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BELGISCHE PATIENTENVERENIGING 
HOMEOPATHIE 

sinds 1972 
– 

ASSOCIATION BELGE DES PATIENTS 
DE L’HOMEOPATHIE 

depuis 1972 
 
 

Vader van 
Pro Homeopathia overleden 
 

p 31 juli is Jacques Leo Hirsch heenge-
gaan. Zachtjes, in zijn slaap. De dag 
voordien voelde hij zich nog in goede 

conditie. Dat is de manier waarop de meeste 
patiënten van de homeopathie onze wereld 
verlaten: plots, zonder voorafgaande langduri-
ge ziekte en op hoge leeftijd. Jacques was 
twee weken voordien 93 geworden. 
 

 
 
Nooit zijn we erin geslaagd hem ‘Jacques’ te 
noemen, wel ‘Meester Hirsch’. Hij was advo-
caat. En wij hadden zoveel respect voor hem 
dat hij voor ons allen ‘Meester’ bleef. In feite 
was deze uiterst ervaren jurist ergens de vader 

van de Belgische patiënten van de homeo-
pathie. Op de achtergrond, discreet en efficiënt 
steunde hij bijna zijn leven lang de homeo-
pathie, de artsen homeopaten en de patiënten. 
 
1972 
 
De vermelding ‘1972’ vindt u steeds in de 
hoofding van uw nieuwsbrief. In dat jaar richtte 
Jacques Hirsch met enkele andere (Frans-
talige) patiënten van de homeopathie de vzw 
‘De Vrienden van de Homeopathie / Les Amis 
de l’Homéopathie’ op. Ja, tweetalig en natio-
naal. Sommigen beschouwden de toen jonge 
patiëntenvereniging als ‘het Franstalige kliekje 
uit Brussel’, uit onwetendheid, zullen we maar 
zeggen. 
 
Want ondertussen verrichte het juridisch talent 
van Jacques in gans het land wonderen. Hij 
hielp de artsen homeopaten zich te verdedigen 
tegen de nooit aflatende aanvallen vanuit de 
conventionele geneeskunde en de farmaceu-
tische sector. Hij wist hoe homeopaten zich 
konden verenigen en druk uitoefenen op de 
wetgever. Hun belangen en die van de 
patiënten, daar ging het om. 
 
In bijna vijftig jaar bestaan is onze patiënten-
vereniging aanzienlijk veranderd. In de tweede 
helft van de 20ste eeuw was een geneesheer 
een ‘grote meneer’ (sorry, dames, jullie waren 
toen veel minder aanwezig in dat beroep). Er 
werd toen met veel respect opgekeken naar de 
‘dokter’. Vandaag weten wij, als patiëntenvere-
niging, dat artsen (en zeker artsen homeopa-
ten) meestal uiterst hartelijke, toegankelijke en 
humane mensen zijn. Ze nemen zich niet per 
se serieus. En dat maakt contacten met hen 
precies zo boeiend. U voelt dat waarschijnlijk 
ook in de manier waarop wij over homeopathie 
communiceren. 
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Statuten en informatie 

 
Als advocaat heeft Jacques Hirsch zelf de 
statuten van onze vzw opgesteld. Daarin staat 
duidelijk te lezen (artikel 3) dat de vereniging 
als doel heeft de sympathisanten van de ho-
meopathie samen te brengen en te informeren, 
en dan vooral via een nieuwsbrief. Wel, dat 
doen we nog steeds … 
 
Datzelfde artikel verwijst ook naar mogelijke 
studiedagen en voordrachten. Dit is in de 
praktijk veranderd, want hoe langer hoe minder 
patiënten wonen dergelijke evenementen bij. 
Vandaag komen veel mensen ‘s avonds niet 
meer buiten. Of ze hebben het te druk. Of ze 
tokkelen liever op hun computer ... 
 
