Gemeenschappelijk persbericht van de beroepsvereniging LHC (Liga Homeopathica
Classica) en het CKH vzw (Centrum voor Klassieke Homeopathie):

Gesloten wegens wetgeving?
Op 12 juli 2013 heeft de Ministerraad ingestemd met een ontwerp van koninklijk besluit met
betrekking tot de homeopathie, dat ervoor moet zorgen dat in de toekomst nog enkel medisch
geschoolden het beroep van homeopaat zullen kunnen uitoefenen. In plaats van een legaal
kader te scheppen voor de professionele homeopaten die niet binnen de geneeskunde werken,
leidt dit KB ertoe dat een deel van de Belgische professionele homeopaten binnenkort de
praktijk zal moeten stopzetten. Een aantal onder hen zou in aanmerking komen voor
overgangsmaatregelen, maar de precieze richtlijnen hieromtrent zijn op dit moment nog niet
gekend.
Het KB, dat tot doel had “de patiënt te beschermen”, leidt er niet alleen toe dat het voor professionele
homeopaten moeilijker wordt om hun beroep uit te oefenen, maar ook dat het moeilijker of zelfs
onmogelijk wordt om nieuwe homeopaten te scholen. Ook medisch geschoolden zullen de
homeopathie enkel mogen gebruiken als aanvulling, en zullen over een diploma homeopathie van
universitair of hoger onderwijs moeten beschikken. Er is echter geen enkele Belgische universiteit die
deze opleiding aanbiedt, en de universiteiten lieten al weten ook geen plannen in die richting te
hebben. Kiezen voor een behandeling bij een professioneel homeopaat, die samenwerkt en informatie
uitwisselt met de huisarts, wordt niet aangemoedigd maar integendeel in de toekomst onmogelijk
gemaakt.
In plaats van een legaal kader te scheppen, waarbinnen de patiënt de vrije keuze heeft van therapie
en therapeut, en er tegelijk van op aan kan dat de therapeut wel degelijk behoorlijk is opgeleid in de
gekozen behandelwijze, wordt met het huidige KB de patiënt in de toekomst het recht op een
homeopathische behandeling bij een professioneel homeopaat ontzegd.
Voor de vele patiënten die hun vertrouwen stellen in een professioneel homeopaat, schept dit KB de
grootste verwarring. Kunnen ze nog terecht bij hun homeopaat, of zal er een bordje “Gesloten wegens
gewijzigde wetgeving” aan de deur hangen?
In tegenstelling tot wat vele media doen uitschijnen, zijn deze maatregelen vandaag nog niet
van kracht. Voorlopig kan men nog terecht bij de vertrouwde therapeut. Het CHK en de LHC
doen al het mogelijke om voor de patiënten een goede oplossing te vinden. Voor de laatste
stand van zaken en opinies kan men terecht op www.ligahomeopatica.be en www.ckh.be.
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