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      Jaarverslag VHAN 2021  
 
Ook 2021 weer gekleurd door de Coronacrisis waardoor het bestuur niet fysiek is bijeen geweest. Er is 
een aantal malen met ZOOM vergaderd, te weten 18 februari, 11 maart, 10 juni en 9 december .  
 
De Stichting VHAN werd opgericht op 9 april 2013 met als doel: 

• - het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in de homeopathische geneeskunde; 
• - het bevorderen van onderwijs in de homeopathische geneeskunde op universitair niveau; 
• - het in stand houden van de homeopathische bibliotheek. 

 
De stichting organiseert conferenties en stimuleert samenwerking van organisaties die betrokken zijn 
bij de homeopathische geneeskunde.  
Zo is in november 2015 ‘Samen voor Homeopathie’ geïnitieerd, met als doel een netwerk te creëren 
van alle organisaties die zich professioneel met homeopathie bezighouden. Dit om samenwerking en 
een geluid naar het grotere publiek te genereren. Dit SvH-netwerk ontwikkelt zich geleidelijk tot een 
zelfstandig netwerk van diverse stakeholders op het gebied van homeopathie. 
 
Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek 
Stichting VHAN maakt jaarlijks bekend via de sites, social media en advertenties om onderzoekers te 
wijzen op de mogelijkheid om subsidie te verkrijgen voor wetenschappelijk onderzoek over 
homeopathie.  
Er werden in 2021 geen aanvragen gedaan voor subsidie voor wetenschappelijk onderzoek. Er werden 
in 2021 ook geen bedragen uitgekeerd voor wetenschappelijk onderzoek. 
 
Uitdragen van maatschappelijke bekendheid van homeopathie 
Websites: www.homeopathie.nl,  
De vormgeving en inhoud van de websites zijn aangepast aan de huidige ontwikkelingen. 
SoPressed onderhoudt de site en zorgt voor beveiliging en backup’s. 
Van de Duitse collegae is een cursus homeopathie voor medische professionals overgenomen, vertaald 
en geïmplementeerd. De cursus is gratis en   toegankelijk voor iedereen die zich in homeopathie wil 
verdiepen.  
Op de site zijn de ontwikkelingen van Samen voor Homeopathie uitgebreider in beeld gebracht.  
Er is gewerkt aan het uit breiden van de site met een besloten gedeelte voor de stakeholders van dit 
samenwerkingsverband  
 

Webbezoeken www.vhan.nl 48.000 
Webbezoeken www.homeopathie.nl: 48.000 
 
Gezondheidsbeurs 
I.v.m. met Corona heeft de jaarlijkse presentatie van de stichting VHAN  geen doorgang kunnen 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 160.  

http://www.homeopathie.nl/
http://www.vhan.nl/
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Samen voor Homeopathie (SvH) 
Samen voor Homeopathie is een netwerk van alle belanghebbende organisaties in het veld, opgericht 
in 2015. Er werden dit jaar wederom gekozen voor twee bijeenkomsten met ieder een eigen karakter, 
georganiseerd, onder begeleiding van Anne-Marie Benschop, organisatiedeskundige.  
De voorjaarsbijeenkomst (8 april) had een meer organisatorisch karakter, en op de najaarsbijeenkomst 
( 4 november ) werd een nascholingsdag georganiseerd on de titel Homeopaten en psychologen 
werken samen.  
 
Deze, vanwege de Corona maatregelen hybride, bijeenkomst werd uit alle gelederen goed bezocht. Er 
waren homeopathisch werkende artsen, therapeuten, verloskundigen, tandartsen, dierenartsen, 
apothekers, opleidingen en patiënten. De KVHN ontbrak. De scholing werd goed ontvangen en lijkt in 
een behoefte te voorzien.  
Binnen SvH functioneerden vijf werkgroepen: 

- definitie van homeopathie 

- coördinatie Public Relation/bewustwording naar beleidsmakers en grote publiek 

- ontwerp onderwijs curriculum opleiding 

- politieke lobby 

- verbetering van vergoeding door zorgverzekeraars aan patiënten 
 
Binnen SvH wordt de voortdurende afwezigheid van de KVHN als een gemiste kans ervaren. Een van de 
PR-leden (NVKH-lid) functioneert als verbinding met de KVHN (zie jaarverslag op de site www.vhan.nl). 
 
Donaties en financiële positie 
Eigen aan de coronacrisis is het minder goed in beeld kunnen brengen van de goede doelen stichting 
VHAN. Er zijn geen donaties zijn binnengekomen. De financiële positie (zie financieel jaarverslag) is 
nagenoeg het zelfde gebleven, ook omdat de SvH zich kan verheugen in bijdragen van de stakeholders, 
en de studie middag via inschrijfgelden werd bekostigd.    
 
 
 
 
Samenstelling bestuur 
Het bestuur bestaat uit  
Gio Meijer, voorzitter, Michael Smulders, secretaris,  
Guus Polderman, penningmeester is in november afgetreden, naar een opvolger wordt gezocht.  
 
Namens het bestuur, Stichting VHAN 
 
Michael Smulders, secretaris  
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