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Lid worden 

Ben je een afgestudeerd klassiek dierenhomeopaat of nog in opleiding en wil je lid worden? 
Voor een studentlidmaatschap vul je dit formulier Studentlidmaatschap BKHD in. Voor opname in het 
BKHD-register moet je aan alle registratiecriteria voldoen en daarvoor vult u het Registratieformulier 
BKHD in. 
In het Beroepsprofiel lees je alle zaken die van belang zijn voor de uitoefening van het beroep klassiek 
dieren homeopaat. Het ingevulde formulier stuur je met de gevraagde bijlagen per email naar 
post@bkhd.nl of per post naar Ineke Vlug, Herenweg 72, 2101MN Heemstede 
 
Waarom lid worden van de BKHD? 

Voor alle leden: 

• 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; 

• U kunt kosteloos of tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan nascholingen georganiseerd 
door de BKHD; 

• U wordt op de hoogte gehouden van interessante nascholingen; 

• De BKHD geeft via de website bekendheid aan uw praktijk (alleen bij een geregistreerd 
lidmaatschap); 

• U heeft regelmatig contact met andere dierhomeopaten waarbij u ervaringen en kennis kunt 
uitwisselen; 

• Op het ledendeel van de website wordt u op hoogte gehouden van nieuws en bestuurszaken; 

• U kunt actief participeren aan de verdere ontwikkeling van het beroep van klassiek homeopaat 
voor dieren. 

• U heeft toegang tot en stemrecht op onze algemene ledenvergaderingen. 

• Als lid van de BKHD ontvang je bij Merlijn boekhandel 10% korting op je aankopen. 
 

Voor geregistreerde dierhomeopaten: 

• Als lid van de BKHD heeft u een professioneler imago en geeft u uw cliënten vertrouwen; 

• Via de BKHD sluit u een voordelige en toegesneden beroepsaansprakelijkheidsverzekering af; 

• U kunt gebruik maken van het logo van de BKHD en een officieel muurschildje voor uw praktijk 
aanschaffen. 

• U kunt zich bij de Vereniging Homeopathie (KVHN) aanmelden als lid. Uw praktijk wordt dan 
vermeld op hun website bij “Vind een homeopaat bij u in de buurt” en je betaald geen 
verzendkosten bij je bestellingen bij de Hahnemann Apotheek. 
 
 

Sympathisant leden 
Voor leden die  

• Tijdelijk geen praktijk willen of kunnen voeren. 
Regelmatig komt het voor dat een collega wegens ziekte, familieomstandigheden of een sabbatjaar 
tijdelijk geen praktijk kan of wil doen. Het is mogelijk om gedurende zo'n periode sympathisant te 
worden. 

mailto:post@bkhd.nl
https://www.merlijnboekhandel.nl/
https://www.hahnemann.nl/
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• Dierhomeopaten die geen praktijk meer voeren maar wel geregistreerd lid zijn geweest. 
Ook eerder geregistreerde leden die met hun praktijk zijn gestopt en niet de intentie hebben deze 
opnieuw op te starten kunnen sympathisant lid worden. Zij steunen zo de vereniging en blijven 
betrokken middels informatie en nascholingsmogelijkheden aangeboden door de BKHD 

• Bij de herstart van de praktijk kan de sympathisant zich zonder registratiekosten herregistreren.  

• Voorwaarde voor herregistratie is wel dat men in de tussenliggende jaren aan de 
nascholingsverplichting voor geregistreerde leden heeft voldaan, of de gemiste dagen voor de 
herregistratie inhaalt. 

• Sympathisantleden ontvangen de Nieuwsbrief, hebben toegang tot de ledensite, kunnen de 
nascholingen van de BKHD volgen, kunnen aanwezig zijn bij Algemene Leden Vergaderingen (ALV), 
kunnen in het bestuur gekozen worden. Sympathisanten hebben geen stemrecht op de ALV en 
mogen zich naar buiten toe niet presenteren als geregistreerd BKHD-lid.  

 
Aspirantleden 

Voor afgestudeerde leden die nog geen praktijk uitoefent en geen studentlid meer kan zijn bestaat het 
aspirant-lidmaatschap. 
 
Bij de start van de praktijk kan de aspirant zich zonder registratiekosten registreren.  
Voorwaarde voor registratie is wel dat men in de jaren tussen het afstuderen en de start van de praktijk 
aan de nascholingsverplichting voor geregistreerde heeft voldaan, of de gemiste dagen voor de registratie 
inhaalt. 
De duur van dit lidmaatschap is in principe maximaal 3 jaar. 
 
Aspirantleden 
• ontvangen de Nieuwsbrief; 
• hebben toegang tot het ledendeel van de website; 
• kunnen de nascholingen van de BKHD volgen; 
• kunnen aanwezig zijn bij Algemene Leden Vergaderingen (ALV); 
• kunnen in het bestuur gekozen worden; 
• hebben stemrecht op de ALV. 
 
Aspirantleden mogen zich naar buiten toe niet presenteren als geregistreerd BKHD-lid. 

 
 
Wat kost het per jaar (2023)? 

• Een studentlidmaatschap (u volgt nog een opleiding voor dierhomeopaat aan één van de door de 
BKHD geaccrediteerde opleidingen): €50  

• Een lidmaatschap als aspirant homeopaat (u bent klaar met de opleiding, maar bent nog geen 
praktijk begonnen): €65  

• Een sympathisantlidmaatschap:€50 

• Een geregistreerd dierhomeopaat (u bent een gekwalificeerde dierhomeopaat en voert een 
praktijk): €95. 

• Voor een muurschildje van de BKHD betaal je een borg van €25 

• De verplichte Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 2020: €88 

• Draagt u de BKHD een warm hart toe en wilt u op de hoogte gehouden worden over 
homeopathie voor dieren, dan kunt u voor €20 (of meer) donateur worden. 

• Prijzen en voorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering kunt u opvragen. 

• De BKHD hanteert voor studentleden geen entreegeld. Dierhomeopaten die geen student-lid zijn 
geweest betalen €25 administratiekosten. 


