7. Homeopathie
Homeopathie is een geneeskunde waarbij
het zelfherstellend vermogen van het
lichaam geprikkeld en geactiveerd wordt.
De grondlegger van de homeopathie is de
Duitse arts en scheikundige Samuel Friedrich
Christian Hahnemann (1755-1843).
Hij introduceerde voor het eerst de naam
‘homeopathie’, afgeleid van de Griekse
woorden ‘homoios’ (gelijksoortig) en ‘pathos’
(lijden). In 1796 formuleerde hij het gelijksoortigheidsprincipe, ook
wel de similia-wet genoemd.
Dit principe houdt in dat iemand van een ziekte kan worden genezen
door het toedienen van een zeer kleine hoeveelheid stof die bij een
gezond mens dezelfde symptomen oproept als de betreffende ziekte.
Homeopathie is een holistische geneeswijze, wat betekent dat de
mens als geheel centraal staat. Als lichaam en geest niet in evenwicht
zijn, kan een mens kwalen krijgen of ziek worden. Het belang is dan
ook om niet alleen de symptomen te onderdrukken, maar ook het
evenwicht te herstellen.
Bereiding
Uit het basismateriaal (van plantaardige, dierlijke of minerale oorsprong) wordt eerst een oertinctuur bereid. Deze wordt vervolgens
gepotentieerd, dat wil zeggen: volgens een bepaalde methode verdund
en geschud. Potentiëren gebeurt in stappen van 1 op 10 (D-potenties),
1 op 100 (C- of K-potenties) of 1 op 50.000 (LM- of Q-potenties).
Achter de Latijnse naam van het geneesmiddel staat de verdunning,
bijvoorbeeld Arnica D3.
Homeopathische geneesmiddelen zijn mild, veilig en onschadelijk voor
lever en nieren. Ze vormen geen belasting voor het milieu en worden

niet op dieren getest. Daarmee is homeopathie een zeer duurzame
en natuurlijke geneeswijze die goed is voor mens, dier en milieu.
Het basismateriaal van homeopathische geneesmiddelen kan bestaan
uit planten of stoffen die een minerale of dierlijke oorsprong hebben.
Alle middelen zijn op hun werkzaamheid getest op mensen, niet op dieren. Meestal kunnen homeopathische geneesmiddelen naast andere,
reguliere geneesmiddelen gebruikt worden. Ze kunnen zelfs meehelpen
om de bijwerkingen van reguliere medicijnen te verminderen. Als de
homeopathische middelen eenmaal aanslaan, kan het zijn dat het
gebruik van reguliere medicijnen verminderd of zelfs gestopt kan
worden. Doe dit echter altijd in overleg met de arts.
Zelfmedicatie in de homeopathie is het behandelen van niet ernstige
aandoeningen en klachten zoals bijvoorbeeld verkoudheid, kneuzingen
of lichte huidbeschadigingen. Lees altijd de bijsluiter.
Voor alle medicijnen in Nederland geldt een strenge selectie voordat
zij mogen worden verkocht. Dit geldt ook voor homeopathische
geneesmiddelen.
Meer lezen?
www.vereniginghomeopatie.nl
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