
    

 

 
 

Taak en Doelstelling 
 

EFHPA vertegenwoordigt de rechten van patiënten 

die homeopathisch behandeld worden of willen 

worden. Wij willen hun recht op een  patiënt 

gerichte gezondheidszorg, die hun behoeften, 

voorkeuren en waarden respecteert, verdedigen. 

 

Wij willen: 

 

Werken aan de integratie van homeopathie 

in de EU gezondheidszorg 

 

Bewustzijn vergroten van de voordelen van 

homeopathie bij de EU  

gezondheidszorgautoriteiten  

 

De harmonisatie bevorderen van EU 

richtlijnen met betrekking tot 

homeopathische medicijnen in heel Europa 

 

Werken aan gelijke beschikbaarheid van 

homeopathische behandelingen en – 

medicijnen voor alle Europese burgers 

 

De oprichting en ontwikkeling steunen van 

nationale organisaties die zich met 

homeopathie bezig houden  

 

 
 

Sluit je bij ons aan –  
samen kunnen we het 

verschil maken! 
Contributie 
€200 per jaar; Kleine of nieuw gevormde groepen 
kunnen een reductie aanvragen totdat ze meer 
gevestigd zijn.  
 
Giften 
Zijn zeer welkom en worden erg gewaardeerd. 
 
Rekeningnummer 
IBAN: NL 32 RABO 0113495978 
Swiftcode: RABO NL2U 
Punter 10-56 
8242 DE  Lelystad 
 
Contact Details 
Registered office: 
EFHPA Avenue de Tervueren, 412/3 - 1150 Bruxelles 
(Sint-Pieters Woluwe), Belgium 
 

Postal &Secretarial Address: 
c/o Friends of the RLHIM, 60 Great Ormond Street, 
London WC1N 3HR, Great Britain 
 

www.efhpa.eu                                   info@efhpa.eu  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

De stem van de 

Homeopathische Patiënten 

in Europa 
 

 
 

www.efhpa.eu 

 

http://www.efhpa.eu/
mailto:info@efhpa.eu
http://www.efhpa.eu/


 

Europese Federatie van 

Homeopathishe Patiënten 

Verenigingen 
 

Patiënten hebben een fundamenteel recht op 
patiënt gerichte gezondheidszorg die hun 
behoeften, voorkeuren en waarden 
respecteert. 
 
Hoewel de meeste landen in Europa 
beleidsnota’s hebben over het belang van de 
inzichten en behoeften van patiënten bij het 
plannen van gezondheidszorg, waar het 
homeopathie betreft zijn er helaas weinig of 
geen wettelijke bepalingen. 
 
Opgericht in 2003, bestaat EFHPA uit 
homeopathische patiëntenverenigingen uit 
veel Europese landen. Zij is aangesloten bij de 
Europese Commissie voor Homeopathie (ECH). 
 
Daar zij de stem van de homeopathische 
patiënt vertegenwoordigt, helpt en 
ondersteunt EFHPA bij de vorming van 
nationale patiëntengroepen door heel Europa 
en werkt ze binnen de EU met hen samen. 
 
EFHPA is lid van het Europese Patiënten Forum 
(EPF), de Europese Gezondheidszorg Alliantie 
(EPHA) en EuroCAM. Het is  ze ook aangesloten 
bij de Europese Coalitie van Producenten van 
Homeopathische en Antroposofische 
Medicinale Producten (ECHAMP). 
 
 

*** 
 

NB: Landen die een  homeopathische patiënten 
vereniging, willen opzetten, kunnen contact 
opnemen met de EFHPA voor hulp en advies: 
info@efhpa.eu 

EFHPA leden / landen 
 
België  
Pro Homéopathia 
www.prohomeopathia.be 
 
Bulgarije 
Friends of Homeopathy Bulgaria 
www.homeopatiya.org  
 
Duitsland 
Hahnemannia – Deutscher Verband für Homeöopathie 
und Lebenspflege e.V. 
www.hahnemannia.de 
 
Bundesverband Patienten für Homöopathie - BPH 
www.bph-online.de 
 
Frankrijk 
Association Homéo Patients France – AHP France 
www.ahpfrance.org 
 
L’Association pour la promotion de la médicine 
homéopathique – APMH  
www.apmh.asso.fr 
 
Groot Brittanië 
British Homeopathic Association - BHA 
www.britishhomeopathic.org 
 
Friends of the RLHIM 
www.friendsrlhim.org 
 
Griekenland 
Hellenic Secretariat of Homeopathy – EGO 
www.ego.gr 
 
Society of the Friends of Classical Homeopathy 
www.homeopathy.gr/friends.htm  
 
Hongarije 
Magyar Homeopata Orvosi Egyesület - MHOE 
www.homoeopata.hu 
 
IJsland 
Félag áhugafólks um hómópatíu á Íslandi - FAH 
www.audesapere.is 

 

 
Italië 
Associazione Pazienti Omeopatici -APO 
www.apoitalia.it 
 
Netherland 
Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland - KVHN 
www.vereniginghomeopathie.nl 
 
Noorwegen 
Norsk Homøopatisk Pasientforening 
www.nhp.no 
 
Oostenrijk 
Initiative "Homöopathie hilft!“  
www.vhg.at 
 
Slovakia 
Priatelia komplementárnej a alternatívnej medicíny 
(Priatelia KAM)  
www.priateliakam.sk 
 
Spanje 
Associació Catalana de Pacients Amics i Usuaris de 
L'Homeopatia - ACPAUH 
www.acpauh.cat 
 
Asociación Española de personas sanas con Homeopatía 
– AEPSH 
www.pacienteshomeopaticos.es 
 
Associación de Pacients y Usuarios de la Homeopatia de 
Aragón (APUHA) 
www.facebook.com/pg/APUHA-
810759125941252/about/?ref=page_internal 
 
Asociación de Usuarias y Usuarios de Homeopatía Similia 
Nafarroa-Navarra 
www.similia.es 
 
Similia Asociación de Usuarios y Amigos de la 
Homeopatía del Pías Vasco  
www.similia.es 
 
Zwitserland 
Homöopathie Schweiz 
www.homoeopathie-schweiz.org 
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