Nieuwsbrief Winter 2018
Alweer onze laatste nieuwsbrief van het jaar, het jaar is
omgevlogen! We maken graag van de gelegenheid gebruik om u
een mooie Kersttijd te wensen en een inspirerend nieuw jaar.
In deze nieuwsbrief weer veel informatie waaronder het
vergoedingsoverzicht van de zorgverzekeraars voor 2019 en in onze
rubriek over homeopathie dit keer: hoe worden homeopathische
middelen bereid?
Overzicht vergoedingen zorgverzekering 2019
Vindt u het ook zo lastig om de juiste zorgverzekering te kiezen? Zoveel keus terwijl
er eigenlijk maar 10 'grootbedrijven'zijn. Bijna alle zorgverzekeringen vergoeden een
deel van de consulten ‘alternatieve geneeswijzen’, bij sommige moet daar wel
expliciet voor gekozen worden. Goed om te weten dat zorgverzekeraar CZ komend
jaar de reikwijdte van bepaalde alternatieve therapieën beperkt. Zo worden
reïncarnatietherapie, ayurvedische geneeskunde, orthomoleculaire en craniosacrale
therapie niet meer vergoed per 2019. Over dit besluit is overigens veel ophef
geweest in de media.
Klik op de vetgedrukte afkortingen voor de links naar het vergoedingenoverzicht 2019
voor de aanvullende zorgverzekeringen met specifieke dekking voor consulten van
klassiek homeopaten die aangesloten zijn bij de NVKH en NPW.
Hoe worden homeopathische middelen bereid?
In de vorige nieuwsbrief hebben wij het 'similiaprincipe' uitgelegd. In deze
nieuwsbrief de bereidingswijze van homeopathische middelen. Homeopathische
middelen kunnen van iedere denkbare stoffelijke of onstoffelijke stof worden
gemaakt: plantaardige en dierlijke materialen en mineralen, maar ook straling,
medicatie, lichaamseigen stoffen, etc. Uit het basismateriaal wordt eerst een
oertinctuur bereid. Deze wordt vervolgens gepotentieerd. Potentiëren houdt in dat
de tinctuur verdund en geschud wordt. 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 potentie: bijvoorbeeld Arnica
C30 betekent dat het middel 30 keer de stap '1 op 100 verdunnen en schudden' heeft
doorgemaakt. Door het middel te potentiëren wordt de energie uit de stof

vrijgemaakt, chemisch zit er niets meer van de stof in. Hierdoor kunnen ook stoffen
gebruikt worden die in hun natuurlijke vorm giftig zijn.
De invloed van kunstmatige zoetstoffen op de darmflora
Er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs dat kunstmatige zoetstoffen een
negatieve invloed hebben op onze darmflora. Zo is meermaals wetenschappelijk
verband aangetroffen tussen kunstmatige zoetstoffen en een grotere kans op het
ontstaan van glucose-intolerantie en diabetes type 2 door een veranderde
samenstelling van de darmflora. Gezien de grote invloed die onze darmflora heeft op
onze gezondheid, kunnen wij ons voorstellen dat ook andere klachten kunnen
ontstaan door gebruik van kunstmatige zoetstoffen. Kunstmatige zoetstoffen kunnen
dus beter vermeden worden. Dit geldt overigens ook voor grote hoeveelheden
andere suikers. Het is beter om te kiezen voor niet-geraffineerde koolhydraten, zoals
fruit en volle granen. Deze stoffen leveren per calorie voedingsstoffen die het lichaam
voeden in plaats van vullen. Zie bijvoorbeeld dit artikel op de website van Stichting
Darmgezondheid en dit artikel van Juglen Zwaan.
Vuurwerkangst
De decembermaand is voor veel dieren een
stressvolle tijd. Er zijn al vroeg in december
knallen te horen in de aanloop naar
oudejaarsavond. Om uw dier zo rustig
mogelijk door deze stressvolle tijd heen te
helpen kunt u nu al starten met Bach Rescue
voor dieren (zonder alcohol): doe 4 druppels
in het drinkwater of geef de druppels een
aantal keren per dag rechtstreeks in de bek.
Is uw dier extreem angstig, dan is het een
overweging om oudejaarsavond in een vuurwerkvrij vakantiepark te vieren. Ook met
homeopathie kunnen de angstklachten verminderd worden. Net als bij andere
klachten kijkt de homeopaat bij vuurwerkangst naar de totaliteit en tracht de oorzaak
en achtergrond van de klacht te achterhalen. Vuurwerkangst kan op verschillende
manieren worden benaderd. Is het dier van nature snel overprikkeld, dan kan met
homeopathie constitutioneel worden behandeld. Het dier wordt versterkt in de basis
en zal minder gevoelig worden voor geluiden en externe prikkels in het algemeen.
Ligt er een traumatische ervaring aan de angst ten grondslag, dan kan een acuut
middel goed werk doen, afgestemd op de situatie waarin het dier zich bevond toen
de angst ontstond. Acuut of constitutioneel, de individualiteit van het dier staat altijd
centraal. Wilt u weten of wij iets voor uw dier kunnen betekenen? Neem gerust
contact met ons op!
Homeopathie en dieren
Wilt u meer informatie over de behandeling van dieren met homeopathie? Dan kunt
u via deze link een gratis informatieboekje aanvragen bij de Vereniging Homeopathie.
Er staat beknopte informatie in over een aantal middelen en hun toepassing.

Recept: heerlijke pompoensoep, bijvoorbeeld als vegetarisch voorgerecht bij het
kerstdiner
Ingrediënten
• 1 Oranje pompoen geschild (of niet) en in stukjes
(andere pompoensoorten kunnen ook)
• 2 Tomaten, ontveld en in stukjes
• 1 Ui gesnipperd
• 1 Appel geschild (biologisch hoeft u niet te schillen) en
in stukjes
• 1 Uitgeperste sinaasappel
• Een stukje gember in kleine stukjes gesneden of geraspt
(± 1 cm)
• Een rood pepertje in kleine stukjes
- 2 Theelepels kerrie
- Groentebouillon
- Peper en zout
Bereidingswijze
Olie in de pan
Fruit de uitjes aan
Tomatenstukjes, pepertje en gember even meebakken
Voeg pompoen, appel, sinaasappelsap toe en bak even mee
Voeg een 1/2 liter groentebouillon toe en kook in 15 min gaar
Pureer met staafmixer tot een gladde soep
Eventueel kunt u nog wat bouillon toevoegen als de soep te dik is
Peper en zout naar smaak
Wij wensen u mooie dagen!
Carin, Elke en Margreet
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