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Eerste hulp bij ongemakken
Bij kinderen is het immuunsysteem nog in ontwikkeling. Daarnaast moeten ze nog antistoffen
aanmaken tegen veel ziekteverwekkers. Een kind heeft daarom vaker infectieziektes. In veel
gevallen is het net niet erg genoeg om er mee naar een huisarts te gaan. De aanpak ervan komt
dan op ons zelf neer. Dat kan wel eens hoofdbrekens kosten. In deze nieuwsbrief geven we u
daarvoor een aantal handreikingen.
2 Amber A. van Namen

KOORTS

ding. Dat helpt bij het aanvoeren van de

Kinderen hebben vaker koorts dan vol-

bloedlichaampjes die betrokken zijn bij

wassenen. Hun immuunsysteem reageert

het doden van de ziekteverwekker en bij

snel en heftig op virussen of bacteriën

het afvoeren van de afvalstoffen. Koorts is

die het lichaam zijn binnengedrongen.

een natuurlijk herstelproces dat behulp-

De temperatuursverhoging is nodig om

zaam is bij het overwinnen van de ziekte.

de bacterie of het virus te doden.

Hoewel langdurige hoge koorts sterk

koorts is een natuurlijk
herstelproces dat behulpzaam is
bij het overwinnen van de ziekte

2

uitputtend kan zijn is het onderdrukken
van koorts niet altijd goed. Wanneer de
temperatuur onder 39,5°C is, hoeft de
temperatuur niet naar beneden gebracht
te worden. U kunt uw kind een Fibercol zetpil geven om het ziekteproces te

Virussen en bacteriën zijn namelijk niet

begeleiden. Meestal zal de temperatuur

goed bestand tegen een hogere tempe-

dan niet hoger worden. Wordt de tem-

ratuur. Bovendien zorgt de hogere tem-

peratuur toch hoger, dan kunt u de om-

peratuur voor een verbeterde doorbloe-

gevingstemperatuur laten zakken door
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bijvoorbeeld de verwarming uit te doen.
De bedekking kan van het bed gehaald
worden. Daarnaast kunt u koude natte
kompressen op de enkels leggen of azijnsokken aan de voeten doen.
Een nat kompres kunt u maken door
een washandje onder de koude kraan
te houden, licht uit te wringen en op de
enkels te leggen. Azijnsokken maakt u
door sokken in een kom koud water met

een doorgesneden ui op de slaapkamer heeft vaak een goed effect
azijn te dompelen en licht uit te wringen.

Neem contact op met een arts wanneer

VERKOUDHEID EN HOEST

Zodra het kompres of de sokken warm

uw kind:

Bij een verkoudheid gaan we niezen

worden kunt u de procedure herhalen.

• na drie dagen nog koorts heeft terwijl

en snotteren of hoesten omdat er slijm

Dit kunt u meerdere keren doen. Als de

u bovenstaande maatregelen heeft

ontstaat. Deze vorm van uitscheiding is

temperatuur na een half uur niet is gezakt

toegepast;

een goede manier van het lichaam om

kunt u een Paracetamol geven. Geef uw
kindje veel drinken, zoals appelsap, thee,
bouillon. Het is beter niet te eten tijdens
koorts. Geef alleen licht verteerbaar

• na vijf dagen aan de beterende hand
is, maar nog niet koortsvrij is;
• Uw kind opnieuw koorts krijgt na een
koortsvrije periode

afvalstoffen van de infectie te verwijderen.
Dit is niet gevaarlijk, alleen lastig. U kunt
uw kind helpen door homeopathische
middelen te geven die het lichaam

voedsel, zoals yoghurt, fruit en soep, als

ondersteunen

bij

het

doormaken

uw kind er om vraagt.

van het ziekteproces. Bij de eerste
verschijnselen van griep of verkoudheid
kunt u bijvoorbeeld Gripp-heel en bij
hoest Tussikind geven. Daarnaast is het
belangrijk dat u de luchtvochtigheid
in huis verhoogt. Zet het raam op de
slaapkamer op een kiertje. Zet eventueel
een schoteltje water op de verwarming. Bij
hoest kunt u het bed aan het hoofdeinde
enkele centimeters hoger zetten.