Hoe sterk België scoort 

 
De deskundigheid van Meester Hirsch beperk-
te zich niet tot de landsgrenzen. België geniet 
al decennia lang internationale faam voor het 
dynamisme van zijn homepathische sector. En 
de juridisch knowhow van Jacques Hirsch 
heeft daartoe bijgedragen. Hij stond namelijk 
aan de wieg van twee internationale vereni-
gingen : 

 
Het European Committee 
for Homeopathy (ECH –  

https://homeopathyeurope.org/) 
vertegenwoordigt alle artsen 
met een specialisatie in de 
homeopathie in 40 beroeps-
verenigingen en 25 Europe-

se landen. Het is gericht op : 
 

 de bevordering van de wetenschappelijke 
ontwikkeling van de homeopathie; 

 hoge normen in de opleiding, training en 
praktijk van de homeopathie door artsen; 

 de harmonisatie van professionele stan-
daarden in de homeopathische praktijk in 
gans Europa; 

 het verlenen van hoogwaardige homeopa-
thische zorg in een medische context; 

 de integratie van hoogwaardige homeopa-
thie in de Europese gezondheidszorg. 
 

De dankzij Jac-
ques Hirsch in 
2003 opgerich-
te European 

Federation of Homeopathic Patients’ Or-
ganisations (EFHPA – www.efhpa.eu) stelt 

dat patiënten een fundamenteel recht hebben 
op een patiëntgerichte gezondheidszorg die 

hun behoeften, voorkeuren en waarden res-
pecteert. De taak van de EFHPA: 

 in Europa patiënten vertegenwoordigen die 
een homeopathische behandeling gebrui-
ken of zoeken; 

 de rechten en belangen van deze patiënten 
verdedigen; 

 streven naar integratie van de homeopathie 
in het gezondheidszorgbeleid van de EU; 

 de voordelen van de homeopathie bij de 
gezondheidsautoriteiten in de EU onder de 
aandacht brengen; 

 lobbyen voor harmonisatie bij de toepas-
sing van de EU-richtlijnen die betrekking 
hebben op homeopathische geneesmidde-
len in heel Europa, zodat de behandelingen 
en geneesmiddelen voor alle EU-burgers 
gelijk beschikbaar zijn; 

 het ondersteunen van de oprichting en 
ontwikkeling van nationale homeopathische 
patiëntenorganisaties. 

 
Ere-voorzitter en juridisch adviseur 

 
In 2008 kregen ‘De Vrienden van de Homeo-
pathie’ de nieuwe en huidige benaming ‘Pro 
Homeopathia’. En in 2013 liet Jacques Hirsch 
het voorzitterschap over aan Erik Buelens, 
terwijl Catherine Starquit vicevoorzitster werd. 
 

Op aandringen van 
de raad van be-
stuur aanvaardde 
Meester Hirsch om 
als ere-voorzitter 
en juridisch advi-
seur te blijven zete-
len. Dit bleek bij-
zonder nuttig, want 
het waardevolle ad-
vies van de op-
richter van Pro 
Homeopathia zorg- 

Erik Buelens, Catherine       de voor een zachte 

Starquit en Jacques Hirsch         overgang. 
 
Hij leerde ons steeds voorzichtig te zijn en 
geen tijd en energie te verspillen aan het ein-
deloze gekibbel tussen voor- en tegenstanders 
van de homeopathie. 
 
Hij bleef steeds discreet op de achtergrond en 
vertelde nagenoeg niets over zijn activiteiten 
aan zijn familie- en vriendenkring. Net na zijn 
overlijden hadden wij een paar telefonische 
contacten met zijn familieleden: zij waren niet 
op de hoogte van al wat Jacques in zijn leven 
voor de homeopathie had gedaan. 

https://homeopathyeurope.org/
http://www.efhpa.eu/
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En wij wisten bijna niets over zijn andere initia-
tieven, o.a. de vzw La Chapelle de Bourgogne 
(https://www.chapelledebourgogne.be/) 
waarvoor Jacques en zijn echtgenote Wivine 
zich decennia lang hebben ingezet en die een 
thuis en een toekomst biedt aan jongens van 6 
tot 21 jaar. 
(https://www.chapelledebourgogne.be/centre-
d-h%C3%A9bergement/historique/) 
 
Jacques is namelijk nooit zijn eigen jeugd ver-
geten, toen hij naar het zuiden van Frankrijk 
moest vluchten om aan de nazi’s te ontsnap-
pen. Hij werd daar opgevangen en geholpen 
en is daarna uit dankbaarheid elk jaar naar het 
zuiden van Frankrijk teruggekeerd. 
 
Hij was advocaat. Én een grote meneer! 
 
