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De NVKP heeft geen adviserende functie en daarom proberen wij ons daar ook 
zoveel mogelijk van te onthouden, maar omdat kinkhoest zo veel voorkomt, het 
vaccin ertegen niet effectief is en er regulier geen behandeling voor is, willen wij 

erop wijzen dat er andere mogelijkheden zijn die ouders kunnen overwegen bij 
behandeling van een kinderziekte en kinkhoest in het bijzonder. 

 
Behandelingsmogelijkheden bij kinderziekten, speciaal bij kinkhoest. 
 

In twee NVKP Magazines van 2014 is kinkhoest aan de orde gekomen. Kinkhoest 
komt nog veel voor, zowel onder gevaccineerde als onder niet gevaccineerde 

kinderen en bij beide groepen in even hevige mate. 
 

Kinkhoest is zeer besmettelijk en gaat gepaard met atypisch hoesten, een 
gierende inademing en verstikkende hoest tijdens aanvallen, die vooral 's nachts 
voorkomen. Braken of kokhalzen tijdens de aanvallen is een vaak bijkomend 

verschijnsel, maar niet in alle gevallen. Overdag hebben veel kinderen juist 
weinig of geen last. De kinderen lijken overdag nauwelijks ziek, zonder koorts.  

 
In het kinkhoesthoofdstuk op de NVKP-website en in het boek ‘Ziekten en 
Vaccins nader bekeken’, is te lezen dat kinkhoest vooral voor baby’s jonger dan 6 

maanden ernstig kan verlopen. Deze hele kleintjes hebben tere longblaasjes en 
lopen het risico om deze kapot te hoesten of in het slijm te stikken tijdens 

adembenemende hoestbuien en te overlijden, omdat hun longen en spieren nog 
niet krachtig genoeg zijn om het vaak taaie slijm eruit te werken. De ziekte duurt 
al gauw twee tot zes weken in volle hevigheid, waarna de heftige verstikkende 

hoestbuien, die vooral ’s nachts optreden, geleidelijk aan minder heftig en 
minder frequent worden. De hoest kan echter nog maanden nadien voort blijven 

duren, tot zelfs jaren lang. 
 
Het vaccin dat wordt gebruikt is gebaseerd op een kinkhoestbacterie uit 1957, 

terwijl de rondwarende kinkhoestbacterie al lang is gemuteerd. De huidige 
vaccinaties worden op de leeftijd van 2, 3, 4 en 11 maanden gegeven en 

nogmaals met 4 jaar. Als reactie op de eerste 3 vaccinaties is er enige 
antistofopbouw tot stand gekomen op de leeftijd van 6 maanden en dan is de 
kwetsbare leeftijd voorbij. De longblaasjes zijn dan sterk genoeg om de hoestbui 

te doorstaan. 
 

Binnen de natuurgeneeskunde, specifiek binnen de homeopathie, zijn er 
meerdere mogelijkheden om kinkhoest, evenals andere kinderziekten, te 
behandelen. Kinkhoest is niet met reguliere medicijnen te behandelen, vandaar 

dat men inzet op vaccinatie op zo jong mogelijke leeftijd. Met een 
homeopathische behandeling valt kinkhoest echter heel goed te behandelen en 

kan een eventueel ernstig verloop van de ziekte worden voorkomen. Het geven 
van vitamine C kan daarbij heel mooi ondersteunend werken, zoals in het artikel 
van vorig jaar (Kritisch Prikken nr. 1 2014) is uitgelegd. 

 
Klassiek homeopathische behandeling 

Het gaat er in de homeopathie altijd om het passende middel te vinden, 
gebaseerd op de specifieke symptomen van het individuele kind. Naast de 

hierboven beschreven algemene kenmerken van kinkhoest bepalen allerlei 
bijkomende symptomen welk homeopathisch middel gegeven moet worden 
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zoals: tranende ogen, rood worden tijdens het hoesten, los slijm of juist heel 
taai, draderig slijm, bloedneuzen tijdens het hoesten, al dan geen dorst, zweten 

op het hoofd tijdens het hoesten, het kind blijft liggen of meteen gaat zitten 
tijdens de aanval, wordt het kind wakker of is het half ijlend en niet wakker te 
krijgen, is het kind het angstig en ga zo maar door. Dit zijn bijzondere, 

individuele symptoom, die naar het juiste geneesmiddel leiden. 
 