VERSTOPTE NEUS
Een verstopte neus kan bij baby’s erg
lastig zijn. De baby kan dan moeilijk
drinken. Een doorgesneden ui op de
slaapkamer heeft vaak een goed effect op
het open houden van de neus. Is dat niet
voldoende dan kunt u Rinikind neusspray
gebruiken. Dit middel kan al vanaf de
eerste maand gegeven worden om de
neusholte vrij te maken.
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MIDDENOORONTSTEKING

KEELPIJN

BUIKPIJN

Oorpijn bij kinderen heeft meestal te

Keelpijn kan samengaan met griep, ver-

Kinderen klagen vaak over buikpijn. Dit

maken met een middenoorontsteking.

koudheid of keelontsteking. Het kan

kan diverse oorzaken hebben. Het is niet

Vaak ontstaat dit als complicatie van

echter ook op zichzelf staan. Bij een keel-

altijd duidelijk waar buikpijn vandaan

een verkoudheid. De ruimte achter het

ontsteking is er pijn bij het slikken, de

komt. Als buikpijn vaak terugkomt, heftig

trommelvlies is ontstoken. De buis van

slijmvliezen in de keel zijn rood en gezwol-

is, met koorts, bloed in de ontlasting

Eustachius gaat opzetten. Dat veroorzaakt

len en er is koorts. Vaak is er ook sprake

of moeilijk plassen gepaard gaat, is het

pijn, een kloppend gevoel en doofheid.

van heesheid en hoesten. Bij keelontste-

goed een arts of natuurgeneeskundige te

Als

openbreekt

king altijd een arts raadplegen. Bij keel-

raadplegen.

ontstaat een loopoor en kan pus worden

ontsteking is het goed om veel te drinken,

Bij incidentele buikpijn kunt u een warme

afgevoerd. Meestal is de ontsteking met

bijvoorbeeld kamillethee met honing.

kruik op de buik leggen. Haal de kruik

tien dagen verdwenen. Het is goed om

Het zuigen op een snoepje, bijvoorbeeld

weg als dit niet prettig aanvoelt. U kunt

een arts te raadplegen bij kinderen jonger

laurierdrop, heeft een verzachtend effect.

uw kind kruidenthee geven van kummel,

dan twee jaar en wanneer de koorts

Adem door de neus. Het ademen door de

dille, anijs venkel, tijm of rozemarijn. Het

langer dan vijf dagen aanhoudt. U kunt

mond droogt de keel uit. Gun de keel rust

is goed regelmatig rauwkost en biogarde

Oteel oordruppels in het oor druppelen.

door minder te praten. Gebruik extra vita-

yoghurt te eten om een goede darmflora

Inwendig kunt u Plantagocomplex geven.

mine C en zink in de vorm van zuigtablet-

te krijgen. Om de darmflora extra te

Let er op dat uw kind op de juiste manier

ten. Homeocare Keelspray ontsmet de

bevorderen kunt u een kuurtje Lactophar

snuit als het verkouden is. Eén neusgat

keel en werkt verzachtend.

pediatrie geven. Om gisting in de darmen

het

trommelvlies

dicht drukken en niet te hard door het

te voorkomen kunt u beter fruit tussen de

andere neusgat blazen. Bij kinderen

maaltijden door geven. Wees matig met

die nog niet kunnen snuiten kunt u met

dierlijke eiwitten, omdat dit aanleiding

een pipetje een zoutoplossing in de

kan geven tot rotting in de darmen.

neus druppelen. U neemt hiervoor een
theelepel zout op een limonadeglas water.
Houd het hoofd achterover en druppel net
zolang totdat het neusgat open gaat. Dit
kunt u maximaal vijf dagen achter elkaar
doen. Bij langdurig gebruik is er een reële
kans op uitdrogen of beschadigen van de
slijmvliezen.
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OVERGEVEN EN DIARREE

kunt u Kindicol geven. Dit zorgt voor een

Kindival geven. Dit is een mild rustgevend

Overgeven en/of diarree ontstaat vaak

betere vochtopname in de darm en helpt

middel dat een gezonde slaap bevordert.

ten gevolge van een infectie van een

zo de ontlasting zachter te maken.

bacterie of virus. Het is goed om op deze
manier het bedorven voedsel kwijt te
raken. Waarschuw een arts wanneer het

slaap is voor kinderen heel belangrijk

overgeven of de diarree langer dan enkele
dagen aanhoudt en ook wanneer er bloed

SLECHT SLAPEN

VACCINATIE

bij zit. Veel drinken is noodzakelijk omdat

Slaap is voor kinderen heel belangrijk.

