Jaarverslag VHAN 2018

In 2018 zijn de belangrijkste ontwikkelingen de verdere uitbouw van Samen voor
Homeopathie en de bestuurswisseling van de SHC, waardoor het huidige bestuur van de
Stichting VHAN nu ook het bestuur vormt van de SHC. Hierdoor is voor de Stichting VHAN
een grote stap gezet richting de 3e doelstelling, zoals hieronder weergegeven.
Overzicht doelstellingen stichting VHAN-doelstellingen:
- Het bevorderen van homeopathisch onderwijs op universitair niveau.
- Het bevorderen van homeopathisch wetenschappelijk onderzoek.
- Het in stand houden van de homeopathische bibliotheek, ondergebracht bij de Universiteit
van Utrecht.
- Het bevorderen van de mogelijkheden om de homeopathische geneeskunde bekend te laten
zijn bij alle werkers binnen de gezondheidszorg en bij het grote publiek.
- Het bevorderen van de mogelijkheden om de homeopathische behandeling voor ieder
toegankelijk te maken zonder enige financiële belemmering.
Puntsgewijze toelichting
• Wetenschappelijk onderzoek
2 van de drie aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek zijn gehonoreerd te weten:
Christien Klein-Laansma
Verbetering en implementatie van een half gestandaardiseerd homeopathisch behandelalgoritme met 11 homeopathische geneesmiddelen voor vrouwen met premenstruele
stoornissen.
Jean Pierre Jansen
Een exploratief onderzoek naar de bruikbaarheid en nut van de placebo controlegroep in
homeopathische-geneesmiddelproeven.
• De homeopathische bibliotheek:
November 2018 is het bestuur van de SHC afgetreden en heeft het huidige bestuur van de
Stichting VHAN deze taak overgenomen.
In november heeft ook het eerste overleg plaatsgevonden met de functionaris die namens de
SHC de contacten met de Utrechtse Universiteitsbibliotheek onderhield en overzicht
bewaarde over de inhoud van het homeopathische gedeelte. Daarbij is geïnventariseerd wat de
activiteiten van de SHC de laatste jaren zijn geweest en een start gemaakt met een beleidsplan
over saneren van het bezit.
• Promotie van de homeopathie:
Website homeopathie.nl
De redactie bestaat uit René van der Reijden en Dittie Rebel.
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De website is op bepaalde punten verbeterd. Nog steeds worden correcties aangebracht in de
bestaande tekst en de links up-to-date gehouden. Actuele items worden als nieuws
gepubliceerd. Zo is aandacht besteed aan de moeizame BIG-herregistratie van complementair
werkend artsen, waartoe
homeopathische artsen ook behoren (petitie). Aan de website zijn een aantal korte
animatiefilmpjes toegevoegd ‘The Snooks’, waarin op eenvoudige wijze de homeopathische
werkwijze wordt toegelicht.
Tevens is er aandacht gegeven aan het achterhouden van eerdere versie van het "Australisch
rapport" over homeopathie. Het bezoek van de website is nog steeds groeiende na de
introductie in 2017.
Website vhan.nl
Ook hier worden nog steeds aanvullingen gepubliceerd en de links up-to-date gehouden. Ook
‘The Snooks’ zijn hier te vinden.
Facebook
Ook dit jaar heeft de Facebook-site van de VHAN zich kunnen verheugen in een groeiende
belangstelling. De teller van het aantal volgers staat op 120.
Just One Drop
De door de VHAN van Nederlandse ondertiteling voorziene Amerikaanse documentaire is in
2018 vijfmaal vertoond, waarbij de VHAN ter promotie de licentiekosten voor haar rekening
heeft genomen.
Samen voor Homeopathie1
Er werden dit jaar twee plenaire bijeenkomsten georganiseerd. Het bestuur van de Stichting
VHAN heeft Anne-Marie Benschop (Bureau Your-Self, coaching van individuen, teams en
organisatie) gevraagd haar te ondersteunen bij de voortgang van dit initiatief. Zij heeft zowel
een rol bij de voorbereiding als via haar optreden als dagvoorzitter de beweging een nieuwe
impuls gegeven.
Er zijn 5 werkgroepen gevormd op basis van gezamenlijk geformuleerde speerpunten:
- definitie van de homeopathie,
- coördinatie public-relations / bewustwording naar beleidsmakers en grote publiek,
- ontwerp onderwijs curriculum opleiding,
- politieke lobby,
- verbetering van vergoeding door zorgverzekeraars aan patiënten.
Het bestuur van de Stichting VHAN heeft stakeholders van Samen voor Homeopathie
gevraagd bij te dragen aan een structuur waarbij er organisatie en financiële
verantwoordelijkheid gezamenlijk worden gedragen. Een door allen gevoeld knelpunt is de
geleidelijke vergrijzing van de beweging.
Er is een voorzichtige toenadering geweest met de KVHN die als patiëntenorganisatie een
belangrijke rol speelt in dit veld. Voorgesteld is om bij de gezondheidsbeurs van 2018 meer
gezamenlijk naar buiten te treden.
Remedy bank
De Stichting VHAN heeft het op zich genomen de donaties voor de Remedy Bank te
bundelen, waarmee het aankopen van aandelen mogelijk wordt. Zodoende wordt bijgedragen
aan het voorbestaan van de homeopathische geneesmiddelen.
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Donaties
Via folders en advertenties is de lijn voortgezet om door een grotere naamsbekendheid
mensen te interesseren voor de Stichting VHAN en te vragen om donaties. Het is verheugend
dat er ongeveer € 3.600 aan donaties is binnengekomen.
Financiële situatie
Verreweg het grootste deel van de kosten gaat naar de promotie van wetenschappelijk
onderzoek. Omdat de inkomsten voor de Stichting VHAN lager zijn dan de kosten voor het
wetenschappelijk onderzoek blijft aanvulling van het vermogen van de stichting een punt van
zorg. Een ander deel van de uitgaven gaat naar de ontwikkeling van Samen voor
Homeopathie. Voor een verdere verantwoording wordt verwezen naar het financiële
jaarverslag.
Samenstelling bestuur
Ton Nicolai wordt in zijn functie als voorzitter bijgestaan door Michael Smulders als
secretaris, en Guus Polderman als penningmeester. Promotionele activiteiten en
fondswerving zijn het taakgebied van Gio Meijer.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur is driemaal bijeen geweest en een vierde maal in de nieuwe functie als bestuur
van SHC.
Namens het bestuur van de stichting VHAN,
Michael Smulders, secretaris VHAN
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Over Samen voor Homeopathie

Samen voor Homeopathie is een totaal onafhankelijk initiatief, door de Stichting VHAN geïnitieerd en
vooralsnog gefinancierd, met als doel één netwerk van allen die zich met homeopathie bezig houden te
maken, zodat er een coherent veld in Nederland ontstaat. Allen die betrokken zijn bij de homeopathie
in Nederland, als verantwoordelijken voor een groep of als woordvoerders, opleiders,
patiënten/consumentenverenigingen, behandelaren, voor mens en dier, tandartsen en de
homeopathische farmaceuten worden tweemaal per jaar uitgenodigd om deel te nemen. Dit initiatief
hebben we ‘Samen voor Homeopathie’ genoemd.
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