Wanneer het juiste geneesmiddel is gegeven, kan homeopathie na een paar 
doses hiervan binnen 24 uur genezing in gang zetten en een einde maken aan de 
benauwende hoestbuien. 

Wordt nog niet direct het juiste geneesmiddel gevonden dan doet het vrijwel niks 
en blijven de symptomen onverminderd voortduren of komen na een korte 

verbetering van een of enkele dagen weer in volle hevigheid terug. De genezing 
zet dan niet door. Binnen 24 uur wordt duidelijk of het middel werkt of niet. Aan 

de ouders wordt daarom ook verzocht de volgende dag terug te bellen om 
verslag te doen. Zo kan op korte termijn effectief behandeld worden en hoeft 
geen week gewacht te worden om te weten of het gekozen middel werkt. Er kan 

direct gezocht worden naar een beter passend homeopathisch geneesmiddel. 
 

Homeopathische behandeling volgens dr. Didier Grandgeorge 
Er kan ook gekozen worden voor een meer algemene, klinische aanpak. In het 
boek:’Guerir par l’homéopathie’ geeft Grandgeorge het advies om drie 

geneesmiddelen te geven. Deze zijn in zijn boek terug te vinden. Hij noemt deze 
van essentieel belang. Wanneer we deze middelen geven, kan er, volgens 

Grandgeorge, niets ongewenst gebeuren en wordt het verloop van kinkhoest 
gunstig beïnvloed.  
Zo nodig kan in tweede instantie een individueel geneesmiddel, zoals hierboven 

is uitgelegd, worden gekozen en tussendoor worden gegeven. Grandgeorge 
benoemt zeven homeopathische middelen, die hiervoor in aanmerking komen, 

met hun specifieke onderscheidende symptomen. Deze behandeling moet altijd 
door een (klassiek) homeopaat worden begeleid. 
 

HP Homeopatische Profylaxe of Preventie 
Sinds het begin van de homeopathie heeft Hahnemann, grondlegger van de 

homeopathie, al gebruik gemaakt van homeoprofylaxe ten tijde van epidemieën. 
Homeoprofylaxe betekent het preventief toedienen van homeopathische 
middelen in de vorm van korrels voor specifieke ziekten volgens een bepaald 

schema om hiermee het afweersysteem zodanig te stimuleren dat de 
desbetreffende ziektes niet of zonder complicaties worden doorgemaakt. Het is 

een goed alternatief voor de reguliere vaccinaties, zonder bijwerkingen en zonder 
verzwakking van de algemene afweer. Er kan gekozen worden voor deze 
preventie ten tijde van een epidemie of wanneer er bijvoorbeeld in de omgeving 

van een pasgeborene kinkhoest voorkomt. Ook wanneer een kind een operatie 
heeft ondergaan en er heerst in zijn omgeving een kinderziekte.  

 
Het is mogelijk om voor alle ziekten, waartegen volgens het 
Rijksvaccinatieprogramma wordt gevaccineerd, een HP programma volgens een 

bepaald schema te volgen. Tevens is deze methode toepasbaar bij het maken 
van reizen voor de ziekten waar men nu vaccinaties adviseert.  

In Australië heeft homeopathisch arts Dr. Isaac Golden zich vanaf 1985 
gespecialiseerd in het gebruik van homeopathische geneesmiddelen ter preventie 
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van (kinder)ziekten. In diverse boeken en publicaties rapporteert hij over zijn 
uitgebreide onderzoek, dat aantoont dat homeopathische preventie een hoge 

effectiviteit heeft anders dan een vaccin en zonder de schadelijke gevolgen van 
de reguliere vaccins. In 2004 promoveerde hij aan de Medische faculteit van de 
Swinburne University in Melbourne op zijn 20 jaar durende praktijkonderzoek 

naar homeopathische preventie.  
 

