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Beste UNIO-leden, 

 

COVID-19 is werkelijk een uitzonderlijke epidemie, zeer besmettelijk zoals we nog nooit 
eerder hebben gezien. Homeopathie heeft duidelijk een plaats in de therapeutische strategie 
voor getroffen patiënten. Het gebruik ervan voor patiënten wanneer je niets anders hebt is 
een ethische houding die een verlies van kansen voor deze patiënten vermijdt aangezien er 
geen andere medicijnbehandeling is gevalideerd in EBM. 

Men heeft zeker contact met u opgenomen en u hebt een zeer groot aantal patiënten 
behandeld die door deze pandemie zijn getroffen. Veel positieve evoluties zijn zo snel 
gegaan dat ze niet kunnen worden toegeschreven aan spontaan herstel.  

Bij elke epidemie ontwikkelen homeopathische artsen een strategie en dit is de strategie die 
vandaag lijkt te werken: GELSEMIUM SEMPERVIRENS, CHINA OFFICINALIS, 
EUPATORIUM PERFOLIATUM en BRYONIA ALBA zijn de grote klassiekers die goed 
werken bij een groot aantal patiënten, afhankelijk van hun symptomen. Ook effectief maar 
meer specifiek voor deze epidemie zijn, volgens onze eerste informatie, ARSENICUM 
ALBUM, ANISUM STELLATUM, CAMPHORA, STANNUM METALLICUM en 
PHOSPHORUS. Ook is er regelmatig een patiëntspecifiek middel gebruikt. Voor sommigen 
zou de meest geschikte remedie voor de pandemie CROTALUS HORRIDUS of FALCO 
PEREGRINUS zijn.  

Maar deze resultaten zijn gerelateerd aan de klinische gevallen van slechts enkele artsen die 
hun gevallen op het forum bespreken. Uw persoonlijke ervaring in de behandeling van uw 
patiënten die getroffen zijn door deze epidemie is echt noodzakelijk en onmisbaar. Alleen 
met de betrokkenheid van IEDERREN kunnen we een representatieve blik werpen op deze 
aanpak van de epidemie in België.  

Deel uw ervaringen met ons op een vertrouwelijke manier. Als u tijd heeft, door uw 
gedetailleerde klinische gevallen te communiceren; ofwel door ons het aantal gevolgde en 
behandelde patiënten te geven, de diagnose COVID-19 aangetoond of een hoge 
waarschijnlijkheid volgens de aangetroffen symptomen, ofwel alleen het Coronavirus 
mogelijk zonder zekerheid; welke remedies werden gebruikt en hoe lang het duurde om de 
resultaten te verkrijgen (follow-up), mogelijke ziekenhuisopnames van een of de andere 
patiënt.  

Heeft u een preventiestrategie voor uw patiënten toegepast en welke? 

Adres om uw vertrouwelijke gegevens mee te delen: michevw@homeopathy.be 

Goede moed en bovenal bescherm je goed. 

Het Unio Homoeopathica Belgica team.  
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