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Klassieke homeopathie voor kinderen
Ieder kind is wel eens ziek of heeft ergens last van.
Van regelmatig verkouden zijn tot steeds terugkerende oorontstekingen. Van angst voor nieuwe dingen
tot altijd erg druk en nergens bang voor zijn. Als
ouder wil je het allerbeste voor je kind. Je wilt dat je
kind zich goed voelt en lekker in zijn vel zit.

Klassieke homeopathie kan veel doen voor kinderen. Of
het acute klachten zijn of klachten die al langer bestaan.
Kinderen reageren in de regel snel en gunstig op homeopathie. Ze komen weer in balans, krijgen meer weerstand
en groeien in hun ontwikkeling. Een homeopathische
behandeling is geschikt voor alle leeftijden.
Klassieke homeopathie is een natuurlijke geneeswijze die
op een milde, effectieve manier klachten kan verlichten
of genezen. Ieder kind is uniek en bij een homeopathische behandeling staat het kind centraal. Niet alleen de
klacht, maar ook hoe het kind reageert, speelt, contact
maakt. Al deze aspecten komen aan bod tijdens een
homeopathische behandeling.
Anneke is negen jaar. Ze komt met haar moeder omdat ze
steeds klaagt over buikpijn. Haar moeder vertelt dat dit
vaak te maken heeft met spanningen. Op school is ze heel
populair. Ze heeft veel vriendjes en vriendinnen. Ze is
gemakkelijk in de omgang. Haar moeder vertelt dat ze
heel precies is en verantwoordelijk. Ze is heel gevoelig en
daarom doet ze heel erg haar best om geen fouten te
maken. Als iemand op haar moppert kan ze de hele dag
van slag zijn, zo onzeker is Anneke. De laatste tijd trekt
ze zich steeds vaker terug op haar kamer. Na het homeopathisch middel Silicium verbeterde het zelfvertrouwen
van Anneke. Ze kan beter voor zichzelf opkomen. Ze gaat
met meer plezier naar school en klaagt niet meer over
buikpijn.
Josje is vijf jaar oud. Ze komt in de praktijk en blijft achter haar moeder staan. Ze wil niet dat ik haar zie. Ze is
heel verlegen. Als ik vraag hoe ze heet begint ze te hui-
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len. Als ze eenmaal binnen is blijft ze bij moeder op
schoot zitten. Ze ziet er heel lief uit met haar blonde
haren en grote, blauwe ogen. Moeder vertelt dat ze altijd
verkouden is en ze heeft al drie keer een oorontsteking
gehad in een half jaar tijd. Elke keer kreeg ze hiervoor
een antibioticakuur, maar moeder wil het nu op een andere manier proberen. Josje is heel lief, volgens moeder, en
ze heeft een eigen willetje. Ze houdt van gezelligheid.
Niks leuker dan familie op bezoek en veel mensen om
haar heen. Ze houdt erg van knuffelen en als ze verdrietig is, wordt ze graag getroost. Josje krijgt het homeopathisch middel Pulsatilla. Het past bij haar klachten en bij
haar persoon. Haar weerstand verbetert, ze is niet meer
constant verkouden. Een jaar na het eerste consult belt
moeder op omdat Josje weer vaker verkouden is. Ze krijgt
opnieuw Pulsatilla en haar klachten verdwijnen. Ze heeft
geen oorontsteking meer gehad.
David is twaalf maanden oud. Zijn moeder belt omdat ze
geen raad meer weet met haar zoontje. Hij krijst alles bij
elkaar. "Ik denk dat er een tand doorkomt", zegt zijn
moeder. "Hij is de laatste dagen onhandelbaar en ik kan
hem niet troosten. Hij gooit met alles wat hij in zijn handen krijgt. Hij is zo boos! Het enige wat hem rustig maakt
is als hij in de buggy zit en wij met hem rondrijden." Na
een dosis Chamomilla kent de moeder haar zoontje niet
meer terug. Hij komt tot rust en krijgt zijn tand!
Ook kan klassieke homeopathie helpen bij klachten tijdens de zwangerschap en bevalling. Denk hierbij aan misselijkheid, vermoeidheid, krampen in de kuiten of als de
bevalling niet op gang komt. Homeopathie geeft kracht
van binnenuit!
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