Archive for homeopathy
BELEIDSPLAN
Projecten / Projects:
Een van de doelen van het archive for homeopathy is het verzamelen van cases genezen met
homeopathische middelen. Het eerste idee dat we zouden willen uitwerken is de studie van gevallen
in de klassieke literatuur. Er zijn bijvoorbeeld al veel gevallen genoemd in Hering's Guiding
Symptoms. Ze zijn zeer betrouwbaar en bevatten een groot aantal genezen symptomen. De originele
bestanden van deze cases zijn te vinden in verschillende boeken en tijdschriften van die tijd. We
hebben al een overeenkomst met de eigenaar van een van de grootste homeopathische
bibliotheken. Ze hebben alle originele tijdschriften en boden ons aan om alle kopieën te maken die
we nodig hebben voor ons werk. Deze gevallen zijn belangrijk omdat onze momenteel gebruikte
keynotes van de remedies daarop zijn gebaseerd. Dus om deze keynotes te bevestigen, willen we
beginnen met het verzamelen van de oorspronkelijke cases.
Homeopaten die al interesse toonden om bij te dragen aan het project (ze komen uit verschillende
landen over de hele wereld) zullen we aanmoedigen. Hun gevallen zullen worden geclassificeerd en
bestudeerd en aan de dossiers worden toegevoegd. Op deze manier kan nieuwe informatie worden
toegevoegd aan de bevestigde informatie uit de klassieke literatuur en tijdschriften. We zullen ook
andere homeopaten uitnodigen, maar we beginnen met degenen wiens werk we al kennen, en
daarom hun casus sneller kunnen analyseren.
Dit zijn de twee grote projecten waaraan tegelijkertijd zal worden gewerkt. Dit betekent dat er
idealiter twee personen aan het werk zijn, die zich elk op hun eigen project concentreren. De
resultaten worden regelmatig samengevoegd en vergeleken.
Het derde punt is de verwerking van de informatie. Uiteindelijk moet de informatie zodanig worden
opgesteld dat deze toegankelijk wordt voor de homeopathische gemeenschap. Hiervoor zijn we op
zoek naar iemand die de vaardigheden heeft om de software te schrijven die we nodig hebben en die
ook kennis heeft van homeopathie. Onlangs hebben we zo iemand ontmoet. Hij is een professionele
softwareontwikkelaar, die ook studeert om een homeopaat te worden. We hebben hem laten zien
wat we doen. Hij begreep wat we nodig hebben en is bereid aan deze software te werken. We willen
een digitale database die helemaal opnieuw moet worden gemaakt, omdat deze niet bestaat.
Idealiter zouden we ook een online formulier willen hebben waar homeopaten hun dossiers kunnen
indienen, wat de verwerking veel gemakkelijker maakt.
One of the goals of the Archive is to collect cured cases with homeopathic remedies. The first idea
that we would like to work out is the study of cases in the classical literature. There are already, for
instance, many cases mentioned in Hering’s Guiding Symptoms. They are very reliable and contain a
large amount of cured symptoms. The original files of these cases are found in different books and
journals of that time. We already have an agreement with the owner of one of the biggest
homeopathic libraries. They have all the original journals and offered us to make whatever copies we
need for our work. These cases are important because our currently used keynotes of the remedies
are based on them. So in order to confirm these keynotes we would like to start with collecting the
cases from their origin.

At the same time we will encourage the homeopaths that already showed interest in contributing to
the project (they are from different countries all over the world). Their cases will be classified and
studied and added to the files. In this way new information can be added to the confirmatory
information coming from the classical literature and journals. We will also invite other homeopaths,
but we will start with the ones we already know because of their work and therefore can analyse
their cases quicker.
These will be the two major projects that will be worked on simultaneously. This means that ideally
two persons will be working, each of them concentrating on their own project. The results will
regularly be joined and compared.
The third point is the processing of the information. In the end the information has to be prepared in
such a way that it becomes accessible to the homeopathic community. For this we are looking for
someone who has the skills to write the software we need and who also has knowledge of
homeopathy. Recently we have met such a person. He is a professional software developer, who also
is studying to become a homeopath. We showed him what we are doing. He understood what we
need and is willing to work on this software. We want a digital database that has to be made from
scratch, as it is non-existant. Ideally, we would also like to have an online form where homeopaths
can submit their cases, which will make the processing much easier.
