Examenvrees
Isabel van 17 heeft veel last van examenvrees.
Ze is al drie keer helemaal ingestort vlak voor
een toetsweek. Ze moet dan heel erg huilen,
kan niet meer stoppen. Ook gaat ze hyperventileren. Ze is heel moe en gespannen,
is kortaf, geïrriteerd en maakt ruzie.
Er is nu pas ontdekt dat ze dyslexie heeft.
Ondanks dat ze toetsen heel goed voorbereidt,
haalt ze lagere cijfers dan voorheen. Isabel
krijgt een homeopathisch middel dat ze
telkens voor een toetsweek mag innemen.
De huilbuien verdwijnen en ze ziet minder op tegen de toetsweken. Ook de resultaten van haar toetsen worden beter, waardoor
haar zelfvertrouwen toeneemt

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.
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klassieke
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Zorgverzekeraars vergoeden
Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden 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
(0172-499595).

Uitgebreide aandacht
Voor een succesvolle behandeling is veel informatie nodig.Alleen
als de klassiek homeopaat een goed beeld krijgt van
uw kind, kan hij de juiste behandeling 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, het karakter, de zwangerschap en
ziekten in de familie.
De klassiek homeopaat neemt de tijd voor u en uw kind.
De NVKH heeft ook nog een algemene folder, een folder speciaal
voor vrouwen en een folder voor moeders en baby’s.
Deze kunt u gratis aanvragen of bekijken via www.nvkh.nl

Nieuwstraat 33
2406 TN Alphen aan den Rijn
Tel 0172 - 499 595
info@nvkh.nl
www.nvkh.nl

Homeopathie voor kinderen
van alle leeftijden
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.

Lichamelijke klachten die goed te behandelen zijn:
- huidklachten
- terugkerende keel- neus- en oorklachten
- astma, bronchitis
- allergieën, hooikoorts
- darmproblemen
- terugkerende blaasontstekingen
- menstruatieklachten en/of huidklachten bij pubers
- opstart problemen na geboorte
- Hoofdpijn, migraine
- Blijvende klachten na inentingen

Een totaalaanpak

Overige klachten die goed te behandelen zijn:
- slaapproblemen
- gedragsproblemen
- concentratieproblemen
- ADHD, autisme
- kinderen die "niet lekker in hun vel zitten", zoals veel
boos zijn, verdrietig, somber
- Angsten / fobieën
- huilbaby’s

Homeopathie is een geneeswijze die op een milde, snelle
manier de klachten van uw kind kan verhelpen. Homeopathie
versterkt de lichaamseigen geneeskracht.
Homeopathische middelen herstellen de
weerstand van het lichaam van binnenuit en
uw kind komt daardoor weer in balans. Hierdoor
heeft uw kind minder snel medicijnen
nodig zoals als antibiotica. Homeopathie is
bij uitstek geschikt voor kinderen, omdat zij
nog vitaal en veerkrachtig zijn, waardoor ze snel
reageren. Daarbij laten kinderen vaak heel goed
hun ware zelf zien en zijn hun bijzondere
eigenschappen duidelijk zichtbaar waardoor
een homeopaat de juiste behandeling kan kiezen.

Hooggevoelige kinderen:
Er zijn in deze tijd veel kinderen met gedragsproblemen, angsten,
autisme, enzovoorts. Veel kinderen zijn overgevoelig voor geuren,
geluid, details, sfeer, voeding en dergelijke.
Bij veel kinderen worden diagnoses als autisme, ADHD of ADD
gesteld en wordt er geadviseerd om middelen als Ritalin te gaan
gebruiken. Deze middelen hebben veel bijwerkingen en zijn
bovendien verslavend. Homeopathie kan geweldig werken bij
deze kinderen.
Door een homeopathische behandeling kunnen angsten
verminderen en prestaties op school verbeteren. Kinderen gaan
beter in hun vel zitten op een natuurlijke en milde manier. Juist
voor gevoelige kinderen is dit heel belangrijk.

Kinderen komen met veel situaties in aanraking, waardoor ze
uit evenwicht kunnen raken. Gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld
een scheiding, verhuizing of een nieuwe school kunnen erg
ingrijpend zijn. Ook worden kinderen regelmatig blootgesteld
aan ziektekiemen zoals bacteriën. Afhankelijk van hun eigen
weerstand kunnen deze chronische, terugkerende klachtenpatronen veroorzaken.

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.