Binnen twee maanden na de geboorte

er veel vochtverlies is. Doe dit met kleine

In de slaap worden groeihormonen

krijgt u de eerste oproep voor de

slokjes tegelijk. Thee en bouillon zijn

aangemaakt. Aangezien een kind in

vaccinatie van uw kindje. U bent niet

geschikte dranken. Als dit er in blijft kan

de groei is, is voldoende nachtrust

verplicht om uw kindje al zo jong te laten

rijstewater, wortelsap en bosbessensap

essentieel. Leg de baby na het voeden

vaccineren. Neem de tijd voor oriëntatie

worden

geraspte

weer in zijn bedje. Ook als kinderen

en voorlichting.

appel, magere yoghurt, magere kwark

groter worden is het belangrijk dat

baby een goede weerstand heeft voor

of beschuit kunt u geven wanneer de

ze op tijd naar bed gaan. Probeer een

de vaccinatie. U kunt bij verkoudheid of

eetlust terugkomt. Als dit goed gaat kunt

ontspannen sfeer te creëren voor het

koorts de vaccinatie beter uitstellen. Uw

u overgaan op licht verteerbaar voedsel.

slapen gaan. Kinderen die slecht slapen

kindje kan zich niet lekker voelen na de

gegeven.

Banaan,

Zorg ervoor dat uw

kunnen gevoelig zijn voor elektrosmog.

vaccinatie. Het kan huilerig zijn, onrustig

OBSTIPATIE

Trek daarom stekkers uit het stopcontact

slapen en geen eetlust hebben. Om de

Ook kinderen kunnen last hebben van

van apparaten die op de slaapkamer

vaccinatie beter te laten verlopen, kunt u

harde ontlasting die niet dagelijks

staan. Zenders voor draadloze telefoon en

Cinnababy geven. U kunt hier ruim voor de

komt. Zorg voor voldoende drinken en

internet die de slaapkamer bereiken kunt

vaccinatie al mee beginnen en het blijven

het eten van fruit. Veel bewegen kan de

u eveneens beter uitschakelen wanneer

geven tot een week na de vaccinatie of tot

darmwerking ook stimuleren. Daarnaast

ze niet worden gebruikt. Daarnaast kunt u

uw kindje weer goed in zijn vel zit.
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Ongelukjes komen altijd
plotseling en onverwacht.
Ineens worden we er mee
geconfronteerd. Ondanks de
schrik en paniek wordt er van ons
verwacht dat we direct handelen,
terwijl velen de neiging hebben om
op de vlucht te slaan. Wat kunnen we in
dergelijke situaties doen en wat kunnen
we beter laten? Op het moment dat u
ervoor staat is er nauwelijks
tijd om u hierin te verdiepen.
Daarom een overzicht van een
aantal veel voorkomende
verwondingen en hoe
daarbij te handelen.

Eerste hulp bij verwondingen
2 Amber A. van Namen

VOORKOMEN

SNIJWOND

Veel ongelukken kunnen we voorkomen

Een snijwond kunt u eerst goed uit laten

door meer voorzorgsmaatregelen te

bloeden. Vervolgens kunt u wondhecht-

nemen. Dat bespaart verdriet, moeite en

pleisters gebruiken. Dit zijn pleisters die

geld en kost bovendien weinig tijd.

smaller zijn dan hechtpleisters of hebben in het midden een smaller gedeelte.

WONDEN

Met deze pleisters kunt u de wondranden

Controleer de wond en stel vast welke

tegen elkaar aan houden. Als u geen

soort verwonding het is voordat u actie

wondhechtpleisters hebt, kunt u van

onderneemt. Bij een wond is de huid

hechtpleister “zwaluwstaartjes” knip-

beschadigd. Bedenk dat er gevaar is voor

pen. U knipt dan aan beide zijden een

het binnendringen van ziektekiemen.

driehoekje

Door het bloeden van de wond spoelt

zodat daar een smal gedeelte ontstaat.

