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Zwolse klassiek homeopaten houden hoofd koel 
 
De dreiging dat duizenden homeopathische middelen eind dit jaar uit de schappen gehaald 
moeten worden, brengt de klassiek homeopaten van het Samenwerkingsverband Klassiek 
Homeopaten Zwolle e.o. niet van hun stuk. Voor hen verandert er niets. 
 
De leden van het Samenwerkingsverband, allen lid van de Nederlandse Vereniging van 
Klassiek Homeopaten (NVKH) moeten regelmatig uitleggen of de nieuwe regelgeving 
consequenties heeft voor klassiek homeopaten. Eric Koedam van het 
Samenwerkingsverband verklaart dat voor klassiek homeopaten alles bij het oude blijft. 
Koedam: “De homeopathische geneesmiddelen zijn vaak al inbegrepen in het consult en 
veel medicijnen komen al uit Engeland of Duitsland. Dus hoewel ze in Nederland in de 
winkels niet meer verkrijgbaar zullen zijn, ons werk gaat gewoon door”. 
 
Door een Europese maatregel heeft minister Borst maandag nogmaals laten weten dat elk 
homeopathisch middel voor 1 januari 2002 geregistreerd moet zijn. Is dit niet gebeurd dan 
mogen deze middelen volgens de Nederlandse regelgeving niet meer in de winkels 
verkrijgbaar zijn. Henk Beerenpoot van Homeopathische geneesmiddelenfabrikant Helios 
geeft in een reactie aan dat van de 400 ingediende registratieverzoeken er nog maar vier zijn 
goedgekeurd. Beerenpoot: “Er is geen eenduidige interpretatie van de Europese richtlijn. 
Nederland wil alles voor 1 januari 2002 geregistreerd hebben. In Engeland, Duitsland en 
Frankrijk hoeft dat pas in 2008. Bovendien zijn de registratie-eisen in bijvoorbeeld Engeland 
veel eenvoudiger. Gedegen literatuur over onder andere testingen, bereidingswijze en 
indicaties is hier voldoende. In Nederland kan registratie pas als het weer opnieuw 
wetenschappelijk bewezen is, wat natuurlijk een veel ingewikkelder en tijdrovende procedure 
is.” Het eventueel verdwijnen van homeopatische middelen uit de winkel heeft dus niets te 
maken met de kwaliteit, maar wel met regelgeving.  
 
De consumentenbelangenorganisatie de KVHN, Koninklijke Vereniging Homeopathie 
Nederland, is voor de registratie. Registratie van homeopathische geneesmiddelen is een 
goede en gezonde zaak volgens haar. De organisatie vindt wel dat er daarom voldoende tijd 
gegeven moet worden om tot een verantwoorde registratie te komen. Zij is een publieksactie 
gaan voeren om uitstel van de sluitingsdatum van registratie te bewerkstelligen. 
Verschillende beroepsgroepen hebben zich inmiddels aangesloten bij deze actie. De 
Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH), de Vereniging Homeopathische 
Artsen Nederland, de homeopathische dierenartsen en het grootste gedeelte van de 
apotheken werken mee. 
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Ook Nelly Sporre, lid van het Samenwerkingsverband Klassiek Homeopaten Zwolle e.o. 
bevestigt dat haar mannier van werken na 1 januari niet zal veranderen. Sporre: “Via het 
gesprek wordt bezocht naar een interpretatie van de klachten waarbij dan een passend 
homeopathisch geneesmiddel wordt gekozen.” Ze vertelt dat alle leden van het 
Samenwerkingsverband werken met enkelvoudige middelen. “Het zijn ook vooral de andere 
samengestelde homeopathische middelen, de zogenaamde zelfmedicatiemiddelen, die 
wellicht niet meer te krijgen zullen zijn. En daar wordt door de klassiek homeopaat al niet 
mee gewerkt. Patiënten hoeven zich dus niet ongerust te maken.” 
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Nadere informatie kunt u krijgen bij: 
De heer E.J. Koedam, secretaris Samenwerkingsverband 
Tel. 038 – 4655711 
 
Mevrouw N. Sporre 
Tel. 038 – 4534470 
 
De heer Beerenschot, directeur van Helios bv 
Tel. 0229 – 241147 
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