Help wetenschappers
homeopathie
te onderzoeken
Homeopathie werkt:
miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken regelmatig
homeopathische geneesmiddelen. Omdat zij ervaren dat het
werkt.
Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat het werkt. Toch
is nog niet iedereen hiervan overtuigd.

Meer onderzoek is hiervoor nodig:
 Hoe werkt homeopathie?
 Bij welke aandoeningen
het meest?

De Stichting VHAN financiert wetenschappelijk
onderzoek in de homeopathie. Om dat te kunnen
blijven doen, zijn uw giften heel belangrijk.
Steun de homeopathie! Elk bedrag is welkom!

Natuurlijk willen we vooral graag weten
bij welke aandoeningen het gebruikt kan
worden.
We weten inmiddels dat homeopathie in
elk geval de gezondheid kan verbeteren
in de volgende veel voorkomende
situaties:
 bij steeds terugkerende aandoeningen
ondanks reguliere behandeling;
 bij chronische geworden
aandoeningen;
 bij restklachten na een ziekte of na
medicatie;
 wanneer iemand bijwerkingen
ondervindt van reguliere medicijnen;
 wanneer iemand de reguliere
medicijnen niet kan gebruiken, bijv.
bij zwangerschap;
 bij onbegrepen klachten (SOLK:
Somatisch Onvoldoende verklaarde
Lichamelijke Klachten).

Dat homeopathie werkt, is bekend uit
onderzoek, maar we begrijpen nog niet
hoe het precies werkt. Verondersteld
wordt dat homeopathische geneesmiddelen informatie overbrengen
waardoor het zelfherstellend vermogen
wordt bevorderd. Een vermogen dat elk
levend wezen bezit.
Homeopathie werkt trouwens ook bij
dieren en planten.
Bovendien is uit onderzoek gebleken,
dat patiënten van huisartsen die
tevens homeopathie toepassen minder
reguliere medicijnen nodig hebben en
dat de patiënten tevredener zijn.
Homeopathie is veilig en zonder
bijwerkingen.
De huidige stand van zaken van het
wetenschappelijk onderzoek is te vinden
op www.homeopathie.nl.

Steun de homeopathie! Uw gift is belangrijk.
Help nieuw onderzoek mogelijk te maken.
Help onderzoek een kick-start te geven.
Help twijfelaars over de streep.
Wanneer u donateur wilt worden, meld u dan aan
via www.vhan.nl/steun-ons. Of steun met een eenmalige gift via
onderstaand rekeningnummer.
 Stichting VHAN
 Regulierenring 12 B 3981 LB Bunnik
 e-mail: info@vhan.nl
 rekeningnummer: NL69 TRIO 0197 8700 66, t.a.v. Stichting VHAN
 www.vhan.nl
Als donateur krijgt u voorrang
en vroegboekkorting bij de
activiteiten die de VHAN
organiseert.
Wanneer u als organisatie
doneert, mogen twee leden
gratis komen.
Alle donaties en schenkingen
komen volledig ten goede aan de
doelstellingen van deze goede
doelen stichting. Donaties aan de
stichting zijn daarom fiscaal
aftrekbaar.

