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verenigingsnieuws

carrièreswitch

Verenigings
nieuws
Succes voor de Homeopathiewijzer Zwanger & Kind
De Homeopathiewijzer Zwanger & Kind
is sinds de lancering in mei alweer bijna
vierduizend keer aangevraagd! Het is
goed om te zien dat er veel behoefte is
aan meer informatie rondom homeopathische zelfzorgmiddelen en we hopen
op deze manier veel zwangere vrouwen
en jonge moeders te kunnen informeren. Heb je het gratis gidsje nog niet of
ken je iemand die je er een plezier mee
zou kunnen doen? Bestel het dan via
www.vereniginghomeopathie.nl.

Vereniging Homeopathie
in onderhandeling met
zorgverzekeraars
De Vereniging Homeopathie gaat
komende weken het gesprek aan met
een aantal zorgverzekeraars. Doel is de
vergoeding voor homeopathie en
natuurlijke geneeswijzen in het algemeen te verbeteren. Zo strijden we
voor een betere vergoeding per consult
en voor de voorgeschreven middelen.
Ook streven we naar korting op de
zorgverzekeringen. Later dit najaar volgt
hierover meer informatie.

Investering Dierenonderzoek
De Vereniging Homeopathie gaat investeren in onderzoek naar
homeopathie bij boerderijdieren, dat dit najaar van start zal gaan.
Het onderzoek, dat zal worden uitgevoerd door dierenarts Liesbeth
Ellinger, gaat boerderijen die gebruikmaken van homeopathie
vergelijken met boerderijen die reguliere geneeskunde toepassen bij
hun dieren. Met dit onderzoek hopen we in kaart te brengen dat
homeopathie zowel op economisch vlak als op het gebied van
dierenwelzijn voordelen brengt.
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Giftenactie 2018
In mei heeft de jaarlijkse Giftenactie
plaatsgevonden. Veel leden hebben ons
met een extra gift gesteund. Ontzettend fijn, want dankzij deze giften kan
de Vereniging Homeopathie weer
nieuwe acties inzetten om homeopathie onder de aandacht te brengen. De
hoofdprijs, een luxe Rio Rosa Mosqueta
pakket ter waarde van € 101,65, is
gewonnen door mevr. H.H. Bremer-Nieboer uit Leusden. Ook de winnaars van
de vijf troostprijzen, een Rescue pakket
ter waarde van € 35,85, hebben hun
prijs inmiddels ontvangen.

Homeopathiewijzer
Dieren
Steeds vaker krijgen we de vraag
‘Bestaan er ook homeopathische
middelen voor dieren?’ Het antwoord is
een volmondig ‘Ja!’ Ook dieren kunnen
prima behandeld worden met homeopathie. Deze vraag heeft ons doen
besluiten een prachtig nieuw gidsje uit
te brengen: Homeopathiewijzer Dieren.
Je vindt hem gratis bij deze hm. Met
veel tips en natuurlijke oplossingen voor
aandoeningen bij jouw (huis)dier. Veel
plezier met deze nieuwe
Homeopathiewijzer!
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Victorine Hamers (50) rondde vier jaar geleden haar opleiding aan de
Hogeschool voor Natuurgeneeswijzen Arnhem (HvNA) af. Sindsdien is
ze werkzaam als klassiek homeopaat. Met haar achtergrond als
diëtiste én radiodiagnostisch laborante zat het met haar medische
kennis al goed, maar ze miste in haar werk soms de interesse voor het
individu. Tijdens de inspirerende introductielessen die ze aan de HvNA
volgde, voelde ze het meteen: hier wil ik een opleiding volgen!
DOOR HEDDA TREFFERS, REDACTEUR

‘Soms voel je: dit is
wat ik wil doen!’

H

oe kwam je erbij om de om lessen te volgen en te studeren. Die
verdeling werkte prima bij ons. Bovenopleiding tot klassiek
dien, als je gegrepen wordt door een
homeopaat te gaan
studie, gaat het studeren eigenlijk
doen?
‘Ik ben ooit begonnen als
vanzelf.’
diëtiste en later heb ik de opleiding tot
radiodiagnostisch laborante gevolgd.
Zou je de opleiding aanraden aan
Dat vak heb ik vijftien jaar met plezier
anderen?
uitgevoerd in het Radboud Universitair
‘Ja, absoluut! De opleiding aan de HvNA
Medisch Centrum. Maar ik miste in mijn is heel gedegen en kent bijzonder
werk soms de blik op het individu. Op
ervaren docenten. Ik kan zeggen dat de
een dag had ik besloten dat ik natuurge- studietijd daar mij heel erg heeft doen
neeskunde wilde gaan studeren. Toen ik groeien als mens en mij ook met mijzelf
het gebouw van de HvNA echter
heeft geconfronteerd. Daar word je
binnenstapte en in het eerste jaar de
overigens alleen maar een betere
bevlogen docenten over
homeopaat van.’
klassieke homeopathie
hoorde praten, voelde ik dat
STUDIEHoe bedoel je dat
PLANNEN,
ik dát moest gaan doen. Na
precies?
dat jaar heb ik definitief
maar twijfels over
‘Tijdens de opleiding krijg je,
de financiële
gekozen voor homeopathie.’
naast uiteraard de inhoudehaalbaarheid? Kijk
lijke lessen klassieke homeodan eens bij
Combineerde je de
pathie, ook veel lessen in
Stichting Pecunia.
therapeutische vorming. Die
studie met werk of een
Deze stichting
leren je kritisch te kijken
gezin?
zorgt indien
‘Toen ik aan de studie begon
naar jezelf en je eigen
gewenst voor de
ben ik gestopt met mijn
handelen én leren je om te
financiële
werk, niet zozeer vanwege
gaan met de gevoelens van
ondersteuning
de studie, maar omdat we in
je toekomstige cliënten.
van homeopadie tijd net verhuisden. De
Dankzij deze vormingslessen
thiestudenten.
heb ik heel goed leren
studie is overigens goed te
Kijk voor meer
omgaan met mensen die
combineren met een baan
info op: www.
bijvoorbeeld boos zijn over
hoor, maar mijn man
studiefondspehoe beroerd ze zich voelen
verdiende de kost en ik
cunia.nl.
zorgde voor het gezin en
of met mensen die chrohad daarnaast rustig de tijd
nisch ziek zijn en daarmee

moeten leren leven. Die lessen hebben
daar veel aan bijgedragen en bereiden je
goed voor op je toekomstige beroep als
therapeut. Ik merk elke dag dat ik hier
de vruchten van pluk!’

Is je houding ten opzichte van de
reguliere gezondheidszorg
veranderd?
‘De reguliere gezondheidszorg staat
minder open voor een andere manier
van denken. Terwijl ik denk dat het
diagnostische van de reguliere zorg en
het individueel therapeutische van de
klassieke homeopathie elkaar prachtig
kunnen aanvullen. Juist door het
individu te zien, boek je resultaat en
verdwijnen de klachten.’
Heb je zelf wel eens een beroep
gedaan op een homeopaat?
‘Vóór de studie was ik nog nooit bij een
homeopaat geweest. Toen ik zelf
homeopathie studeerde, ben ik
uiteraard wel met mijn klachten naar
een homeopaat gegaan. Je moet het
zelf ook ondervinden natuurlijk. Het
was echt een eye-opener voor mij om
te zien hoe goed het middel dat ik
kreeg, zijn werk deed. Daarom vind ik
het ook zo belangrijk om mee te
werken aan dit interview. De diepgang
en de resultaten van homeopathie
kunnen zoveel voor een mens
betekenen.’
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