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Eén Belg op twee stelt vertrouwen in homeopathie!
Een recente studie* toont een stijgend gebruik en een groeiende therapietrouw van
het aantal gebruikers van homeopathische geneesmiddelen in België.
Ongeveer één Belg op twee stelt vertrouwen in homeopathie voor het behandelen
van dagelijkse kwaaltjes en veel voorkomende pathologieën.
Homeopathie is een doeltreffende oplossing zonder bijwerkingen én met een
geruststellende onschadelijkheid.
Een woordje uitleg...
Homeopathie in België, een situatieschets...

M

et een notoriëteit van 78% is homeopathie al lang geen onbekende meer. Bij 40% van
de gezinnen wordt homeopathie regelmatig gebruikt. Het vertrouwen in het gebruik
van homeopathie wordt versterkt door meerdere argumenten: ze is niet vervuilend, wordt
gezien als een geruststellende vorm van therapie, bovendien doeltreffend én zonder
bijwerkingen. Deze argumenten liggen aan de basis van het vertrouwen die de gebruikers
stellen in deze behandelingsvorm, want 55% gebruikt al langer dan 5 jaar homeopathie.

Homeopathie voor de ganse familie...

H

omeopathische geneesmiddelen worden vooral gebruikt door volwassenen (45%) maar
is ook populair bij kinderen (29%) én huisdieren (20%). Bij gezinnen met kinderen
neemt homeopathie een zeer grote plaats in binnen de gezinsapotheek!

Homeopathie, talrijke toepassingen!

H

omeopathie is op alle fronten aanwezig, zowel in het dagelijkse leven als voor
seizoensgebonden aandoeningen. Gezinnen doen een beroep op homeopathische
geneesmiddelen bij winterkwaaltjes (49%), allergieën (32%), blauwe plekken,
verstuikingen en kneuzingen (32%) en stress (29%). Maar dat is niet het enige!
Homeopathie kan, ter aanvulling, ook de bijwerkingen van behandelingen bij zware
pathologieën verzachten.
* IPSOS-studie over "de Belg en homeopathie", uitgevoerd in mei 2011 in België met een
representatief panel van 1000 mannen en vrouwen met een minimumleeftijd van 18 jaar. De
resultaten van deze studie kunnen op eenvoudige aanvraag bekomen worden.
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Een sterke vraag naar informatie...

D

e tendens van de afgelopen 10 jaar? De patiënt zoekt proactief naar informatie, is
actief bezig met zijn gezondheid en welzijn én houdt rekening met de invloeden op het
leefmilieu.
51% van de Belgische bevolking zoekt informatie over homeopathie, vooral omdat ze vindt
dat ze slecht geïnformeerd is over het onderwerp! Patiënten willen in hoofdzaak informatie
krijgen via hun arts (58%) en apotheker (39 %). Bijgevolg zijn artsen en apothekers
belangrijke protagonisten in het adviseren van homeopathie. Internet komt meer en meer
naar voren als informatiebron (36%), en dan vooral gespecialiseerde sites en fora over
gezondheid. Ook boodschappen via de media worden nog steeds als geloofwaardig gezien
(29%), en dan vooral in de vorm van themathische artikels.

Een mooie toekomst voor de homeopathie!
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omeopathie kent een sterke groei en beantwoordt aan de verwachtingen van de
patiënten bij hun zoektocht naar doeltreffende, veilige geneesmiddelen zonder
bijwerkingen. Homeopathie is een bruikbare alternatieve therapie die complementair is aan
de allopathische geneeskunde.

Homeopathie in België

D

e cijfers spreken voor zich… In België zijn er heel wat artsen die homeopathische geneesmiddelen voorschrijven.
Meer dan 3000 officinas (60% van de Belgische apotheken) staan dagelijks in contact met Laboratoires Boiron. En
47 hospitalen in België hebben homeopathie geïntegreerd in hun dagelijkse praktijken, wat een sterke verhoging is in
vergelijking met het begin van de jaren 2000.

Laboratoires Boiron Belgium

U

NDA werd op 24 juni 1949 opgericht. In 1989 sluit UNDA een partnership agreement met BOIRON, wereldleider in
homeopathie, in het licht van Europa en de mondialisering van de markten. In 2005 verkrijgt BOIRON 95,43% van
de aandelen van UNDA via de vennootschap BOIRON BELGIUM. De Laboratoires BOIRON hebben een unieke know-how
verworven in het produceren van homeopathische geneesmiddelen. Deze know-how is de vrucht van 80 jaar ervaring
en innovatie. De vervaardiging van homeopathische geneesmiddelen beantwoordt aan de farmaceutische vereisten
en zeer strenge reglementeringen. De Laboratoires Boiron zijn 4000 mensen die zich iedere dag inzetten om uw
vertrouwen te verdienen en de homeopathie verder te ontwikkelen. Maar het zijn ook 5 industriële productielocaties,
18 filialen en kennen een aanwezigheid in 80 landen. Momenteel lopen er 85 research-projecten. Deze omvatten de
deelname van universitaire onderzoeksteams, artsen en dierenartsen van over heel de wereld. Authenticiteit, geluk,
discipline en passie zijn de 4 kernwaarden die Laboratoires Boiron elke dag probeert toe te passen.
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