijnd wordt. De lange termijn gevolgen van deze
manier van leven beginnen we nu onder ogen te zien. Cease-therapie is een
combinatie van het d.m.v. homeopathie ontgiften van
medicijnen/vaccins/chemische stoffen, etc. en orthomoleculaire geneeskunde.
Jannes
Koetsier,
Deze
combinatie
kan erarts
in vele gevallen voor zorgen dat het lichaam ontgift en
hersteld wordt. Cease-therapie wordt ook met succes toegepast in de behandeling
van autisme, dat een van de moderne ziektes is. De grondlegger van Ceasetherapie was drs. Tinus Smits.

Dr. Jannes Koetsier, arts
De spreker: Dr. Jannes Koetsier (1948) werkte als
huisarts, verzekeringsarts en bedrijfsarts. Hij was
medisch directeur van Gak Rotterdam, onderdirecteur
medische zaken Gak Nederland, commissaris van de Arbo
Groep Gak en richtte de arbodienst Arbo Groep Holland
op (thans Achmea-arbo). Hij schreef het boek “De
gezonde patiënt” en trad op als panellid voor het tvprogramma AVRO-Missers. Momenteel is hij freelance
arts en adviseur.

Lezing: Risico’s in de reguliere gezondheidszorg.
De lezing zal gaan over de risico’s in de reguliere gezondheidszorg aan de hand
van enkele voorbeelden. Hoe deze risico’s tot stand komen en wat de ‘patiënt’
kan doen om deze risico’s te vermijden. Voorts zal hij aandacht besteden aan
kindervaccinaties waarvan hij inmiddels weet, dat deze minder nuttig en minder
veilig zijn dan de overheid ons wil doen geloven. Hij wil laten zien hoe bij
calamiteiten na vaccinatie de doofpot-strategie van de overheid werkt.
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Programma scholingsdag 17 november 2012

09.00

Ontvangst en inschrijving.

10.00

Welkomstwoord door dagvoorzitter: Noor Prent en de
organisator Anne Marie van Raaij-Schouten.

10.05 – 11.25

Dr. Gert Schuitemaker: Voeding en de weerstand tegen
ziekten.

.

11.25 – 11.45

Pauze

11.45 – 13.00

Drs. Margaret Mulder: Primaire reflexen en vaccinaties.

13.00 – 13.45

Lunchpauze met biologische lunch.

13.45 – 15.00

Drs. An van Veen: Cease–therapie in de behandeling van
autisme.

15.00 – 15.15

Pauze

15.15 – 16.30

Dr. Jannes Koetsier: Risico`s in de reguliere
gezondheidszorg.

16.30 – 17.00

Forumdiscussie.

17.00

Afsluiting en uitgifte van certificaten.

uur
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Informatie
Algemeen
De samenvattingen van de lezingen zullen worden gebundeld in een syllabus die
te gebruiken is als naslagwerk. Deze zal aan het begin van de dag aan de
deelnemers worden uitgereikt.
De dagvoorzitter is Noor Prent, coördinator van het NVKP kennisteam.
Accreditatie
Accreditatie voor de scholingsdag wordt bij verschillende beroepsorganisaties
aangevraagd. De verleende accreditaties worden op de website www.nvkp.nl
vermeld.
Certificaten
Deelnemers ontvangen na afloop van de dag een bewijs van deelname. Deze
certificaten worden uitsluitend persoonlijk overhandigd.
Aanmelding
Aanmelding geschiedt door het invullen van een aanmeldingsformulier op de
website, dat u vanaf begin april op de website kunt vinden. Hierna ontvangt u
per mail z.s.m. een factuur.
Na ontvangst van uw betaling op een speciaal hiervoor geopende rekening bij de
Triodosbank nummer: 25.46.44.317, bent u ingeschreven.
In verband met een maximum aantal deelnemers is het raadzaam u zo spoedig
mogelijk in te schrijven en de betaling te voldoen. Plaatsing geschiedt in
volgorde van binnenkomst van betaling.
Kosten
Deze scholingsdag kost bij voorinschrijving 85,00 inclusief syllabus, koffie, thee
en biologische lunch.
Na 17 oktober sluit de voorinschrijving en betaalt u 95,00.
Studenten kunnen voor een gereduceerde prijs van 50,00 deelnemen, zij
kunnen hiervoor een mail met kopie van studentenkaart zenden aan
secretaris@nvkp.nl, dan ontvangen zij een aangepaste factuur.
Vragen
Indien u nog vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan de organisatie
scholingsdag, Anne-Marie van Raaij-Schouten, secretaris NVKP
secretaris@nvkp.nl
Locatie
De scholingsdag vindt plaats in de aula van de Stichtse Vrije School,
Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist
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Openbaar vervoer:
•
•

•

Vanaf het NS-station Driebergen/Zeist met bus 56 van Midnet richting Amersfoort,
uitstappen halte Geroplein; ook kan vanaf dit station een treintaxi genomen worden.
Vanaf het NS-station Amersfoort met bus 56 richting Wijk bij Duurstede. Uitstappen
halte Geroplein.
Vanaf de bushalte ongeveer 50 meter richting Zeist-centrum lopen en bij de
oversteekplaats een fietspad in. Dit loopt eerst door bossages en dan met een lus
door nieuwbouw en komt vlak bij school op de Socrateslaan uit.
Vanuit Utrecht Bus 52, uitstappen bij het Handelscentrum. Vanaf de bushalte een
stukje teruglopen, linksaf tot de Boulevard, daar rechtsaf en na 60 m linksaf het
fiets/voetpad in.
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Auto
Vanaf de A28 (afslag Zeist-Oost) wordt richting Woudenberg gevolgd via
de Krakelingweg. De eerste weg rechts na de bocht is de Verlengde
Slotlaan. De Socrateslaan is daarna de tweede weg rechts.
Adres: Socrateslaan 24 3707 GL
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