het vuil naar buiten. Laat de wond gerust

Het smalle gedeelte komt op de won-

even bloeden voor u het gaat stelpen. Bij

dranden. U kunt meerdere pleisters naast

diepe wonden bestaat het gevaar voor

elkaar plakken tot de hele snee tegen

een tetanusinfectie. Deze bacterie komt

elkaar zit en gefixeerd is. U mag deze

voor in aarde en straatvuil. Grote wonden

pleisters er pas afhalen wanneer de snee

moeten worden gehecht. Hiermee kunt u

dicht is. Meestal duurt dit een week.

uit

het

middengedeelte,

beter naar een arts gaan. Kleine wonden
kunt u goed zelf behandelen.
6
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SCHAAFWONDEN

BRANDWONDEN

PREVENTIE VAN BRANDWONDEN

Een oppervlakkige schaafwond kunt

Brandwonden kunnen we in drie groepen

Kleine kinderen en baby’s hebben vier

u reinigen door Calendulaspray op te

indelen:

keer meer kans op het oplopen van

brengen. Dit bevordert tevens het herstel

Eerstegraads verbranding: de huid

brandwonden. Een aantal tips:

van de wond. U kunt ook Echinaforce (al

is rood pijnlijk en licht gezwollen, de

• Zet hete pannen, kofﬁe en thee niet

of niet verdund met water) gebruiken

opperhuid is intact.

om de wond te reinigen. Daarna kunt

Tweedegraads verbranding: de huid is

u de wond indien nodig afdekken met

pijnlijk en vertoont blaren.

een wondpleister. Vervang de pleister

Derdegraads verbrandingen: de huid is

regelmatig en reinig de wond steeds

wit-beige of zwart verkoold, er is geen pijn.

vooraf.

Het gevoel op de aangedane plek is weg.

op tafel maar laat dat op het aanrecht staan.
• Stel de boiler en de geiser niet te

Laat de huid goed koelen door het

heet af.
• Laat kleine kinderen niet alleen
wanneer ze in bad zitten of onder
de douche staan .

STEEKWONDEN

aangedane

Steekwonden ontstaan niet alleen door

15 minuten in lauw water te houden.

steken met scherpe voorwerpen, maar

Waarschuw een arts bij derdegraads

• Zet een rekje voor de open haard.

ook door het openbarsten van de huid

verbranding en wanneer de huid open

• Zet pannen op het fornuis met de

na botsingen met andere voorwerpen.

is. Prik blaren nooit door. Na het koelen

Om de wond te reinigen is het goed de

kunt u brandwondengel op de aangedane

• Gebruik bij barbecueën uitsluitend

wond even te laten bloeden. Meestal

huid aanbrengen. Inwendig kan Natrium

aanmaakblokjes. Spiritus kan een

stopt na verloop van tijd het bloeden

Muriaticum

steekvlam geven.

vanzelf. Als de wond toch blijft bloeden

om het herstelproces te versnellen. Bij

kunt u een drukverband aanleggen. U

eerstegraads verbranding bijvoorbeeld

bedekt de wond met een steriel gaasje.

door zonnebrand kunt u OPC innemen.

lichaamsdeel

D6

worden

minstens

ingenomen

• Klem het tafelkleed vast als er hete
voorwerpen op tafel staan.

steel naar achteren.

• Zet bij open vuur altijd een emmer
water klaar.

Daarop legt u een ruime laag verband
watten. Breng daarop een laag vette

SLAGADERLIJKE BLOEDING

watten of synthetische watten aan om te

Als het bloed uit een wond spuit, druk dan

Een slagaderlijke bloeding van de

grote druk te voorkomen. Omwikkel het

met een doek bovenop de wond en blijf

hand beperkt u door op de pols te

geheel met een windsel. Begin met een

druk uitoefenen. Blijft het bloeden, druk

drukken. Een slagaderlijke bloeding

krachtige wikkel gevolgd door een lossere

dan op de slagader die bloedtoevoer naar

van de onderarm beperkt u door aan

wikkel. Ga zo door tot de watten geheel

het gewonde lichaamsdeel verzorgt (zie

de binnenkant van de bovenarm te

bedekt zijn. Is de wond wel gestopt met

kader). Een diep voorwerp in een wond

drukken. Een slagaderlijke bloeding

bloeden dan kunt u de wond reinigen

kunt u beter laten zitten. Een oppervlakkig

in het gezicht beperkt u door op

met Calendula of Echinaforce en een

voorwerp kunt u er uithalen. Oefen aan

de halsslagader te drukken. Een

wondpleister aanbrengen.

