
 
Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH) 

 
Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

 
Speciaal voor de leden van de NVKH heeft De Keyzer Zekerheid een aansprakelijkheids-
verzekering in de hoedanigheid van klassiek homeopaat ingekocht met een op uw 
beroep afgestemde maatoplossing. 
 
Als klassiek homeopaat heeft u een aanzienlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot 
uw patiënt. Buitenom uw kennis, inspanningen en opgebouwd patiëntendossier kunt u 
door uw patiënt aangesproken worden op directe of indirecte schade.  
Door veranderend claimgedrag van de patiënt wordt ook uw beroepsgroep eenvoudiger 
aansprakelijk gesteld. 
 
Verzekerde dekking: 

- Schade aan zaken 
- Schade aan personen 
- Vermogensschade 

Voor een toelichting op deze dekkingen verwijzen wij u naar onderstaande bijlage. 
 
Verzekerden: 
De verzekering is van kracht voor geregistreerde leden van de NVKH. 
Zodra de registratie komt te vervallen dan wel wordt ingetrokken vervalt de dekking van 
deze verzekering. Eventueel teveel betaalde premie wordt teruggegeven. 
 
Geldigheidsgebied: 
Het in de aanvullende voorwaarden bepaalde over geldigheidsgebied wordt vervangen 
door: ‘een handelen of nalaten waaruit de aanspraak voortvloeit, dient te hebben 
plaatsgevonden binnen Nederland.’ 
 
Aandachtspunten: 

- Het zelf produceren van homeopathische middelen en/of het vervaardigen van 
nosodes is niet standaard verzekerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het 
doorpotentiëren van homeopathische middelen en het vervaardigen van nosodes. 
Per activiteit wordt een aparte dekking aangetekend en een aanvullende premie 
gehanteerd. U dient op het aanvraagformulier aan te geven of potentiëren van 
homeopathische middelen en/of het vervaardigen van nosodes binnen uw praktijk 
(conform de voorgeschreven richtlijnen van de NVKH). 

- Het voorschrijven van door een apotheek vervaardigde homeopathische middelen 
is wel standaard meeverzekerd. 

 
Verzekerd bedrag: 
De polis kent voor schade aan zaken of schade aan personen een totaal verzekerd 
bedrag van € 1.250.000,= maximaal per aanspraak. Dit is gemaximeerd tot  
€ 2.500.000,= per verzekeringsjaar. 
 
Voor vermogensschade (dus financieel nadeel van een patiënt) is de dekking beperkt tot  



€ 100.000,= maximaal per aanspraak en € 200.000,= per verzekeringsjaar.  
Dit verzekerd bedrag is alleen van toepassing op de zuivere vermogensschadedekking. 
 
In de polisvoorwaarden is verder opgenomen dat de verzekering naast de schade ook 
vergoedt de wettelijke rente alsmede de kosten van verweer en rechtsbijstand. 
 
Polisvoorwaarden: 
MKB 2006 voorwaarden, aangevuld met Aanvullende voorwaarden Medici en 
Paramedici 2006G. Per klassiek homeopaat kunnen eventuele specifieke clausules gaan 
gelden, bijvoorbeeld in verband met het vervaardigen van homeopathische middelen. 
 
Premie: 
Per homeopaat geldt een premie van € 300,= per jaar exclusief poliskosten en  
9,7% assurantiebelasting. 
Voor praktijken met meerdere personen wordt de premie per aanvraag vastgesteld. 
 
Indien u als homeopaat de dekking wenst uit te breiden met het potentiëren van 
homeopathische middelen dan bedraagt de meerpremie € 75,= per polis met een 
verzekerde som van € 25.000,= per gebeurtenis en € 50.000,= per verzekeringsjaar. 
 
De verzekeraar biedt de mogelijkheid om de verzekering met het vervaardigen van 
nosodes uit te breiden. De dekking geldt voor het oraal gebruik van de medicatie.  
Geen dekking zal worden verleend voor het injecteren van de medicatie. 
De premie welke hiervoor gerekend wordt door de verzekeraar bedraagt 0,50 o/oo over 
de jaaromzet, met als meerpremie een minimumpremie van € 75,= per jaar. 
De dekkingssom bedraagt hierbij maximaal € 50.000,=per aanspraak en per 
verzekeringsjaar. 
 
Indien u nosodes vervaardigt, dan kunt u dit op het aanvraagformulier kenbaar maken.  
Een extra toelichting op homeopathische middelen treft u aan in onderstaande bijlage. 
 
Eigen risico 
Voor zaakschade geldt een eigen risico van € 125,= per aanspraak.  
 
