Ondernemer in de wijk

Praktijk voor klassieke homeopathie
Manon Bruins-Maathuis, een bekende
ondernemer in de wijk, vertelt graag hoe
zij als klassiek homeopaat is begonnen:
“Als kind had ik altijd oorontstekingen.
Mijn moeder nam me uiteindelijk mee
naar een homeopaat. De ‘meneer met
de potjes’ bleek een prima alternatief
te hebben voor antibiotica. Na mijn
studie Bedrijfscommunicatie/Letteren
aan de Radboud Universiteit Nijmegen
ben ik gaan werken bij een verzekeraar
in Groningen, waar ik een afdeling voor
Telemarketing heb opgezet. Via een
bevriende homeopaat ontdekte ik de
mogelijkheid om de studie Homeopathie
te volgen. Dit heb ik gedurende 6 jaar
naast mijn werk gedaan. Tegelijkertijd
ben ik als communicatieadviseur bij Penta
Scope begonnen.”
Het roer om
“Praktijk houden als zelfstandig homeopaat
was niet het eerste waaraan ik dacht toen
ik met de opleiding begon. Maar zoals het
soms gaat, vielen de puzzelstukjes vanzelf
op hun plek. In 2003 werd onze oudste
dochter geboren en ben ik gestopt met
mijn baan. Toen kreeg ik mijn handen vrij
om de zorg voor Nynke te combineren met
het opzetten van mijn eigen praktijk voor
klassieke homeopathie. In 2004 begon ik als
zelfstandig ondernemer, een stap in mijn
leven waar ik tot op vandaag heel gelukkig
mee ben! In 2008 zijn wij verhuisd naar
Apeldoorn. Hier wonen we nu met onze
vier kinderen.”
Voor iedereen
“Een klantenkring vormde zich heel soepel.
Patiënten kunnen met heel diverse klachten
bij mij terecht, zowel fysiek als emotioneel,
zowel acuut als chronisch. Ik behandel
mannen, vrouwen en kinderen.”

www.homeopathiepraktijk.net

Een extra duwtje
“Klassieke homeopathie is een natuurlijke
geneeswijze die het herstelvermogen van
het lichaam een extra duwtje geeft om het
genezingsproces zelf weer op te pakken.
De natuurlijke genezing kan tijdelijk zijn
aangetast door erfelijke belasting, maar ook
door acute ziekte, chronische ziekte of door
een heftige gebeurtenis in iemands leven.
Ook langdurig gebruik van medicijnen
kan het herstelvermogen van het lichaam
verminderen. Met klassieke homeopathie
wordt de oorzaak van ziekte en klachten
aangepakt en genezing bevorderd.”

48

Maatwerk
“In het eerste gesprek dat ik met de patiënt
heb, zoek ik naar alle puzzelstukjes van
iemands leven. Homeopathie is maatwerk;
ik kijk naar de hele mens.”
Een succesvolle homeopathische
behandeling is in veel situaties mogelijk:
• Chronische aandoeningen: migraine,
huidproblemen, slapeloosheid,
ontstekingen
• Psychische en emotionele problemen:
depressie, verlegenheid, faalangst,
rusteloosheid, trauma’s, burn-out
• Zwangerschap, menstruatie en
overgang: kinderwens, misselijkheid,
vermoeidheid, begeleiding tijdens
zwangerschap en bevalling
• Mannen: prostaatklachten,
slaapproblemen, huidproblemen,
stress
• Baby’s en kinderen: darmklachten,
groeistoornissen, allergieën, klachten
na vaccinatie, verlatingsangst, eczeem
Bewust kiezen
“Homeopathie is vaak een bewuste keuze,
omdat patiënten hun lichaam de kans
willen geven om zelf beter te worden in
plaats van met antibiotica of hormoonzalf
te beginnen. Soms wordt homeopathie
gezien als laatste strohalm, omdat mensen
via de reguliere geneeswijze niet geholpen
kunnen worden. Mocht ik twijfelen of mijn
methode de best passende is, dan stuur ik
patiënten door naar de huisarts.”
Ervaringen uit de praktijk
‘Onze dochter had vanaf haar eerste jaar
last van zware ´verkoudheid´, afgewisseld
met periodes van eczeem. Als ouder is het

verschrikkelijk om je kind met zo veel jeuk
te zien. Van de huisarts kreeg zij medicijnen
in de vorm van pufjes tegen verkoudheid/
benauwdheid. Het eczeem moesten we
onderdrukken met hormoonzalf. Haar huid
werd door de zalf steeds dunner en van de
pufjes raakte ze versuft. Wij vonden dat dit
anders moest. En het kán anders! Via een
familielid kwamen we bij Manon.
Tijdens de uitvoerige en aandachtige intake
gaf ze aan dat het even zoeken kon zijn naar
de juiste combinatie van middelen.
Maar al na een aantal dagen namen
de klachten zienderogen af. En het
belangrijkste: we hadden ons levendige
meisje terug!
Na ongeveer een jaar was ze volledig vrij
van beide aandoeningen en konden we
stoppen met de medicijnen. Ze is nu ruim
een jaar vrij van eczeem en verkoudheid.
Drie keer raden naar wie wij toe gingen,
toen bleek dat onze tweede dochter
dezelfde klachten kreeg…’ Bianca –
Apeldoorn
“Mijn praktijk is op alle werkdagen
geopend. Kijk op mijn website voor meer
informatie of bel mij gerust.
Veel zorgverzekeraars vergoeden (een deel
van) de behandeling.”
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