weerszijde van de wond druk uit. Als er

slagaderlijke

geen botbreuken zijn kunt u, zo mogelijk,

onderbeen beperkt u door druk

het lichaamsdeel omhoog houden tot het

uit te oefenen op de knieholte.

het

bloeden gestopt is. Dek dan de wond af

Een slagaderlijke bloeding van het

algemeen zonder een litteken achter

met een steriel gaasje. Leg daarop een

bovenbeen beperkt u door druk uit te

te laten. Bij grote wonden vormt zich

kompres. Blijf druk uitoefenen. Wanneer

oefenen op de lies.

wel een litteken. Van littekens kan een

er nog een voorwerp in de wond zit, maak

storend effect uitgaan op het omringend

dan een krans van verband en leg die om

weefsel. Om littekens te beperken kunt u

het voorwerp. Wikkel er dan gaasverband

nadat de wond dicht is, rondom en op de

om. Ga zo snel mogelijk naar uw

wond Hypericumzalf of -crème smeren.

huisarts of een EHBO-post voor verdere

Dit kunt u twee keer per dag langere tijd

behandeling.

LITTEKENS
Kleine

wonden

genezen

over

bloeding

van

het

blijven doen.
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Ons systeem van botten,
spieren en gewrichten
stelt ons in staat om te
rennen, te springen,
zware lasten op te tillen
maar ook om te grijpen
en kleine voorwerpen
met onze handen te
bewerken. Letsel aan
pezen en spieren kan
zich voordoen door
vallen, stoten, verdraaien
of door overbelasting.

Eerste hulp bij spierproblemen
2 F.S. van Lente

SPIERLETSEL

spier. De pijn is heftiger naar mate er

Bij een verstuiking zijn er vezels van

meer spierweefsel is gescheurd. Bij

de spier beschadigd door overmatig

veel gescheurd spierweefsel kan er een

strekken. Wanneer er een groot aantal

bloedprop ontstaan in de spier.

spiervezels is gescheurd spreken we van

wanneer er een groot aantal
spiervezels is gescheurd spreken
we van een gescheurde spier

8

PEESLETSEL
Behalve spieren kunnen ook pezen
beschadigd

raken

door

overmatige

rekking. Er kunnen evenals in de spier
kleine scheurtjes in de pees ontstaan.
Bij een klap op lidmaten kunnen pezen

een gescheurde spier. Dit veroorzaakt

zelfs geheel afscheuren. Bij een geheel

pijn, gevoeligheid, zwelling en vaak

afgescheurde pees is de spier los

pijnlijke krampen van de beschadigde

gekomen van het bot.
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EERSTE HULP

5-8 druppels. Arnica D6 bevordert de

gebruikt worden in plaats van Arnicazalf

Bij spier- en peesletsel is rust en

doorbloeding in de kleine haarvaatjes.

of -gel. Traumeel is daarnaast verkrijg-

eventueel

drukverband

Uitwendig is Arnicazalf of -gel aan te

baar in druppels of tabletjes en kan ter

en hoog houden de eerste twee dagen

bevelen. Dit stimuleert de doorbloeding

ondersteuning worden ingenomen. Van

van belang. Rust nemen vermindert de

van de spieren en versnelt het gene-

dit product is een goede wetenschappe-

bloeding in een verwonde spier, verkleint

zingsproces. Zwellingen en blauwe plek-

lijke onderbouwing beschikbaar.

de kans op verdere beschadiging van

ken verdwijnen en de pijn vermindert.

de spier en geeft het weefsel de tijd om

In enkele gevallen blijken personen

koelen,

een

te genezen. U kunt een verwonde spier

stimuleer de doorbloeding
van de spieren en versnel
het genezingsproces

van de schouder, elleboog, arm of hand
rust geven door een mitella te gebruiken.
Heeft u beenletsel of een enkel die
verstuikt is dan kunt u krukken gebruiken
om het been te ontlasten. De eerste twee
dagen kunt u met koude kompressen

overgevoelig te zijn voor Arnica. Dit uit

koelen om de pijn te verlichten. Koude

zich door een jeukende huiduitslag die

kompressen (liever geen ijs want dat

met roodheid begint. In dit geval stopt u

remt het genezingsproces teveel af!)

met het gebruik van de Arnicazalf (zoals

vermindert tevens de zwelling doordat

Arniflor zalf of gel van VSM, Arnica Creme

de bloeding vanuit de beschadigde

van Timm Health Care, Arnica gelei van

plekken wordt geremd. Door het hoog

Bonusan)

houden van een geblesseerd been of
arm (hoger dan het hart) kan vocht uit de

TRAUMA

beschadigde spier wegstromen. Dat helpt

Bij blessures is er altijd sprake van een

de bloeding en zwelling te verminderen.