Hartelijk dank, Jacques! Uw bijdrage aan de 
homeopathie was gewoon … meesterlijk! 
 
EB & CS 
 

 

Terechtstelling van de 
homeopathie? 
 

nlangs kregen we via een online 
nieuwsbrief een artikel onder ogen over 
de geplande terechtstelling van de ho-

meopathie. Wel, misschien zijn wij ons hiervan 
onvoldoende bewust … Alvast een toelichting 
en wat commentaar waard. 
 

 
 
Stap 1: de weigering 
 
Volgens dat blad begrijpen de meeste weten-
schapslieden de homeopathie niet en weigeren 
ze er bovendien iets van te kennen en/of te 
snappen. Maar ze beweren er wel voldoende 
van af te weten om te oordelen dat die aan-
vullende vorm van geneeskunde larie en ape-
kool is. Niemand zal (durven) tegenspreken 
dat de wetenschap berust op nieuwsgierigheid 
en onderzoek. Maar er zijn grenzen, nietwaar? 
Vooroordelen, eigenbelang en lobbies recht-
vaardigen de opschorting van de wetenschap-
pelijke nieuwsgierigheid. 
Petities? Och, arme! Beste patiënt, verspil daar 
toch geen tijd en moeite aan. De geadresseer-
den lezen die toch niet. In Frankrijk raakten 

1.300.000 handtekeningen van burgers de 
koude kleren niet van voormalig minister van 
Gezondheid Agnès Buzyn toen zij besliste 
vanaf 1 januari 2021 geen terugbetaling van 
homeopathische geneesmiddelen meer toe te 
staan. Ook de talrijke studies (waaronder de 
grootschalige EPI3) die de efficiëntie van de 
homeopathie bewijzen, eindigden in Buzyns 
prullenmand. 
 
Stap 2: elke vorm van terugbetaling van 
homeopathische behandelingen integraal 
afschaffen. 
 
In Frankrijk is het dus zo ver. Nu, wij weten dat 
homeopathische geneesmiddelen meestal 
goedkoop zijn of althans schappelijk geprijsd. 
Maar voor de steeds talrijkere minder bedeel-
den onder ons kan de afschaffing van de te-
rugbetaling van homeomiddelen het verschil 
maken tussen wél en géén homeopathie. 
 
Ook de labo’s die homeopathische geneesmid-
delen en bereidingen produceren ondergaan 
moeilijkheden. Sommige zijn al begonnen me-
dewerkers te ontslaan. 
 
Stap 3: de geldigheid en erkenning van elke 
vorm van certificaat en/of diploma in de 
homeopathie afschaffen. 
 
Dit is trouwens al lang een van de voornaam-
ste aanbevelingen van alle tegenstanders. 
 
Stap 4: aan artsen homeopaten verbieden 
melding te maken van hun aanvullende 
opleiding in de homeopathie. 

 
Vernederend. Let wel, heel wat homeopaten 
positioneren zich nu al spontaan als… (ge-
wone) huisarts. Om niet onnodig gepest te 
worden. En omdat de mond tot mond reclame 
tussen patiënten veel beter werkt dan een 
bordje naast de deurbel. 
 
Wie kan zoiets vermijden? 
 
Hoe dan ook doen de overheid, de conventio-
nele geneeskunde en de farmaceutische sec-
tor al het nodige om enerzijds de vraag naar 
homeopathie af te remmen (hogere prijzen, 
minder of geen terugbetaling), en anderzijds 
het aanbod te verminderen door homeopaten 
het recht tot opleiding, bestaan en bekendheid 
te ontzeggen. Wordt de homeopathie binnen 
afzienbare tijd het slachtoffer van een achter-
bakse, koelbloedige moord met voorbedachten 
rade? 
 

o 

https://www.chapelledebourgogne.be/
https://www.chapelledebourgogne.be/centre-d-h%C3%A9bergement/historique/
https://www.chapelledebourgogne.be/centre-d-h%C3%A9bergement/historique/
https://nouvelle-page-sante.com/
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Debatten, petities, radio- en TV-uitzendingen, 
wetenschappelijke bewijzen, politieke tussen-
komsten, getuigenissen van patiënten … Niets 
daarvan is er ooit in geslaagd de kwade trouw 
en de vernielzucht van de tegenstanders te be-
daren. Waarschijnlijk kunnen alleen de pa-
tiënten de homeopathie redden: door er blij-
vend een beroep op te doen, en door hun po-
sitieve ervaringen te delen met hun omgeving. 
Als het aantal gebruikers van de homeopathie 
toeneemt, kan die niet verdwijnen. 
 