De effectiviteit ligt bewezen rond de 90%, d.w.z. rond de 90% van de doelgroep 
krijgt de ziekte niet of met minder complicaties indien de ziekte toch wordt 
doorgemaakt. En dit alles zonder de negatieve gevolgen van reguliere vaccins. 

Ook is de algehele gezondheid van de groep kinderen die dit HP middel krijgen 
beter dan met andere vormen van preventie of geheel zonder preventie. Zij zijn 

minder vaak ziek en lijden over het algemeen veel minder aan chronische keel-, 
neus- en oorklachten dan regulier gevaccineerde kinderen.  

Informeer bij een homeopaat in uw omgeving of deze bekend is met 

homeoprofylaxe en hier ervaring mee heeft.  

Anne-Marie van Raaij-Schouten, klassiek homeopaat. 

Bronnen:  
www.tinussmits.nl 

Dr. Didier Grandgeorge; Guérir par l’homeopathie. 
Dr. Isaac Golden; Vaccination & Homeoprophylaxis? A Review of Risks and 
Alternatives.  

Bioresonantie en kinkhoest 

Naast de verschillende mogelijkheden van homeopathie bij kinkhoest zijn er nog 

andere natuurgeneeskundige methoden om het vermoeden van kinkhoest te 
bevestigen, te behandelen of het genezingsproces te ondersteunen. 

Bioresonantie is zo’n behandelmethode.  
 

De basis van bioresonantie berust op de laatste ontwikkelingen en inzichten uit 
de biofysica en de quantummechanica. (Bio)resonantie betekent meetrillen. 
Iedere vorm van materie bestaat uit energie en deze energie straalt het ook uit. 

Elk lichaamsdeel, elk orgaan en elke cel straalt energie uit. Dit geldt ook voor 
virussen, bacteriën, voedingsmiddelen, huisstof, vaccins, medicijnen, etc. Elke 

substantie heeft zo zijn eigen kenmerkend karakter of energetisch 
trillingpatroon. 
 

Met het Bioresonantie-apparaat is een geschoold therapeut in staat om de 
verschillende trillingspatronen van een normaal functionerend lichaam, evenals 

dat van verstorende substanties bijvoorbeeld virussen, bacteriën, allergenen en 
toxinen te testen en te beoordelen. Zo kan er worden getest waardoor een 
bepaald klachtenpatroon is ontstaan. Bijvoorbeeld of de diepe hoestaanvallen 

komen door een besmetting met een kinkhoestbacterie, een virus of door een 
allergische reactie.  

 
Let wel: de Bioresonantie-test is altijd een aanvulling of bevestiging van de 
anamnese, die gesteld wordt op basis van het verhaal, dat u vertelt. 
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Met het Bioresonantie-apparaat kan ook behandeld worden. Het apparaat is 
speciaal ontworpen om trillingspatronen te verwerken tot individuele 

therapiesignalen, die ter genezing aan het lichaam gegeven kunnen worden. 
Wanneer een kinkhoestbacterie door middel van bioresonantie aangetoond 
wordt, kan deze op verschillende manieren behandeld worden. De therapeut kan 

ervoor kiezen te behandelen met de trilling van de algemene 
kinkhoestbacterie(deze trillingsinformatie is in “test”ampullen opgeslagen) of met 

specifieke patiënteigen informatie bijvoorbeeld van speeksel of uitgehoeste adem 
van de cliënt. Met deze informatie worden gericht middelen gemaakt. Tevens kan 
de therapeut met de bioresonantie verschillende organen of orgaansystemen, 

zoals het immuunsysteem, stimuleren of ondersteunen om het genezingsproces 
te bevorderen.  

 
De bioresonantietest en – behandeling is snel (laat direct de uitslag zien), 

pijnloos en daarom ook geschikt voor kinderen en baby’s. 

Gerard Snik, bioresonantie therapeut. 
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