’trauma’ op de aangedane plaats. Er is

Ook een drukverband kan de bloeding

een verstoring in de normale situatie.

en de zwelling verminderen. Gebruik

Dit komt ook voor bij aandoeningen die

een elastisch verband, begin onder de

niet door een plotselinge gebeurtenis

blessure en werk met een gelijkmatige

ontstaan, maar door bijvoorbeeld een

druk door naar boven. Breng watten

overbelasting door teveel inspanning bij

onder het verband aan zodat er nog wat

ongewoon werk. Een goede keus kan dan

ruimte is als de zwelling toeneemt. Maak

een complex middel zijn. Een complex

het verband direct losser wanneer er

middel is samengesteld uit meerdere

tintelingen of gevoelloosheid ontstaan.

homeopatische middelen die tezamen

Bij ernstige pijn kunt u beter een arts

een goede werking tegen het trauma

bezoeken. Bij ernstig gescheurde spieren

hebben. Een goed voorbeeld hiervan is

kan het nodig zijn dat er bloed afgezogen

Traumeel zalf. Dit product bevat naast

wordt. Bij een afgescheurde pees vindt

Arnica D4 ook Calendula officinallis

vaak behandeling met fysiotherapie

D4, Chamomilla D4, Symphytum of-

plaats om andere spieren te stimuleren.

ficinale D8, Bellis Perennis D4, Hypericum perforatum D6, Millefolium D4 en

VOOR DE HUISAPOTHEEK

Mercurius solubus D12. Dit is goed in

Bij een blessure door vallen, verrekking

te zetten bij kwetsuren zoals genoemd

of verstuiking kunt u valkruid of Arnica

maar ook bij pijnlijke aandoening van

Montana als eerste gebruiken, zowel

de heup-, knie- en kleine gewrichten.

inwendig als uitwendig. Voor inwendig

Tevens bij ontstekingsprocessen en bij-

gebruik is Arnica D6 aan te bevelen. De

voorbeeld bij een slijmbeursontsteking

eerste dag elk uur 5-8 druppels, daarna

of een tennisarm. Omdat dit middel

een week 4x per dag 5-8 druppels.

homeopatische Arnica bevat geeft het

Vervolgens verdergaan met 3 x daags

geen allergische reacties en kan daarom

HERSTELONDERSTEUNING
EN NABEHANDELING
Bij

veel

de

schade

blessures
aan

het

ontstaat
weefsel

door
ook

vochtopeenhoping, denk maar aan een
verstuiking van de enkel. Naast het
gebruik van bovenstaande middelen
kunt u door het innemen van OPC de (na)
behandeling ondersteunen. OPC is een
goede anti-oxidant die een versterkende
werking heeft op het bindweefsel in
de bloedvatwand en de lymfevaten
waardoor ze stevig maar ook soepel
en elastisch worden. Daardoor heeft
het een goed effect op spataders, de
bloedsomloop maar ook op het oedeem
bij een verstuikte enkel. Door de antioxiderende werking van OPC kunt u het
bij veel aandoeningen gebruiken die
te maken hebben met veroudering of
aftakeling van weefsels.

Aanbevolen voor
uw huisapotheek:
•
Arnicazalf
•
Traumeelzalf
•
OPC

Nieuwsbrief 13 - Stichting Voorlichting Natuurgeneeskunde

Nieuwsbrief-SVN-13-EHBO.indd 9

9

29-11-12 09:11

Eerste hulp bij ongemakken van de huid
Het schoonheidsideaal is hoog. Voor een mooie egale gladde huid zonder puistjes,
wratten en schrale plekken hebben we veel over. Voor elke aandoening is wel
een smeerseltje verkrijgbaar. Wilt u een mooie stralende huid hebben, dan zijn
smeerseltjes vaak niet voldoende. Voorwaarde voor een goede huid is een goede
werking van de darm, lever en nieren.

