Homeopathie bij zwangerschap

Orthomoleculaire geneeskunde

klachten die samenhangen met

vitamine(s) en/of mineralen.

Bij misselijkheid en/of andere

de zwangerschap, kunt u ook een

homeopaat te bezoeken. Homeopa-

thie is ook in te zetten bij baby’s met
opstartproblemen na de geboorte of

Veel mensen hebben een tekort aan
Bij Homeopathie Linquenda kunt u
ook terecht voor orthomoleculair
voedingsadvies.

problemen met de borstvoeding.

Tarieven: zie website

Kinderen

Indien u aanvullend verzekerd bent

aanraking, waardoor ze uit evenwicht

merking komen. Ik werk op afspraak,

Kinderen komen met veel situaties in
kunnen raken. Gebeurtenissen zoals

bijvoorbeeld een scheiding, verhuiz-

ing of een nieuwe school kunnen erg
ingrijpend zijn. Pubers kunnen last

hebben van examenvrees, waardoor

kunt u voor een vergoeding in aan-

zowel overdag als ’s avonds. Indien u
fysiek niet in staat bent om naar de

praktijk te komen, is een huisbezoek
mogelijk.

ze bijvoorbeeld gaan hyperventiler-

Ik ontmoet u graag!

minderde weerstand hebben waar-

maken dan kunt u mij bereiken via:

en. Ook kunnen kinderen een ver-

door ze gezondheidsklachten krijgen.
“Het werkt niet, maar het helpt wel!”
Critici van homeopathie zeggen vaak
dat homeopathie niet kan werken
omdat de werkzame stof zo vaak

verdund is. Talloze tevreden cliënten bewijzen echter het tegendeel.

Ervaar zelf hoe de klassieke home-

“your body hears
everything your
mind says”

Heeft u vragen, of wilt u een afspraak
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Homeopathie van baby tot bejaarde

Even voorstellen
Mijn naam is Nicole Kramer. Ik

een stof (mineraal, plant

en toewijding voor mijn vak.

verschijnselen veroorzaakt,

ben een homeopaat met passie
Door het regelmatig volgen van
nascholingen blijf ik op de hoogte
van de nieuwste ontwikkelingen.
In 2013 heb ik o.a. de module
‘Homeopathie bij Zwangerschap
en Verloskunde’ gevolgd aan de

en dierlijk) die bepaalde
ook in staat is dergelijke
symptomen bij zieke mensen
te genezen. Dit noemt men het
gelijksoortigheidsprincipe: “het
gelijke geneest het gelijkende“.

Hogeschool voor Homeopathie

Homeopathie is maatwerk.

opleiding tot Klassiek homeopaat,

Daarom neem ik ruim de tijd

in Amersfoort. Na mijn 5 jarige
heb ik diverse nascholingen
gevolgd op het gebied van
gedrags- en leerproblematiek,
ODD, ADHD en autisme. Het thema
van mijn afstudeerscriptie was de
ingeleide bevalling.
Wat is homeopathie?
Homeopathie is een geneeswijze
die ongeveer 200 jaar geleden
is ontwikkeld door de arts
Samuel Hahnemann (17551843). Homeopathie maakt
gebruik van het principe dat

Geen twee mensen zijn hetzelfde.

Homeopathie is veilig en kan in elke
levensfase ingezet worden. Vrouwen
die last hebben van PMS of
overgangsklachten hebben vaak baat
bij een homeopathische behandeling
van hun klachten. Andere
klachten die goed te behandelen
zijn: huidklachten, kno-klachten,
darmproblemen, hoofdpijn,
verminderde concentratie, weerstand
etc. Homeopathie versterkt de
lichaamseigen geneeskracht en zorgt
ervoor dat u weer in balans komt,
zowel geestelijk als lichamelijk.

om me te verdiepen in u en uw
problematiek. De mens is een
puzzel. Ik zie het als mijn taak alle
losse puzzelstukjes weer bij elkaar
te leggen. Als dat betekent dat ik
u een middel voorschrijf, is dat

Waarom zou u voor
Homeopathie Linquenda kiezen?

helemaal voor u specifiek.

> Ik kijk niet alleen naar de klacht,

Ik ontmoet u graag in mijn

> Lichamelijke en geestelijke

praktijk!
Hartelijke groet,

Nicole

maar ook naar de oorzaak.
problemen zijn onlosmakelijk.
> Homeopathische middelen zijn
ongevaarlijk en hebben weinig
tot geen bijwerkingen.
> Ik reserveer ruim de tijd voor u.

