Traject doorlopen om tot KB Wet Wolla te komen. !
- De Wet Colla dateert van1999 maar werd gedurende meer dan 12 jaar niet toegepast. "
- De overheid wordt hiervoor veroordeeld door de Raad van State nadat de osteopaten
deze situatie aanhangig gemaakt hadden. "
- De overheid geeft opdracht aan het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de
Gezondheidszorg) om een onderzoek van het veld te doen. "

"

Kenniscentrum: December 2010 – Februari 2011 (drie vergaderingen)!
"
° Een eerste vergadering met de "actoren", artsen en niet - artsen, apart. "
"
° Een tweede vergadering met alle "actoren", dus artsen en niet - artsen, samen."
"
° Een derde vergadering met de"actoren" apart."
Zowel de artsen homeopaten (MQP’s) als de niet – artsen homeopaten (NMQP’s)
hebben dus ruimschoots de kans gekregen om hun verhaal te doen en hun
respectievelijke situatie op het veld nader te verklaren. "
Als het binnen het kader van het KCE ging over de oprichting van de Kamer
Homeopathie dan heeft de UHB (Unio Homeopathica Belgica) er al tijdens
deze vergaderingen in het KCE voor gepleit om twee aparte kamers homeopathie op te
richten, één voor de MQP's (Medical Qualified Practioners) homeopaten en één voor de
NMQP's (Non Medical Qualified Practioners) "
Waarom heeft de UHB hiervoor gepleit? "
Omdat de UHB vindt dat het niet aan de UHB is om te bepalen wat NMQP homeopaten eventueel al of niet zouden mogen behandelen. De UHB vond dat dit een
probleem van de overheid was. Wij hebben uiteraard duidelijk gesteld dat de UHB vindt
dat homeopathie binnen de geneeskunde zijn plaats heeft maar dat het niet aan ons is
om een oordeel te vormen over een situatie die de overheid door zijn nonchalance heeft
laten ontstaan, namelijk de toepassing van homeopathie door NMQP's. "
Noch de overheid, noch de NMQP's konden zich in dit voorstel vinden. "
De overheid niet omdat zij het bij vier kamers wilde houden namelijk de kamers
acupunctuur / chiropractici / homeopathie en osteopathie; de NMQP's niet omdat zij
vinden dat zij de enige goede homeopathie doen en dat artsen wat dat betreft
benadeeld zijn en vanuit hun medisch denken nooit de juiste homeopathie zullen
kunnen toepassen. "
JUNI 2011: op basis van de onafhankelijke bestudering van het "veld" ( dus zowel het
"medical" als het "non - medical") besluit het KCE dat homeopathie binnen de
geneeskunde moet uitgeoefend worden wegens de grote verscheidenheid aan
klachten waarmee de patiënt zich aanbiedt. "

"

Het gaat hier dus om een beslissing van een onafhankelijk orgaan. Een beslissing
genomen na 6 maanden verkenning van het veld. Dit onderzoek werd gedaan door een
arts - epidemioloog en twee sociologen. "

"

Kamer Homeopathie: October 2011 – Juni 2013 (14 vergaderingen) "
De Kamer Homeopathie bestaat uit 6 universiteitsprofessoren en 6 vertegenwoordigers
van de homeopathische wereld waaronder 5 vertegenwoordigers van de UHB (MQP
met 300 leden) en 1 vertegenwoordiger van de LHC (NMQP met 40 leden). Het mag

duidelijk zijn dat de UHB hier duidelijk ondervertegenwoordigd was. Mocht de
vertegenwoordiging correct geweest zijn dan had de UHB 7 vertegenwoordigers moeten
gehad hebben in plaats van 5 en dit dus op basis van hun aantal leden. "
Tijdens de vergadering van 18 september 2012 wordt in deze Kamer Homeopathie het
volgende besluit genomen: “de Kamer homeopathie verstrekt de Paritaire Commissie
van advies dat de praktijk van homeopathie exclusief voorbehouden moet zijn aan de
artsen, tandartsen en vroedvrouwen, en voor deze twee laatste beroepen uitsluitend in
het kader van de toegestane handelingen aan de houders van deze titels”.
Dit advies wordt aangenomen met 11 stemmen pro en 1 onthouding. Dit is niet zomaar
een nipte meerderheid maar bijna unaniem!!! "

