
Opleiding over Lyme en  MSIDS 
 

Dr Richard Horowitz 
 

Zaterdag 19 september 2015, België 
Dr. Horowitz stelt voor om een opleidingsvoormiddag te voorzien over de 

ziekte van Lyme en de Multi Systemic Infectious Diseases (MSIDS). Als 

geneesheer-internist is hij sinds 28 jaar specialist in de ziekte van Lyme en 

haar co-infecties. Hij is de oprichter van het Hudson Valley Healing Arts 

Center van Hyde Park (New York) dat in dertig jaar tijd meer dan 12.000 

patiënten behandeld heeft die aan ziektes overgedragen door teken 

lijden. Hij wordt in verschillende landen uitgenodigd omwille van zijn expertise. Hij heeft een 

referentieboek geschreven over dit onderwerp: http://www.cangetbetter.com/ 

 

Datum en uur: 19 september 2015, van 9.00 tot 12.00 u 
08.30 u : Verwelkoming 

09.00 u : Opleiding Deel 1 

10.30 u : Break/koffie 

10.45 u : Opleiding Deel 2 

12.00 u : Einde van de opleiding  

 

Locatie: Zaal HYPATHIA, rue des deux ponts, 19, 1340 Ottignies, België  
18 minuten van Brussels, 5 min. van de uitrit 6 of 8A van de E411. 

3 min. te voet van het station van Ottignies (Parking gratis)   
 

Tarief : 50 euro – (5 euro voor medische studenten – niet meer dan 15 studenten) 
 

Talen : Frans en Nederlands (simultaanvertaling)  
 

Inschrijving: voorbehouden voor de artsen en andere gezondheidsberoepen.  
 

A. Gelieve onderstaande informaties per email terug te sturen naar 

chronimed.belgium@gmail.com  
Naam :……………………………………………………………… 

Voornaam :……………………… ……………………………… 

Beroep (specialiteit) : ….…………………………………… 

Student(Ja/Nee): ……………………………………………… 

Taal : (Frans of Nederlands) : ……….………………….. 

Email :…………………………………………………………….... 
 

B. Gelieve uw deelname te bevestigen door 50 euro over te schrijven naar :  
 

Association Luxembourgeoise pour la Borréliose de Lyme (ALBL) 

Rue de Dalheim 11A, L5761 Hassel. Grand Duché de Luxembourg 

Op rekening BIC : CCPLLULL       IBAN : LU83 1111 7020 3344 0000  

Vermelding: Opleiding Horowitz + Nom  
 

Uw deelname geeft U ook gratis toegang tot de publieke conferentie over de Lyme 

borreliose die in de namiddag op de site van Louvain-la-Neuve plaats vindt. Wij hopen U te 

mogen verwelkomen op deze evenementen. 
 

Valérie Obsomer, organisator van Chronimed Benelux  (chronimed.belgium@gmail.com) 

Sofia Araujo voorzitster van ALBL (info@albl.lu) 


