Voor wie klassieke homeopathie?

Contactgegevens

Men kan bij de klassieke homeopaat terecht voor
zowel fysieke, emotionele als mentale klachten.
Homeopathie is geschikt op elke leeftijd, van baby
tot…

Patricia Vaeremans
Kaai 17A
4527 AD Aardenburg (deelgemeente van Sluis)
Gemakkelijk te bereiken vanuit de regio Brugge (20
km) en Gent (30 km)

Het kan gaan om:
http://www.klassiek-homeopaat.be
- huidklachten
- spijsverteringsstoornissen
- allergieën
- hoofdpijn en migraine
- angsten en trauma’s
- gedragstoornissen
- slapeloosheid
- vermoeidheid
- klachten van de luchtwegen
- gewrichtsklachten
- urinaire problemen
- hormonale klachten
- psychisch onevenwicht
- ontstekingen
- vele acute en chronische aandoeningen
- depressies
- rusteloosheid
- elk onevenwicht dat men ervaart.
Homeopathie kan gebruikt worden naast klassieke
geneeskunde.

Info & afspraak:
Tel (BE) +32 468 260 270
Tel (NL) +31 619 286 750
patricia.vaeremans@telenet.be

Opleiding
Na de opleiding tot Shiatsutherapeut en Naturopaat
volgde ik de 5-jarige opleiding Klassieke
Homeopathie aan het CKH te Leuven.

Beroepsverenigingen
Als Klassiek Homeopaat ben ik aangesloten bij de
Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten
(NVKH, www.nvkh.nl).
De klassiek homeopaten die geregistreerd staan
bij de NVKH voldoen aan hoge kwaliteitseisen die
worden gesteld aan opleiding, nascholing,
waarneming en de consulten worden door de meeste
zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.
Een Klachten- en Tuchtrechtprocedure (KAB, www.
kab-klachten.nl) die in samenwerking met de
Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
(NPCF) tot stand is gekomen, maakt deel uit van het
NVKH- kwaliteitsbeleid.
In België ben ik aangesloten bij LHC of
Liga Homeopathica Classica (www.LHC.be) en IHF
of International Holistic Federation
(www.ihf-beroepsvereniging.be).

In evenwicht
met klassieke
homeopathie

Wat is klassieke homeopathie?
De grondlegger van de klassieke homeopathie, Samuel
Hahnemann, legde meer dan 200 jaar geleden de
basisprincipes vast. Hij schreef zijn bevindingen neer
in het Organon der geneeskunst. Zijn belangrijkste
genezingswet is het gelijksoortigheidsprincipe: een stof
die bij een gezonde persoon een aantal symptomen
opwekt, kan bij een ziek persoon deze symptomen
opheffen. Similia similibus curentur: het gelijke met het
gelijksoortige genezen. Verder schrijft hij dat ziekte
een verstoring is van het gehele organisme op een
dynamisch, niet materieel niveau, dus zal genezing
ook enkel op dit niveau kunnen plaatsvinden.
Vandaar gaat de klassieke homeopaat op zoek
naar de verstoring van de vitale levenskracht of
vital force welke zich uit in symptomen op fysiek,
mentaal en emotioneel vlak. Er wordt gekeken naar
de gehele mens en naar de basis van de verstoring
gezocht. Iedere klacht of symptoom berust op een
verstoring van de vitale levenskracht. Je kan ook
stellen dat de symptomen van een ziekte uiterlijke
tekenen zijn dat de levenskracht uit evenwicht is.
De klassiek homeopaat gaat op zoek naar de
oorzaak van de verstoring van de vitale levenskracht.
Homeopathische middelen stimuleren de vitale
levenskracht en werken zo genezing of heling in de
hand. Homeopathie vergt een diepgaande studie
om tot dit totaalbeeld van de persoon te komen
en om het juiste homeopathische middel te vinden.

De homeopathische middelen
en werkwijze
Homeopathische middelen zijn gemaakt van substanties
van plantaardige, dierlijke of minerale oorsprong. De
middelen worden volgens een bepaalde werkwijze
verdund en geschud wat men potentiëren noemt. Zo
kan Binnenkant
de energetische middelste
kracht van depaneel
oorspronkelijke
substantie bij inname inwerken op de vitale verstoring.
De klassieke homeopaat moet dus een middel vinden
dat zo goed mogelijk past bij de totaliteit van de
patiënt. Daarom moet men een zo goed mogelijk totaal
beeld krijgen van de persoon op fysiek, emotioneel
en mentaal niveau. Wanneer het middel goed
gekozen is zal de patiënt herstellen, het zelfgenezend
vermogen van de persoon wordt versterkt. Klachten
blijven weg, de emotionele toestand verbetert en
de energie en de levenslust nemen toe. Men ervaart
Uiterste afsnijdlijn
een toestand van vrijheid en gezondheid en men kan
zich wijden aan de hoogste doelen van zijn bestaan.

Hoe verloopt een consult?
Omdat men probeert een zo goed mogelijk totaalbeeld
te krijgen van de patiënt, zal een eerste consult
gemiddeld 2 uur duren. Op grond van een zo volledig
mogelijk beeld wordt het middel bepaald. Dit middel
wordt genomen onder de vorm van granules of korreltjes.
Afhankelijk van de vitaliteit, de aard van de klachten of
ziekte zal het middel een paar keer herhaald worden.

*Vistaprint is niet verantwoordelijk
voor begeleidende lijnen die op uw
document achtergebleven zijn.

Acute klachten kunnen snel genezen binnen een
paar uur of dagen. Chronische klachten zullen
langer opgevolgd worden. Vier à acht weken
na het eerste consult wordt een nieuwe afspraak
gemaakt. Een vervolgconsult duurt ongeveer een uur.
Er wordt geëvalueerd of de reactie op het middel
goed is, of het middel herhaald moet worden,
of er een
ander middel
of eenpaneel
andere potentie
Binenkant
rechter
toegediend moet worden. Volgens de aard van
de klachten wordt de patiënt verder opgevolgd.

Hoe verloopt genezing?
Zoals Hahnemann stelde, krijg je bij genezing
een snel, zachtzinnig en duurzaam herstel van de
gezondheid. De symptomen verdwijnen stilaan,
soms kunnen ook oude klachten tijdelijk terugkomen.
Na verloop van tijd, afhankelijk van de toestand
en de pathologieën, kom je tot een evenwichtige
toestand of het “beste exemplaar van jezelf”.
Acute en chronische klachten kunnen aangepakt
worden, rekening houdend met de omkeerbaarheid
van de klachten en de voorgeschiedenis van de
patiënt. Algemeen zou men kunnen zeggen dat
klachten die nog in een omkeerbaar stadium
verkeren, genezen kunnen worden. Homeopathie
kan in het begin van ernstige ziekten het proces
stoppen of vertragen of het algeheel welzijn van
de persoon verbeteren. Homeopathie behandelt
de persoon in zijn geheel, niet de ziekte.

