
Kinderen

Ook rond zwangerschap en bevalling kan klassieke  
homeopathie hele goede diensten bewijzen. 
Vraag uw klassiek homeopaat hiernaar.

Daarnaast –en dat is misschien wel het meest bijzondere 
van de klassieke homeopathie- is er een gunstige invloed  
op veel emotionele en gedragsproblemen. Bijvoorbeeld:

	 Driftbuien
	 Hyperactiviteit
	 Aandachtsstoringen
	 Angsten
	 Onzekerheid	en	faalangst
	 Agressief	gedrag

Een goede homeopathische aanpak kan het leven van uw kind 
(en van u als ouder) een stuk prettiger maken. 

Zorgverzekeraars vergoeden
Inmiddels vergoeden bijna alle zorgverzekeraars geheel of 
gedeeltelijk via de aanvullende verzekering de homeopathische 
behandeling door klassiek homeopaten die bij de NVKH  
geregistreerd zijn. Wilt u meer weten dan kunt u altijd het 
secretariaat bellen. 

Uitgebreide aandacht
Voor een succesvolle behandeling is veel informatie nodig. 
Alleen als de klassiek homeopaat een goed beeld krijgt van 
uw kind, kan hij het juiste middel kiezen. Dit betekent dat u 
bij de klassiek homeopaat uitgenodigd wordt zo uitgebreid 
mogelijk over uw kind te komen praten. Over de klachten 
maar ook over van alles wat met uw kind te maken heeft, 
bijvoorbeeld het eet- en slaapgedrag, zijn karakter, de 
zwangerschap en ziekten in de familie.
De klassiek homeopaat neemt de tijd voor u en uw kind. 

Als u wilt weten of de klachten van uw kind met klassieke 
homeopathie te behandelen zijn, kunt u bellen met een van  
de klassiek homeopaten bij u in de buurt. Voor inlichtingen en 
telefoonnummers kunt u het secretariaat bellen of kijken op de 
website: www.nvkh.nl.

Nieuwstraat 33
2406 TN  Alphen aan den Rijn

Tel 0172 - 499 595  

info@nvkh.nl
www.nvkh.nl

De bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten 
(NVKH) geregistreerde klassiek homeopaten voldoen aan hoge 
kwaliteitseisen wat betreft opleiding, nascholing, praktijkvoering. 
Ook vallen zij onder het tuchtrecht en is er een klachtencommis-
sie, die samenwerkt met de Nederlandse Patiënten/Consumenten 
Federatie (NP/CF). 

De Nederlandse Homeopathiegids
Deze folder kan maar beperkt ingaan op wat voor u belangrijk  
of interessant kan zijn. Wilt u meer weten, vraag dan naar onze 
andere folders of bestel De Nederlandse Homeopathiegids.  
Hierin krijgt u antwoord op de vijftig meest gestelde vragen  
over homeopathie.

Haal het beste  
uit uw kind   
met klassieke 
homeopathie.



 
Geen kind is hetzelfde.

Ieder kind heeft wel eens wat. Uw kind kan steeds verkouden 
zijn, oorpijn hebben of buikpijn als het uit school komt,  
moe zijn of intense jeuk hebben. Het kan iets acuuts zijn 
maar ook iets wat al heel lang speelt. Als ouder willen we 
graag wat doen. Maar hoe weet u als ouder wat in zo’n 
situatie nu echt de beste aanpak voor uw kind is?

Uw kind heeft wat … en wat nu?
Een hele goede en natuurlijke mogelijkheid is de klassieke 
homeopathie. Het is een zachte maar effectieve geneeswijze, 
zonder vervelende bijwerkingen. Kinderen reageren vaak heel 
goed op homeopathische geneesmiddelen. Ze knappen weer op, 
raken weer in balans, krijgen meer weerstand, worden rustiger 
en gaan zich beter ontwikkelen. Dit maakt dat klassieke 
homeopathie bij uitstek geschikt is voor kinderen!

