
GEZONDHEIDSCENTRUM

  Gelijksoortigheid

In de Homoeopathie 
geldt het principe van 

gelijksoortigheid. De klachten 
die je hebt worden iets sterker 
terug gegeven door korrels of 

druppels, waardoor de  
oorspronkelijke klachten  
geleidelijk, duurzaam en 

zonder bijwerkingen 
verdwijnen. 

Gelijksoortigheid - + - = +

Homeopathie

Natuurlijk
werkt ‘t

De levenskracht
de energie om ons leven 
te leiden

De holistische werkwijze 
een klacht staat nooit op 
zichzelf, lichaam en geest zijn één

ieder mens is uniek
ieder mens wordt geboren met een 
eigen aanleg voor ziekte en gezondheid

Drie  
belangrijke
punten van de 
homeopathie
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Similia 
Similibus 
Curentur

Voorbeeld

Hoe werkt het? 

Wanneer ga je naar een  
Klassiek Homeopaath?
Er zijn talloze redenen te bedenken om naar het 
spreekuur van een klassiek homeopaath te gaan. 
Je kan het vergelijken met een bezoek aan jje huisarts. 
Voor acute of chronische klachten kan je terecht bij de  
homeopaath. Reguliere behandelingen kunnen ook  
ondersteunt en gecombineerd worden met  
homeopathie.

Stel je voor dat het zomer 
is met een temperatuur van 
32˚C. We vinden een koude 
douche lekker om even af te 
koelen. Dat lukt ook aardig, 
maar vaak is het zo dat na het 
afdrogen het zweet al weer op 
je voorhoofd staat. Door het 
koude water gaat het lichaam 
warmte aanmaken. Dit proces 
is vergelijkbaar met een  
allopathische reactie. De  
homeopathie zegt in dit geval: 
ga zo heet mogelijk douchen.

Door het hete water gaat het 
lichaam er voor zorgen dat 
het lichaam wordt afgekoeld, 
van binnen uit. Dit maakt 
dat het lichaam veel langer 
profijt heeft van de afkoe-
ling. Kortom door hetzelfde 
te doen, en een beetje meer 
warmte te geven, werk je een 
verbetering in de hand, dat is 
homeopathie.



Klassieke homeopathie
Homeopathie zoals oorspronkelijk bedacht door 
Hahnemann. Een gelijkend middel wordt ingezet 
als het symptoom.

Complexe homeopathie
Behandeling bij acute klachten, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van een samenstelling van  
diverse homeopatische middelen.

Cease
Behandeling voor kinderen/ volwassenen met  
ADHD, autisme en andere gedrags- en  
ontwikkelingsstoornissen, maar ook voor mensen 
met ernstige psychische trauma’s.

Inspiring Homoeopathy 
Behandeling gebaseeerd op homeopathie  
ontwikkeld door Tinus Smits. Gericht op het  
wegnemen van fundamentele blokkades.

HDT - behandeling
Behandeling waarbij het lichaam ontgift wordt 
van toxische stoffen, metalen en andere  
verontreinigingen.

In de praktijk worden regelmatig diverse  
behandelmethoden met elkaar gecombineerd  
en eventueel aangevuld met orthomoleculaire  
middelen en voedingsadviezen.

Om een goede verklaring te kunnen geven van 
homeopathie hebben we de Latijnse taal nodig 
Het woord Homeopathie is een samenvoeging 
van twee woorden. 

Homoios = gelijkend
Pathein = lijden

Klassieke Homeopathie Algemene acute remedies

Klassieke homeopathie is het bevorderen van het 
algemeen welbevinden door de eigen natuurlijke  
geneeskracht van het lichaam te versterken. De 
middelen die in de klassieke homeopathie gebruikt 
worden zijn allemaal van natuurlijke aard. Je lichaam 
wordt geprikkeld om de genezing in werking te zetten 
en te vervolmaken. Klassieke homeopathie is een  
behandelmethode dat is ontstaan vanuit onderzoek 
en jarenlange ervaring. Meer dan 250 jaar volgen 
klassieke homeopaten de wijze van Hahnemann. 
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Dr. Samuel Hahnemann  
grondlegger homeopathie

1755-1843

Dr. Samuel Hahnemann is  
de grondlegger van de 
klassieke homeopathie. 
Paracelsus en Hippocrates 
hadden hem daarvoor al 
geinspireerd door hun  
zienswijze en bevindingen.

Als aanduiding voor de therapie krijg 
je dan het woord homeopathie.  
Dat betekent dat de middelen die de 
klassiek homeopaat voorschrijft een 
gelijkend beeld in zich hebben die de 
“zieke mens” / symptomen vertoond. 

Diverse behandelingen
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