Bron: https://nouvelle-page-sante.com/  

 
EB 
 

 

Telegeneeskunde en 
homeopathie 

e Covid-19 pandemie heeft het gebruik 
van telegeneeskunde de hoogte inge-
jaagd. Wat dit concept inhoudt? De 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) defini-
eert ‘telehealth’ als de ‘levering van gezond-
heidsdiensten, waarbij patiënten en zorgverle-
ners op afstand interageren’. 

 

Telehealth gebruikt informatie- en communica-
tietechnologieën voor de uitwisseling van 
informatie rond diagnose en behandeling van 
ziekten en verwondingen, onderzoek en eva-
luatie, en voor de permanente educatie van 
gezondheidswerkers. 

Telehealth kan bijdragen aan een universele 
gezondheidsdekking door een betere toegang 
van patiënten tot hoogwaardige gezondheids-
diensten, waar zij zich ook bevinden. Het is 
dan ook waardevol voor mensen in afgelegen 
gebieden, kwetsbare groepen en vergrijzende 
bevolkingsgroepen. 

(bron: https://www.who.int/gho/goe/telehealth/en/). 

Homeopathie al lang ‘tele’-bezig 

Het homeopathisch consult past goed bij de 
telegeneeskunde. Op afstand verzorgen? Art-
sen homeopaten doen dat al geruime tijd. De 
telefoon uiteraard, en nu ook allerlei techno-
logische platforms voor video-raadplegingen. 

Ondertussen organiseren verscheidene ho-
meopathische scholen online trainingen en vir-
tuele conferenties. En dan hebben we het nog 
niet over het e-voorschrift voor homeopathi-
sche geneesmiddelen. 

Goed, maar geen totaaloplossing 

Echte consults zijn onvervangbaar en de sub-
tiliteit van de homeopathische aanpak kan niet 
worden herleid tot een virtuele uitwisseling van 
informatie. De lichamelijke symptomen zijn 
trouwens net zo belangrijk als het gesprek. 

Laten we dus telegeneeskunde toepassen 
wanneer ze – ook in de homeopathie – een 
troef betekent voor arts en patiënt. De WHO 
heeft trouwens de belemmeringen bij de ont-
wikkeling van telegeneeskunde geïdentifi-
ceerd: 

 behoefte aan een opgeleide beroeps-
bevolking die geschoold is in het gebruik 
van eHealth-oplossingen 

 behoefte aan een goede wetgeving, be-
stuur en financiering. 

Bron : ECH newsletter september 2020 – “Telemedicine 
and homeopathy”, by Dr. Hélène Renoux (President) e.a.  

EB 
 

 

Pro Homeopathia hotline 
 

0471 28 79 11 
 

op maandag 
van 8.30 uur tot 10 uur en 

van 18.30 tot 20.00 uur 

 
w gesprekspartner: 
de heer Jean-Marie De Smeth 
(perfect tweetalig NL-FR). 

 
 
Als u op zoek bent naar een homeopaat bij u in 
de buurt, bezoek dan de volgende webpagina: 
http://www.homeopathie-
unio.be/nl/algemeen/unio/leden-unio 
 

 

D 

U 

https://nouvelle-page-sante.com/
https://www.who.int/gho/goe/telehealth/en/
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Inwoners van Italiaanse 
Campanië zouden voor 
homeopathie stemmen... 

it een nieuw onderzoek onder de bevol-
king van Campanië in Zuidwest-Italië 
blijkt dat bijna 800.000 inwoners gebruik 

maken van homeopathische geneesmiddelen. 

71% van de respondenten had gehoord over 
homeopathie en 18% gebruikte het minstens 
één keer per jaar. Gemiddeld deden de 
respondenten al meer dan vijf jaar een beroep 
op de homeopathie. Eén vijfde gebruikt het al 
meer dan tien jaar. 

