
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Student-lid worden van de BKHD 
 

Je bent student aan één van de door de BKHD erkende opleidingen tot klassiek homeopaat voor 

dieren. Het uiteindelijke doel is dat je een professional wordt die zelfstandig een praktijk kan voeren 

waarbinnen dieren met de meest uiteenlopende klachten terecht kunnen.  

Wanneer je afgestudeerd bent behoor je tot een gestaag groeiende, jonge beroepsgroep. Een 

beroepsgroep die zich nog voordat de eerste klassiek homeopaat voor dieren afstudeerde al 

verenigd had in een beroepsvereniging, de BKHD. Dit betekent dat we onszelf als beroepsgroep 

serieus nemen en ons ook als zodanig willen profileren naar de buitenwereld. De BKHD staat voor 

homeopathische geneeskunde die uitgeoefend wordt door goed geschoolde en door de vereniging 

geregistreerde klassiek homeopaten voor dieren.  

Nu denk je misschien dat je pas lid kunt worden als je afgestudeerd bent. Dat is niet het geval. We 

verwelkomen je graag als student-lid van de beroepsvereniging.  

 

Wat kan de BKHD voor jou betekenen? 
  
 De BKHD is de enige beroepsvereniging in Nederland voor klassieke homeopaten voor dieren; 

 De BKHD bewaakt de kwaliteit van opleidingen en nascholingen; 

 De belangen van de dierhomeopaten in Nederland en in de EU worden door de BKHD behartigd; 

 Je kunt kosteloos of tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan nascholingen georganiseerd 

door de BKHD; 

 Je wordt op de hoogte gehouden van interessante nascholingen; 

 De BKHD geeft via de website bekendheid aan je praktijk (alleen bij een geregistreerd 

lidmaatschap); 

 Je hebt regelmatig contact met andere dierhomeopaten waarbij je ervaringen en kennis kunt 

uitwisselen; 

 Je kunt gebruik maken van enkele voordelen bij producenten en boekhandels. 

 Op het ledendeel van de website word je op hoogte gehouden van nieuws en bestuurszaken; 

 Je kunt actief participeren aan de verdere ontwikkeling van het beroep van klassiek homeopaat 

voor dieren. 

 Je hebt toegang tot en stemrecht op onze algemene ledenvergaderingen. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Wat doet de BKHD nog meer?  
 

De BKHD ziet toe op de kwaliteit van de scholing waarvoor een kwaliteitsbeleid is opgesteld 

waarmee de opleidingen jaarlijks worden getoetst. De BKHD stelt voorwaarden aan het 

kwaliteitsniveau van haar leden. Van de geregistreerde leden wordt verwacht dat zij jaarlijks 

nascholing volgen maar ook dat zij zich in een werkgroep verenigen om onderwerpen met 

betrekking tot de beroepsuitoefening verder uit te diepen.  

Daarnaast stimuleert de BKHD de verdere ontwikkeling van homeopathie voor dieren. En is er een 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor onze leden. 

De BKHD werkt samen met de NVKH (Nederlandse vereniging van Klassiek Homeopaten), een 

beroepsvereniging voor humaan homeopaten.  

 

Wat kost het per jaar (2020)? 
 

Een studentlidmaatschap (je volgt nog een opleiding voor dierhomeopaat aan één van de door de 

BKHD geaccrediteerde opleidingen): € 50,- 

De BKHD hanteert voor studentleden geen entreegeld. Dierhomeopaten die geen student-lid zijn 

geweest betalen eenmalig € 25,- administratiekosten. 

 

Aanvraag studentlidmaatschap 
 

Wil je lid worden? Vul dan het onderstaande formulier in en mail dat naar post@bkhd.nl 

Aan de hand van deze gegevens zullen wij beoordelen of je aan de toelatingscriteria voldoet. Hiervan 

zullen wij je binnen 2 weken na ontvangst van je aanmelding op de hoogte brengen. 

Als student-lid verklaar je je akkoord met een contributie van € 50,- per jaar (het lidmaatschap gaat 

per maand in). Wanneer je na je afstuderen je studentlidmaatschap wilt omzetten in een 

lidmaatschap voor geregistreerd dierenhomeopaat ben je geen entreegeld verschuldigd. Je bent dan 

al wel minimaal 1 jaar lid van de BKHD. 

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aanvraagformulier studentlidmaatschap BKHD 

 

Achternaam  

Voornaam  

Straat en huisnummer  

Postcode en woonplaats  

Telefoon  

Mobiel  

Email   

 

Volgt de opleiding tot Klassiek Homeopaat voor Dieren aan de volgende opleiding: 

Naam opleiding  

Studeert af in het jaar  

 
 

Eventuele opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