Een totaal-aanpak
Uw kind staat centraal, dat telt in de klassieke homeopathie. 
Niet alleen waar uw kind last van heeft is belangrijk, maar 
ook hoe het een en ander ontstaan is en hoe het één invloed 
kan hebben op het ander. De balans kan immers door veel 
dingen verstoord raken.

De klassieke homeopaat houdt hier allemaal rekening mee.  
Door deze ‘totaal-aanpak’ zal een homeopathisch geneesmiddel 
niet alleen de klacht verbeteren maar ook een positieve  
uitwerking hebben op andere zaken, zoals op de weerstand  
of op de ontwikkeling van uw kind.
Dat betekent dat als uw kind door de homeopathische  
behandeling in balans komt, u ook positieve veranderingen  
op ander gebieden kunt waarnemen. 

Niet alleen kan het eczeem verdwijnen, maar uw kind kan  
ook rustiger worden en beter gaan slapen. Niet alleen kan uw 
kind minder benauwd worden, maar kan het ook beter gaan eten 
en meer energie krijgen. Kortom, door een homeopathische 
behandeling kan er verrassend veel verbeteren bij uw kind!

Denk ook aan klassieke homeopathie bij:
	 	Eczeem
	 astma	
	 allergieën
	 chronische	verkoudheid
	 terugkerende	oorontstekingen
	 darmkrampjes
	 hoofdpijn
	 moeheid
	 groeistoornissen
	 klachten	na	vaccinaties
	 niet	lekker	in	je	vel	zitten
	 zwangerschapsklachten

Verhalen uit de praktijk

Bas is 8 jaar
Zijn moeder vertelt: “Elke dag om drie uur komt er een orkaan  
uit school. Hij moet altijd iets bewegen en binnen de kortste 
keren heeft hij een enorme bende om zich heen en maakt hij 
ruzie met zijn broertje”. Zijn meester heeft haar verteld dat het 
op school ook niet zo lekker gaat. Bas heeft veel moeite om zich 
op zijn werk te concentreren, ziet alles en kan maar met moeite 
even op zijn stoel blijven zitten.

Na een paar homeopathische middelen gaat het vier maanden 
later een stuk beter op school. Bas kan zich beter concentreren 
en heeft minder moeite met stil zitten. Thuis is er duidelijk 
minder ruzie en is de rust wat weergekeerd. Bas vertelt:  
“Dat wilde gevoel in mijn hoofd heb ik niet meer, dat voelt  
veel fijner zo. Dan is niet iedereen steeds boos op mij.”

Marije is een meisje van anderhalf jaar oud
Overdag is er niks aan de hand. De problemen spelen alleen  
’s nachts. Bijna elke nacht wordt Marije een paar keer krijsend 
wakker. Ze staart je met grote ogen aan, maar lijkt niets te zien.  
Ze lijkt helemaal in paniek. Haar ouders hebben het gevoel dat ze 
op zulke momenten totaal onbereikbaar is. Ze kunnen haar niet tot 
rust brengen. Er zit niets anders op dan afwachten tot alles na een 
kwartiertje weer gezakt is en iedereen weer gaat slapen. 
Marije heeft nog nooit een nacht doorgeslapen.

Na twee keer een homeopathisch geneesmiddel ingenomen te 
hebben is Marije de week erna nog twee keer ’s nachts wakker 
geworden. Opvallend was dat ze niet zo paniekerig was. Sindsdien 
slaapt ze heerlijk door, al weer een half jaar lang. Een hele 
verademing voor haar ouders.

Klassieke homeopathie biedt  
veel mogelijkheden
De klassieke homeopathie is een diep werkende geneeswijze. 
Een paar voorbeelden van veel voorkomende klachten die goed 
reageren op een klassiek homeopathische behandeling zijn:

	 Koemelkallergie	(en	andere	allergieën)
	 Darmkrampjes
	 Terugkerende	oorontstekingen
	 Chronische	verkoudheid
	 Slaapproblemen
	 Huidproblemen
	 CARA
	 Moeheid
	 Algemene	groei-	en	ontwikkelingsstoornissen
	 Hoofdpijn	bij	schoolgaande	kinderen

 