Indien u interesse heeft in het verzekeringsvoorstel dat in samenwerking met de NVKH 
aangeboden wordt, dan kunt u contact opnemen met: 
 
DE KEYZER ZEKERHEID 
Mevrouw Marleen de Jongh 
Postbus 4670 
4803 ER Breda 
� 076 – 533 35 24 
E 076 – 514 52 55 
� info@dekeyzer.nl 
EE   www.dekeyzer.nl 
 
Of u kunt gebruikmaken van het aanvraagformulier hetgeen terug te vinden is op onze 
website onder het tabblad ‘home’ onder vermelding van ‘downloads’. 



Bijlage: 
 
Toelichting op de aansprakelijkheidsverzekering. 
De aansprakelijkheidsverzekering van de leden van de NVKH biedt dekking voor de 
aansprakelijkheid voor schade welke wordt toegebracht gedurende de tijd dat het beroep 
als klassiek homeopaat wordt uitgeoefend mits de praktijk daarvoor verantwoordelijk is. 
Ongeacht de wijze waarop men schade toebrengt, wordt in het geval dat men 
aansprakelijk is voor de toegebrachte schade, deze binnen de geldende polisvoorwaar-
den vergoed. 
In de praktijk wordt schade als gevolg van het behandelen van een patiënt, schade als 
gevolg van een beroepsfout genoemd. 
 
Zodra voor een lid de registratie komt te vervallen dan wel wordt ingetrokken zal de 
dekking voor het betreffende lid vervallen. De leden dienen zich aan de statuten en/of 
reglementen te houden. 
 
Onder schade wordt verstaan: 
 

Schade aan zaken (materieel) 
Onder schade aan zaken wordt verstaan beschadiging, vernietiging, vuil worden of het 
verloren gaan van zaken (goederen) van anderen dan de verzekeringnemer met inbegrip 
van de daaruit voortvloeiende schade. 
 
Schade aan personen (lichamelijk) 
Onder letselschade wordt verstaan letsel of aantasting van de gezondheid van personen, 
al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende 
schade. 
Dit kan in dit geval ook zijn het door de behandeling verergeren van de kwaal. 
 
Het niet behalen van het verwachte resultaat wordt niet aangemerkt als letselschade. 
Dit komt doordat de dekking gebaseerd is op de gevolgen van de inspanningsverplich-
ting. 
Als gevolg van het opgelopen letsel wordt inkomstenvermindering gezien als 
gevolgschade van de schade aan personen. Ook smartengeld wordt hieronder begrepen. 
 
Vermogensschade (financieel) 
Indien een patiënt uitsluitend financiële schade ondervindt, zonder dat er daaraan vooraf 
materiële en/of letselschade heeft plaatsgevonden, is er sprake van vermogensschade. 
 
Onder vermogensschade wordt verstaan aantasting van het vermogen van de patiënt. 
Denk hierbij onder andere aan: 

- De kosten die een patiënt heeft moeten maken, welke in tegenstelling tot 
hetgeen is verteld, niet voor vergoeding in aanmerking komen. 

- Als door een fout, in een voor een patiënt uitgebracht rapport, voor deze patiënt, 
financieel nadeel ontstaat. 

- Aantasting van het vermogen van de patiënt welke bijvoorbeeld kan bestaan uit 
verlies van inkomsten van de patiënt als gevolg van een onjuiste behandeling. 

 
 



Extra toelichting homeopathische middelen 
In de basisdekking is niet verzekerd de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt 
met homeopathische middelen die door een verzekerde, of onder de 
verantwoordelijkheid van die verzekerde zijn vervaardigd en of samengesteld dan wel 
zijn bewerkt. Hieronder worden mede begrepen de zogenoemde nosodes. 
 
Als een lid de aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het vervaardigen, 
samenstellen, bewerken en of toedienen van nosodes, dan dient dit van geval tot geval 
te worden aangevraagd. 
 
De verzekering biedt wel dekking indien verzekerde natuurgeneeskundige kruiden en 
middelen verstrekt welke niet zelf zijn vervaardigd en of zijn samengesteld. 
Indien men de dekking van de verzekering wenst uit te breiden met de aansprakelijkheid 
voor schade die verband houdt met middelen die door verzekeringnemer zijn 
voorgeschreven welke door middel van het (door) potentiëren zijn vervaardigd en/of 
samengesteld, dan is dit mogelijk. Voor deze meeverzekering geldt een verzekerd bedrag 
van € 25.000,= maximaal per aanspraak en € 50.000 per verzekeringsjaar. 