2 F.S. van Lente en Amber A. van Namen

De lever ontgift ons lichaam, de huid en

natuurgeneeskundige te bezoeken om

de darmen zorgen voor de uitscheiding

de functie van de lever, darm en nieren te

van afvalstoffen. Via de huid scheiden we

laten onderzoeken.

ook afvalstoffen uit. Wanneer darmen,

10

lever of nieren niet optimaal functioneren,

PUISTJES

vindt meer lozing van afvalstoffen via

In de pubertijd gaat onder invloed van de

de huid plaats. Daardoor wordt de huid

hormoonverandering de talgproductie

grover van structuur en ontstaan er

omhoog. Daardoor kunnen talgkliertjes

sneller huidkwaaltjes. Wie langdurig

verstopt en ontstoken raken. Druk de

huidklachten heeft, doet er goed aan een

puistjes niet uit. Dat kan namelijk litte-
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kens veroorzaken. Houd de huid goed

u op zestig graden kunt wassen. Onder

u aanhouden tot de huid hersteld is.

schoon, maar gebruik geen agressieve

de zestig graden kunnen de schimmels

Dan kunt u afbouwen tot één capsule

middelen. U kunt de puistjes voor het

een wasbeurt overleven. Was ook de

per dag. Dit kunt u nog een poosje

slapen gaan aanstippen met Lavinchi

handdoeken en washandjes op zestig

handhaven

puistjes stick of Pure Skin Treatment.

graden of hoger.

Daarnaast is het belangrijk dat uw huis

De puistjes drogen dan in. Gebruik

als

onderhoudsdosering.

een goede luchtvochtigheid heeft. Als

geen chocola, varkensvlees, vet voedsel

SMETPLEKKEN

de lucht droog is, vul dan regelmatig uw

en scherpe kruiden. Drink minimaal

Smetplekken worden eveneens door

verwarmingsbakjes met water. Gebruik

anderhalve liter water per dag. Eet veel

schimmels veroorzaakt. Deze schimmels

geen zeep maar badolie. Smeer uw huid

groente en fruit en regelmatig vette vis.

gedijen goed in een warme vochtige

regelmatig in met kokosolie.

Vette vis bevat omega-3 vetzuren. Deze

omgeving. Smetplekken komen vooral

hebben een goede invloed op de huid.

voor op plaatsen waar de huid elkaar

WRATTEN

Vegetariërs kunnen lijnzaad en walnoten

raakt: onder de borsten, in de oksels en

Wratten zijn woekeringen van huidcellen.

gebruiken. Deze bevatten ook omega-3

tussen de billen. Droog na het wassen

Deze aandoening is besmettelijk en

vetzuren.

de huid goed af en herhaal dit nog een

wordt veroorzaakt door een virus in de

keer. Smeer de plekken daarna in met

celkernen. De tijd tussen besmetting en

Aprochingel.

het optreden van de wrat(ten) is 2 tot 18

VOET- EN NAGELSCHIMMELS
Voetschimmels beginnen vaak met een

maanden. Wratten bevinden zich meestal

kloofje tussen de tenen. Van daaruit

EELTPLEKKEN

aan de vingers, handen en voetzolen,

kan de hele voet besmet raken. Schim-

Eelt is een verdikking van de hoornhuid.

met name bij jonge kinderen en jonge

melnagels worden ook wel kalknagels

Het komt voor op plaatsen waar veel

volwassenen. Wratten kunnen klein zijn

genoemd. De nagel verdikt zich en ziet

druk uitgeoefend wordt, bijvoorbeeld

maar ook groter worden. Het wrattenvirus

er geel of bruin uit. Kalknagels zijn zeer

de voeten. Trek schoenen aan die ruim

kan men oplopen in zwembaden en

hardnekkig en vragen langdurige be-

genoeg zitten en van soepel leer zijn. Eelt

gymnastiekzalen, wanneer men op blote

handeling. Schimmels treden vaak op

kan na het baden met een eeltrasp worden

voeten loopt. Spontane “genezing” komt

wanneer de weerstand laag is of de darm

weggehaald.

