Flip Stehouwer arts voor homeopathie
Wilhelminalaan 66,
2405 EE, Alphen aan den Rijn
tel. 0172-493232
www.stehouwerpraktijk.nl
Geachte patiënt,
Veel plezier bij het lezen van NIEUWSBRIEF 4.
U kunt gerust contact met mij opnemen als u vragen heeft
en wellicht tot ziens in de praktijk.
Veel behandelde klachten
In mijn praktijk kom ik allerlei klachten tegen die door middel van homeopathie behandeld kunnen worden.
Hieronder noem ik een aantal veel voorkomende. Wellicht herkent u zich in een of een aantal klachten.
Misschien hebt u er nog nooit bij stil gestaan dat uw klacht ook homeopathisch kan worden behandeld en gedacht:
”daar moet ik mee leren leven”. Homeopathie kan wel degelijk in deze gevallen ook voor u iets goeds betekenen en
kan heel goed gecombineerd worden met de behandeling door de huisarts. Gemiddeld is er ruim 70% kans op
herstel of een forse verbetering.
ADHD of ADHD-achtige stoornissen
Autistische problemen
allergieën en netelroos
angsten, hyperventilatie, paniekstoornissen
astma COPD
auto immuun ziektes
beenklachten, rusteloosheid, ongevoeligheid
bijholte ontsteking, chronisch dichte neus
bloedsomloop van armen en benen
bronchitis, elke winter weer ziek
buikpijn ,winderigheid, slecht eten
burn-out, overspannenheid en begeleiding ervan
concentratie stoornissen
darmproblemen, geïrriteerde darm,
depressie, stemmingsdaling en begeleiding ervan
diarrhea (chronisch, colitis, z. v. Crohn)
duizeligheid, z. v. Ménière
eczeem
eetstoornissen, ook bij kinderen
fibromyalgie, spierpijnen
gedragsproblemen, claimend, overheersend
gezichtspijn
gewrichtspijn, jicht, reuma, pijn in de botten
hartkloppingen en pijn in de hartstreek

hoesten, chronisch, kinkhoest
hoofdpijn, migraine,
hoofdpijn bij scholieren
hooikoorts, allergie
huilbaby’s
infecties op alle plekken van het lichaam
(huid, oor, neus, keel, longen, darm
blaas, vrouwelijke organen, enz.)
loopstoornissen, ook neurologisch
menstruatie problemen, (pijn, PMS, huilen,
boosheid, teveel of onregelmatig vloeien enz.)
moeheid, chronisch, M.E.
obstipatie, harde ontlasting
opvliegers, overgangsproblemen
z. v. Pfeiffer
pijn, hoe en waar ook (onbegrepen pijn, pijn
na verwonding of ziekte, koliekpijn
zenuwpijn, onbegrepen pijn, enz.)
slaapstoornissen, ook bij kinderen
verdriet, rouwverwerking, stil verdriet
verkoudheid, slechte weerstand
woedebuien, geïrriteerd, gejaagd gedrag
zelfvertrouwen weinig, eigen plek niet innemen
zelfstandigheid problemen

Deze lijst is zeker niet compleet. Vraagt u zich af of een klacht door mij te behandelen is, bel me dan gerust.
Hoge resultaten bij:
Bij onderzoek in mijn praktijk bleek dat er erg hoge succes percentages o.a. zijn bij de volgende klachten.
De scores voor de andere klachten waren goed, maar deze klachten sprongen eruit.
Start Percentage
Eindcijfer
cijfer voldoende na na 1 jaar**
een half jaar
Hoofdpijn
4,3
73%
7,7
Menstruatie klachten (inclusief de stemming rond de menstruatie.)*
4,5
70%
7,9
Buikpijn
4,6
66%
7,5
Stemmingsdaling, depressie, verdriet
4,4
65%
7,4
Woedebuien en agressie problemen
4,0
69%
7,4
Slaapstoornissen (volwassenen en kinderen)
4,4
67%
7,6
Chronisch dichte neus steeds verkouden
4,4
67%
7,6
* Aan het gebruik van “de pil ” werd niets veranderd. ** Lang niet elke behandeling duurde 1 jaar
Wilt u weten of de klacht van u ook homeopathisch te behandelen is; bel met de praktijk.

