
Congres 
Studie en Documentatie Centrum Ozontherapie VZW 

met Dr.Gerd Wasser

Datum: 
zaterdag 27 juni 2015

Email:
ozontherapyinfo@gmail.com

Programma:

Voormiddag voor pers en geïnteresseerde artsen en paramedische beroepen, in 
algemeen verstaanbare taal

09.00 uur
Deuren open

-
10.00 uur

Onthaal en inschrijvingen met koffie, thee en versnaperingen
-

10.30 uur 
Welkomstwoord door de SDO voorzitter Dr.Peter Wollaert

-
10.40 uur 

Dr.Gerd Wasser in het Engels
* Voordracht met Power Point en foto’s van voorbeelden

* Waarbij kan Ozontherapie helpen
* Nieuw wetenschappelijk dubbelblind onderzoek over Ozontherapie bij “stroke” in

China: voorlopige rapportage 
-

11.30 uur 
Vragen en Antwoorden

-
12.00 tot 13.00 uur 

Maaltijd - lunchbuffet
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Namiddag alleen voor Artsen en Therapeuten, niet voor de pers: Dr.Gerd Wasser

13.00 uur
Dr.Gerd Wasser, meer specifiek over Ozon, nieuwigheden en research

Er kunnen daarna aan de spreker vragen gesteld worden, en de op voorhand gestelde 
vragen zullen worden behandeld en beantwoord

Wij vragen geen lidgeld maar wel een kleine deelname van 20 € in de onkosten van de 
catering (middagmaal buffet en drank) vooraf te betalen op rekeningnummer SDO: IBAN 
BE58860012406379 of 25 € ter plaatse, partners eventueel ook mogelijk maar dan wel 

vooraf te verwittigen a.u.b.
De SDO doet een oproep om talrijk aanwezig te zijn 

Het is ten slotte in het belang van iedere ozontherapeut en ook in het belang van onze 
patiënten

A.u.b. zeker uw deelneming bevestigen per mail: 
ozontherapyinfo@gmail.com

of tel 0475 / 44 14 43.

Plaats: 
Centraal Laboratorium Antwerpen 
Antwerpse afdeling van Labo CMA 

Frankrijklei 67-69
Tweede verdieping

2000 Antwerpen 
www.cma.be 

tel 03/2313689

Tot binnenkort,
Het SDO bestuur

De voorzitter
Dr.Peter Wollaert

Betalend parkeren op straat 
Wie langer in de stad wil zijn, parkeert beter in een van de vele publieke parkings

Dichtstbijzijnde parking:
Hopland 38/-40 2000 Antwerpen
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Dr. med. Gerd Wasser, Facharzt für Innere Krankheiten

“Born March 30th, 1941 I finished school with the general qualification for university 
entrance 1961. I studied in Munster, Wilhelm’s University, and Medical Academy 

Dusseldorf medicine, now Heinrich Heine University. 1966 I passed the state examination 
on medicine and worked in different clinics to finish my residency for specialization in 

internal medicine 1974. In 1967 I obtained m doctorate at the Heinrich Heine University.
From 1974 to my retirement 2007 I headed a clinic as family doctor and specialist for 

internal medicine with the main area and focus on diabetes mellitus.
During several years as vice-president of the German Medical Ozone Association I 

published in ‘Ozon Handbuch’ several chapters and with my then friend, Prof. Ari Zimran, 
Share Zedek Hospital, Jerusalem in Hematology. 2014 followed the publication about the 

penumbra and extracorporeal ozone treatment in Neuro-Radiology, Bologna.
Since 2007 there is cooperation with the Chinese Confederation of Ozone Therapy. I was 

appointed the position of a Member of Honor 2011.

Since 1969 I am married to an Afghan lady with two children. I am fully integrated in the 
Afghan family and speak Persian language. 

After my retirement I worked in clinics all over Germany as a senior doctor to get and 
transmit constant medical education.

Till today I spent my days in research especially regarding ozone and ATP in the 
metabolism under various situations.

A survey about ‘Ozone and ATP’ will be published by Klecks Verlag soon.”

July 26th, 2014
Dr. med. Gerd Wasser