Paritaire commissie: Mei 2012 – November 2012 (7 vergaderingen) !
De Paritaire Commissie bestaat uit 8 universiteitsprofessoren en 8 vertegenwoordigers
van de vier verschillende complementaire geneeswijzen en wel 2 van elke discipline
(acupunctuur/chiropraxie/homeopathie/osteopathie). "
De Paritaire Commissie heeft het advies van de Kamer Homeopathie omtrent de
uitoefening van de homeopathie, namelijk dat de homeopathie binnen de geneeskunde
moet uitgeoefend worden, bij stemming, unaniem over genomen. "

"

Ministerraad:!
De ministerrraad volgt unaniem het advies van het KCE, de Kamer Homeopathie en de
Paritaire Commissie "

"

Homeopathie binnen de geneeskunde: !
Elke arts zou ten minste een notie van homeopathie moeten hebben, er zouden goede
opleidingen aan de universiteiten moeten zijn zoals het was in de USA rond 1900 (25%
van de artsen had een goede opleiding aan het "Medical College" gevolgd). Het Flexner
- rapport in 1911 waardoor het onderwijs in de homeopathie aan het Medical College
verboden werd, heeft alles verloren doen gaan. "
Het is niet omdat de overheden wereldwijd dit dossier hebben laten aanslepen waardoor
NMQP's in het "gat" hebben kunnen springen dat dit de juiste situatie is. "
Bovendien moet hier opgemerkt worden dat in de schoot van het FAGG (Federaal
Agentschap van Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) de “Registratiecommissie
Homeopathische Geneesmiddelen” al jaren bezig is met de registratie van
homeopathische geneesmiddelen. In feite erkent de Belgische overheid hiermee indirect
dat het homeopathisch product een geneesmiddel is en geneesmiddelen mogen alleen
maar door artsen / tandartsen en vroedvrouwen voorgeschreven worden. "

"
"
"

Analyse van het proces doorlopen in het kader van de Wet Colla.!
De stemming in de Kamer Homeopathie was geen nipte meerderheid maar bijna
unaniem; de stemming in de Paritaire Commissie was unaniem ten voordele van de
uitoefening van de homeopathie binnen de geneeskunde. Het gaat dus om een

democratische beslissing na een democratisch doorlopen proces. Iedereen heeft de
kans gekregen om zijn standpunten naar voor te brengen. "

"

Wij mogen deze beslissing historisch noemen!!! "
Er waren namelijk twee universiteitsprofessoren zowel in de Kamer Homeopathie
als in de Paritaire Commissie die op zich niets hadden tegen homeopathie maar
niet binnen de geneeskunde. "Beoefen jij maar de homeopathie maar zoveel als je wilt
maar dan ben je geen geneesheer meer". Dit is al een feit in Canada, Slovenië en de
Scandinavische landen. In Nederland krijgen de consultatief werkende artsen homeopaten (artsen die homeopathie beoefenen en buiten de overeenkomst artsen –
ziekenfondsen staan) het moeilijker en moeilijker en bepaalde rechten als arts worden
hen ontnomen (bloedname/voorschrift; voorschrift voor medische beeldvorming). Zij
worden nu ook in het kort BTW - plichtig. De medische homeopathie in Nederland
ondervindt grote problemen. De homeopathie door de NMQp's floreert. Is dat wat wij
willen? "
Dit soort toestanden zoals hierboven beschreven wilde de UHB alleszins
vermijden in België. "

"

Homeopathie = geneeskunde en het is dus duidelijk dat zowel het KCE, de Kamer
Homeopathie en de Paritaire Commissie hiervan overtuigd waren en dit na 24
vergaderingen!!!!"
De ministerrad heeft op 12 juli deze adviezen unaniem overgenomen. "
Het mag duidelijk zijn dat de Belgische overheid niet over één nacht ijs gegaan. "
Het proces wat wij hier hebben meegemaakt is uniek. "
Mocht een dergelijk intensief proces van 24 intensieve vergaderingen zoals het in België
doorlopen is op dezelfde manier in andere landen gebeuren, meerdere overheden
zouden overtuigd zijn van het belang homeopathie binnen de geneeskunde te houden. "

"

Het is alleen maar omdat de UHB van het allereerste begin van dit process een zéér
duidelijke, onwrikbare houding heeft aangenomen dat wij tot dit resultaat zijn kunnen
komen."

"

Overgangsmaatregelen NMQP: !
Tenslotte wat betreft de Belgische NMQP's. "
Er wordt niemand zijn / haar brood afgenomen. "
De UHB is altijd voorstander geweest van overgangsmaatregelen en wij hebben deze
dan ook verdedigd in de Kamer Homeopathie. Het mag logisch zijn dat iemand zonder
een enkel diploma van zelfs middelbaar onderwijs zich zal moeten "bijscholen". In de
overgangsmaatregelen is voorzien dat zij hier de tijd voor krijgen. "