 

Het onderzoek werd in juli uitgevoerd door 
EMG Acqua, in opdracht van Omeoimprese, 
de vereniging die in Italië bedrijven vertegen-
woordigt die homeopathische geneesmiddelen 
produceren en verdelen. 

Het bevestigt dat gebruikers van homeopathie 
over het algemeen een hoger opleidingsniveau 
hebben dan de gemiddelde bevolking en meer 
kans hebben op een baan. 

39% van de mensen die homeopathie kennen, 
heeft ze ontdekt via vrienden of familieleden. 
Slechts 9% leerde over homeopathie van hun 
arts en 8% van hun apotheker. 

De enquête had ook betrekking op de behoefte 
aan politieke steun voor deze producten – 56% 
van alle respondenten en 90% van de gebrui-
kers vonden het zeer of vrij belangrijk dat de 
politiek aandacht besteedt aan homeopa-
thische geneesmiddelen. 

Giovanni Gorga, voorzitter van Omeoimprese, 
besluit: "Deze enquête geeft een ondubbelzin-

nige boodschap aan de kandidaten: laten we 
de sector niet verwaarlozen in de verkiezings-
programma's en in het toekomstige regionale 
gezondheidsbeleid". 

Bron: European Coalition on Homeopathic & Anthroposo-
phic Medicinal Products (ECHAMP) – https://echamp.eu 

 

Geef de nieuwsbrief door! 

 
helpt ons door deze nieuwsbrief door te 

sturen aan mensen die, in uw omge-

ving, vrienden- of familiekring, belang-

stelling zouden tonen voor de homeopathie. 

 

Zij beslissen daarna zelf of ze ons contacteren 
(info@prohomeopathia.be) om lid te worden … 
Hartelijk dank! 
 

 
Nieuwsbrief voorbehouden aan de leden van de vzw  
Cette infolettre est également disponible en français. 
Eindredactie: E. Buelens 
Vertalingen: E. Buelens 
Bijdragen van de VSU, het ECH en ECHAMP 
V.U.: E. Buelens, Sperwerlaan 38, 1150 Brussel. 
erik.buelens@prohomeopathia.be 
 
PRO HOMEOPATHIA vzw 
L. Janssenslaan 40, 2100 Deurne 
www.prohomeopathia.be 
Secretariaat: info@prohomeopathia.be  
Telefoonpermanentie: 0471 28 79 11 (op maandag van 
8u30 tot 10u00 en van 18u30 tot 20u00) 
Jaarlijks aanbevolen lidmaatschapsgeld: € 10,00 
Bank: IBAN BE83 3100 7808 7615 – BIC: BBRUBEBB 

 

 
Hoe we van angst en woede 
kunnen evolueren naar liefde 
en verbinding? 
 
Met zijn toestemming nemen we hier een opi-
niestuk over dat Dr Bart Lambert, Voorzitter 
van de Vlaamse Studievereniging voor Unitaire 
Homeopathie (VSU), publiceerde in nr 29 van 
de nieuwsbrief ‘Homeopathisch Bekeken’. 
 

erst reageerde ik uit kwaadheid. De 
aarde en de samenleving bevinden 
zich in een enorme transitie. Er 

heerst grote onzekerheid. Onze instellingen 
daveren op hun grondvesten. Waarheid en fa-
ke nieuws zijn (bijna) niet meer van elkaar te 
onderscheiden. De Covid-19 pandemie schuift 
alle mogelijke oplossingen voor de zich in ver-

U 

U 

“E 

https://echamp.eu/
mailto:info@prohomeopathia.be
mailto:erik.buelens@prohomeopathia.be
http://www.prohomeopathia.be/
mailto:info@prohomeopathia.be
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sneld tempo manifesterende klimaatverande-
ring naar de achtergrond. 
 

 
 
De ongelijkheid neemt zienderogen toe… Zo-
als velen van ons was ik in een soort van 
shock. In de zin van: wat gebeurt hier alle-
maal?! Helaba, niet met mij! Ik werd opstandig. 
Wou iedereen inlichten over wat die ‘stouteri-
ken’ allemaal aan het uitsteken zijn. Ik zat als 
in het tweede stadium van rouw van Elisabeth 
Kübler-Ross. 
 
