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Homeopathie en
de discussie over
vaccinaties
Het is niet allemaal zo zwart-wit

Lichamelijke en geestelijke klachten

De laatste maanden kan ik bijna geen nieuws meer

die lichamelijke of geestelijke klachten krijgen na vaccinaties.

openen of er staat wel iets geschreven over de

Bij lichamelijk kun je denken aan opkomend eczeem, KNO

vaccinaties en de verlaagde vaccinatiegraad. Dit zijn

problemen, allergieën ontwikkelen en stoppen met eten.

vaak geen milde nieuwsberichten, maar berichten waar

Bij de geestelijke reacties zie ik vooral na de BMR vaccinatie

paniek wordt gezaaid. Berichten waarin mensen zoals jij

gedragsproblemen en slaapproblemen opkomen. Soms

en ik bang gemaakt worden met het feit dat we ziek

autistische kenmerken. Vaak in samenhang met terugval in

zouden worden als de vaccinatiegraad laag zou blijven.

spraak en eetgedrag. We noemen dit binnen de homeopathie

Er werd een nieuwsbericht geplaatst over een kindje dat

vaccinatieschade.

aan de meningokokken is overleden en toen ik dit bericht
nader ging onderzoeken, bleek het ‘nieuws’ te zijn van
een half jaar daarvoor en simpelweg werd herhaald.

Paniek

In mijn homeopathische kinderpraktijk zie ik veel kinderen

Homeopathie en vaccinatieschade

Gelukkig hebben we binnen de homeopathie goede
behandelingsmogelijkheden om deze het lichaam te ontstoren
en het is zo fascinerend om de kinderen daarna weer in hun

Dan is daar tevens de grote ‘toevalligheid’ dat er een

gezonde staat terug te zien! Eczeem verdwijnt, ze maken weer

campagne gaande is vanuit het RIVM, omdat er in oktober

normaal contact, de ontwikkeling van woorden spreken komt

een vaccinatieronde gaat komen voor deze zelfde mening

weer opnieuw op gang. Geweldig om te zien!

okokken bacterie. En ojee, een paar weken later lees ik in een
ander nieuwsbericht dat dit meningokokkenvaccin opeens
zo schaars is, dat we er bijna niet meer aan kunnen komen.

Laat u niet bang maken!

Waar het mij om gaat is dat niet ieder kind positief reageert

Een aantal mensen heeft naar aanleiding van dat bericht

op vaccinaties, maar dat er genoeg kinderen zijn die hier wel

zelfs hun huisarts al in paniek opgebeld, bleek later.

slecht op reageren en als u weet dat uw kind hier gevoelig

Gezond verstand

voor is, dan hebt u de keuze om vanaf daaruit uw kind niet
meer te laten vaccineren of om uw kind te laten vaccineren

Lieve mensen, ik wil jullie in deze column echt wakker schudden

onder begeleiding van een erkende homeopaat. U hebt ook

en jullie vragen om extra alertheid en gezond verstand te

de keuze in hoeverre u zich laat beïnvloeden door de media

gebruiken rondom dit onderwerp. Je hoeft niet in de angst te

die alleen maar eenzijdig informeert. U hoeft niet bang te zijn

schieten als deze mediaberichten voorbijkomen. Deze berichten

dat uw kind deze ziektes zal krijgen zonder de vaccinatie.

zijn enkel en alleen vanuit een richtingsverkeer geplaatst en in

Sterker nog, ik heb veel kinderen positief kunnen behandelen

de reguliere media wordt bijna nooit de andere kant belicht,

die de kinkhoest hadden gekregen, terwijl ze gevaccineerd

waarom ouders besluiten niet meer te laten vaccineren. En dat

waren met DKTP.

is heel erg jammer, want zo krijgen we in Nederland nooit de
discussie tussen de voor- en tegenstanders. Als ik naar mezelf
kijk, dan merk ik dat ik geen tegenstander ben van vaccineren,
sterker nog, mijn eigen kinderen zijn ook beide gevaccineerd,
zonder nare bij effecten. Wel onder begeleiding van homeo
pathische middelen. Ik ben er vooral een voorstander van om
de discussie gaande te houden om te laten zien dat vaccinaties
ook schade kunnen aanbrengen bij onze kinderen. En op het
moment dat de media onze monden snoert in deze discussie

In mijn columns wil ik u meenemen in mijn werk als Kinderhomeo
paat. Ik kan u meer bewust maken over Homeopathie en wat
u kunt verwachten van deze geneeswijze bij allerlei type kinderen en
hun klachten. Een Energetische geneeswijze passend in deze tijd
van bewustwording.
Achter de schermen is er hard gewerkt om onze Kinderhomeopathie
community in het leven te roepen. Een community welke ervoor zorgt
dat je als ouder geïnformeerd wordt over homeopathie voor je kind.
In deze community staat verbinding maken met andere ouders
centraal, daarnaast zijn er interessante artikelen en e-learning
modules die je kan volgen. Voor meer informatie kijk snel op
https://community.kinderhomeopathie.nl/login

raakt het me. En met mij vele anderen.
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