Klachten zijn beter te behandelen door nieuwe homeopathische groep van medicijnen.
De nieuwe medicijnen o.a. Lanthanium, Promethium, Europium, Dysprosium, Ytterbium, en vele andere
verbindingen daarvan, die bij deze klachten met succes worden toegepast, worden gemaakt van zeldzame
metalen. Ze vormen een prachtige toevoeging aan de al bestaande medicijnen. Ik pas ze met plezier en succes
toe op de volgende reeks klachten.
Auto immuun ziektes zoals:
Migraine
Zich forceren
Allergie
ADHD (-achtige) problemen
Zich overschreeuwen
Darmontstekingen (colitis)
Autisme(-achtige) problemen
Altijd vechten tegen…..
Dystrofie
Concentratie stoornissen
Doorgeschoten vrijheid zonder
Schildklierproblemen
De clown uithangen, bravoure
structuur
Reuma
Hypersensitieve personen
Drop-out, outcast,
Rosacea
Aarzelend zelfstandigheid zoeken
Anarchisme
Veel klachten zijn verbonden met het begrip vrijheid, autonomie, zelfstandigheid, onafhankelijkheid.
Homeopathie en politiek:
Er waren verschillende artsen verenigingen die de belangen van de alternatieve artsen (een verzamelnaam
voor homeopathie, acupunctuur, neuraal therapie, natuur en biofysische artsen) verdedigden. Deze artsen
verenigingen hebben zich nu gebundeld in een nieuwe vereniging: “De AVIG”. Hiermee willen zij de
gezamenlijke belangen uitdragen en bevorderen. Nadere uitwerking en bekendmaking naar het publiek, de
politiek, de zorgverzekeraars e.d. is in gang gezet. Ook in Zwitserland is de homeopathie weer in het
basispakket opgenomen net als in Engeland en Spanje.
Nobelprijswinnaar Montagnier:
‘Wat ik nu kan zeggen, is dat de hoge verdunningen juist zijn. Hoge verdunningen van iets zijn niet niets.
Het zijn waterstructuren die de originele moleculen nabootsen.’
Deze krachtige uitspraak deed professor Luc Montagnier in een opmerkelijk interview dat gepubliceerd is in
SCIENCE magazine van 24 december 2010. Montagnier is een Franse viroloog, medeontdekker van het HIV
virus en Nobelprijswinnaar in 2008. Montagnier toonde in een studie aan dat bepaalde bacteriële DNAstrengen in staat zijn om elektromagnetische golven te induceren, zelfs bij hoge waterige verdunningen van 10 18. Dit is belangrijk voor de natuurkundige verklaring van de homeopathie. Het vormt een belangrijke bijdrage
aan het steeds meer toenemende bewijs via fundamenteel onderzoek, voor de basisprincipes van de
homeopathie.
Montagnier zal zijn onderzoek voortzetten in China. Hij neemt daar de leiding op zich van een nieuw
onderzoeksinstituut aan de Jiaotong universiteit in Shanghai. Daar zal hij het fenomeen van elektromagnetische
golven die door DNA in water worden voortgebracht verder bestuderen. Zijn onderzoeksteam gaat zowel de
theoretische basis onderzoeken, als de medische toepassingen
Mail adres:
Graag plaats ik hierbij een oproep om na te gaan of uw e-mail adres dat u ons heeft opgegeven nog wel klopt.
Indien u een nieuw mailadres heeft gekregen, wilt u mij deze dan doorgeven via info@stehouwerpraktijk.nl U
kunt dan de nieuwe nieuwsbrief voortaan via e-mail ontvangen.
De nieuwsbrief is ook te lezen op mijn website. Onder het kopje; aanmelden nieuwsbrief, kunt u de gegevens
achterlaten. Dan ontvangt u deze voortaan per mail. Misschien is het een idee om deze via internet door te
sturen naar andere belangstellenden. Alvast mijn dank hiervoor.
Sinds mijn werk vroeger, als huisarts, weet ik dat veel gezondheidsklachten een veel diepere oorzaak hebben.
Alleen een farmaceutisch middel voorschrijven is dan niet genoeg. Ik ervaar de diepe resultaten, die ik met mijn
homeopathische werk behaal, als de juiste invulling van de idealen die ik mij als arts ooit ten doel stelde.
Met vriendelijke groet en tot ziens in de praktijk,
Flip Stehouwer arts/specialist voor homeopathie
Wilhelminalaan 66,
2405 EE, Alphen aan den Rijn
tel.: 0172-493232 (elke ochtend van 8.30 tot 11.00 uur, niet op donderdag)
www.stehouwerpraktijk.nl voor alle vragen over homeopathie en de praktijk
info@stehouwerpraktijk.nl is alleen bestemd voor wijziging van uw e-mail adres. ook te lezen op mijn wen is
het een idee om deze via internet door te sturen naar andere belangstellenden.
Alvast mijn dank hiervoor.