Inkomsten / Income
Donaties / Donations
Het ‘Archive for Homeopathy’ is een stichting met een ‘ANBI-status’. Dit betekent dat de stichting als
‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ of ‘goeddoelínstelling’ erkend is. Hierdoor is het mogelijk om
donaties als aftrekpost in uw belastingaangifte mee te nemen. Maximaal belastingvoordeel behaalt U
door een notariële schenking of lijfrenteschenking. U kunt de stichting ook opnemen in uw testament
als legaat of erfstelling. Als U ons werk financieel wilt steunen dan kunt U alle gegevens vinden op de
contact pagina.
The ‘Archive for Homeopathy’ is a foundation with the ‘ANBI-status’. This means that the foundation
is recognised by the Dutch government and that donations are tax refundable in The Netherlands.
Please take inquiries about how this is arranged in your country if you are not a resident of The
Netherlands. If you would like to support our work by financial means, then you can find all
necessary information on the contact page.
Verkoop / Sales
We denken erover om de informatie te verkopen, in de hoop dat we van de verkoop meer geld
kunnen verzamelen om meer uren te werken en sneller vooruitgang te boeken. Als we sneller
kunnen werken dan kunnen we zoiets aanbieden als een abonnement (maandelijks of jaarlijks).
Abonnees hebben een wachtwoord en hebben regelmatig toegang tot de nieuwste informatie.
We are thinking of selling the information, hoping that from the sales we can gather more money in
order to work more hours and advance more rapidly. If we advance more rapidly, we can offer
something like a subscription (monthly or yearly). Subscribers will have a password and they can
regularly access the newest information.

Kosten / Running costs:
Geschatte kosten / These are the estimated costs:
• Personeel: het minimumloon voor een fulltime baan in Nederland is momenteel € 1565,40 per
maand of € 72,25 per dag. Dus als twee personen in deeltijd aan de cases zouden werken, zou
€1565,40 per maand voldoende zijn. Dit zou ongeveer € 18784,80 per jaar bedragen.
• Softwareontwikkelaar: de softwareontwikkelaar kost ongeveer € 60,00 (excl. BTW) per uur.
• Huur:
• Hardware en software: de aanvangskosten voor hardware en software bedragen ongeveer
€3358,95. De gebruikelijke economische en technische levensduur is ongeveer 5 jaar. Dit betekent
dat we na de eerste aankoop van hard & software ongeveer € 671,79 euro per jaar nodig hebben om
dit actueel te houden.
• Website: De kosten van de website ongeveer € 250,00 per jaar bedragen.
 Processing the cases: The minimum salary for a fulltime job in the Netherlands at the moment is
€1 565,40 per month or €72,25 per day. So if two persons would work part-time on the processing
of cases then €1 565,40 per month would be sufficient. This would amount to approximately €18
784,80 per year.
 Software developer: The software developer costs about €60,00 (excl. VAT) per hour.
 Rent:
 Hardware & software: The initial cost for hardware and software, is about €3 358,95. The usual
economic and technical lifespan is about 5 years. This means after the initial purchase of hard &
software we would need about €671,79 euro per year to keep this current.
 Website: The costs of the website will be about €250,00 per year.
Resultaat en feedback / The results and feedback:
De resultaten van het werk zullen tegelijkertijd worden gebruikt voor het repertorium en de materia
medica. Ze zullen beschikbaar worden gesteld voor de homeopathische gemeenschap zodra een
nuttige hoeveelheid informatie is verzameld. Om het beschikbaar te maken, hebben we de software
nodig die is geschreven door een professionele softwareontwikkelaar. Er zijn verschillende
mogelijkheden om dit te doen:
1. Afdrukken van een boekje met repertoire en materia medica met genezen symptomen.
2. De informatie op een met een wachtwoord beveiligde website plaatsen.
The results of the work will be used for the repertory and the materia medica at the same time. They
will be made available for the homeopathic community once a useful amount of information is
gathered. To make it available we need the software written by a professional software developer.
There are different possibilities to do this:
1. Printing a booklet with repertory and materia medica of cured symptoms.
2. Putting the information on a password protected website.