"Woede is een soort boodschapper die ons 
verklaart dat we niet klaar zijn voor de ver-
wonding. Als we verwondingen oplopen en 
er niets aan doen, groeit onze woede." 
 
Elisabeth Kübler-Ross 
 
Ik bleef dus steken in die woede, en kon op dat 
moment de belangrijkste boodschap niet bren-
gen. En die is: wij zijn allen één! Het vermogen 
tot liefde en verbinding zijn de meest unieke 
kenmerken van ons mens-zijn. Noem het god-
delijk of universeel, maar uiteindelijk maken we 
allemaal deel uit van het grote geheel. Dat 
mooie grote geheel, die eenheid, mogen we 
geenszins verdelen of laten verdelen. Angstig 
moeten we niet zijn, maar wel op onze hoede 
voor het “verdeel en heers”-principe, een alou-
de tactiek waar slechts een hele kleine min-
derheid beter van wordt. 
 
Helaas zien we dat Covid-19 dag na dag een 
steeds duidelijker breuklijn aftekent tussen “be-
lievers” en “non-believers”. Terwijl het daar niet 
eens over gaat: je kan perfect “Covid-believer” 
zijn en toch de wirwar aan willekeurige en/of 
ondoordachte beleidsmaatregelen in vraag 
stellen bv. omdat ze medisch niet bewezen zijn 
(bv. nut mondmaskers in open lucht) of omdat 
ze overlappend en repressief zijn (bv. avond-
klok). Of je kan perfect “non-believer” zijn en 
de ernst van Covid-19 in twijfel trekken, maar 
uit respect je mondmasker opzetten zodat an-
deren zich veilig(er) voelen. Helaas wordt deze 
noch enige andere nuancering in beide richtin-
gen door de media opgepikt. Dus zijn we in 
een bepaalde mate op onszelf aangewezen 
om uit het kluwen van de cijfers, maatregelen 
en berichtgeving wijs te geraken. Dit vormt een 
belangrijke bron van stress: niet alleen de 

angst voor het virus, maar ook de angst om 
onze vrijheid te verliezen en de angst voor de 
onzekerheid: wat staat er ons te wachten? 
 
Vandaar dat ik graag wil oproepen om aan in-
trospectie te doen. Onszelf terug gaan ervaren 
als een onlosmakelijk stukje van dat prachtige 
grote geheel; dit behelst ons eigen lichaam, 
onze eigen persoonlijkheid, onze medemens, 
de ganse planeet. 

Op die manier zien we meteen weer het be-
lang in van een natuurlijke levensstijl en voelen 
we waardering voor de kleine dingen. Wie 
houdt er niet van een wandeling door een bos 
met heerlijke geuren en het ruisen van de 
boomblaadjes? Wie heeft er geen deugd van 
voedsel oogsten uit het eigen tuintje, of zelfs 
uit de bloempotten op het balkon, met de vin-
gers de aromatische kruiden strelend? Wat is 
het fijn om een vriend, buur of familielid te ho-
ren of te zien of als het mag, een zoen te ge-
ven! Een belletje, een kort bezoekje, het ver-
blijdt ieders hart. 
 
Gezond zijn houdt in dat je een leven leidt zo 
verbonden mogelijk met de natuur. Dat je je 
darmflora en je algemene conditie op peil 
houdt met natuurlijk geteeld voedsel, voldoen-
de beweging neemt (ademen!) en stress ver-
mijdt. 
 
Ik ben heel ge-
lukkig om als 
homeopaat in dit 
alles een steen-
tje te kunnen bij-
dragen. Een 
goedgekozen 
homeopathische 
remedie kan ons 
helpen connecte-
ren met onze in-
nerlijke kracht-
bron en die weer 
in balans brengen. Het doel is om uiteindelijk 
elke angst zachtjes te laten helen, zodat we 
ons weer veilig voelen en opnieuw voor een 
vol leven kunnen gaan. Een leven dat dan 
waarschijnlijk wel verschilt van dat van vóór de 
pandemie. Maar ondertussen stellen we wel 
ons leven en vooral onze levensstijl behoorlijk 
in vraag, en dat is op zich helend en een goe-
de zaak voor de aarde!” 

Dr. Bart Lambert, voorzitter van de VSU. 
https://nl.vsuhomeopathie.be/  
 

https://nl.vsuhomeopathie.be/