in ca. 50% van de gevallen voor.

niet goed functioneert. Probeer de weer-

regelmatig voor het slapen in met vaseline

Zorg voor een goede hygiëne en een

stand te verhogen door goede voeding

en trek sokken aan. De volgende morgen

optimale weerstand. Raadpleeg uw arts

met veel groente en fruit. Gebruik even-

zal het eelt zachter aanvoelen. Dit kunt

wanneer wratten makkelijk gaan bloe-

tueel multivitaminen en vitamine C en D.

u vaker herhalen. Op den duur kan eelt

den, in korte tijd groter of dikker worden

Als uw ontlasting dagelijks komt, worst-

door deze behandeling verdwijnen.

of verkleuren. Voor het behandelen van

vormig is, een normale bruine kleur

Overmatige eeltvorming kan ontstaan

wratten zijn meerdere huismiddeltjes

heeft, u eigenlijk niet af hoeft te vegen

door een tekort aan vitamine A. U kunt

bekend zoals:

en de ontlasting niet stinkt, heeft u een

vaker voedsel eten dat (pro)vitamine

• Enkele malen per dag inwrijven met

goede spijsvertering. Is dit niet het geval

A bevat, zoals vette vis, worteltjes,

de binnenkant van een tuinboonschil.

dan is het zinvol een natuurgeneeskun-

abrikozen, paprika en tomaten.

Smeer

de

eeltplekken

dige te bezoeken.

• Elke

dag

inwrijven

met

een

doorgesneden knoflookteentje.

SCHRALE HUID

• Verschillende malen over de wrat

door

Een schrale, ruwe huid kan meerdere

wrijven met een stukje van een wilde

spoorvorming. Een goede hygiëne is

oorzaken hebben. Wanneer de huid

koolraap.

daarom belangrijk. Was dagelijks uw

langdurig droog en ruw is heeft het

voeten. Droog de voeten goed af. Droog

meestal te maken met een tekort aan

de voeten daarna, vooral tussen de

omega-3 vetzuren. U kunt dit probleem

U kunt ook kiezen voor het gebruik van

tenen, nog een keer af. Spray de voeten

oplossen door een hoge dosis van een

Thuja tinctuur. Dat werkt remmend

en de nagels in met Mycocure of gebruik

goede visolie te gebruiken. U kunt

op woekeringsprocessen in de huid.

Aprochingel. De nagels kunt u insmeren

beginnen met één capsule per dag. Elke

Het gebruik is 2x daags de wrat met

met Kalknagelolie. Bepoeder minimaal

dag een capsule meer gebruiken tot

onverdunde tinctuur bevochtigen en/

een keer per week de schoenen met een

de smaak van visolie in uw mond terug

of eventueel ’s nachts een kompres

schimmeldodende poeder, die bij een

komt. U kunt dan verder gaan met één

met onverdunde tinctuur op de wrat

drogist te koop is. Trek sokken aan die

capsule minder. Deze dosering kunt

aanbrengen.

Schimmels

verspreiden

zich

• Inwrijven met het sap van een
paardebloem.
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Eerste hulp met homeopathie
Enkelvoudig homeopathische middelen zijn goed inzetbaar als eerste hulp bij stoornissen
waarmee u niet direct naar uw huisarts zult gaan, bijvoorbeeld hoofdpijn.

2 Amber A. van Namen

HOUDBAARHEID

WIJZE VAN INNEMEN

Homeopathische middelen zijn verkrijg-

Bij

baar in druppels, tabletten en korrels.

homeopathisch middel gebruiken met

Homeopathische middelen in de vorm van

de potentie D6 (dit is de aanduiding die

korrels zijn jarenlang houdbaar, mits u

achter de naam van het homeopathisch

zich aan de volgende regels houdt; schud

middel staat). Hoe heftiger de klachten

voorzichtig een korrel uit de flacon op een

zijn hoe vaker u het middel in kunt

schoon plastic lepeltje neem het direct

nemen. Dit mag drie tot zes keer per dag.

in en gooi de korrels weg die er teveel uit

Een enkelvoudig homeopathisch middel

gekomen zijn. Bewaar het homeopathisch

geeft het lichaam een prikkel tot herstel.

middel op een koele, droge, donkere

Als er een duidelijke verbetering is, kunt

plaats. Goed bewaarde homeopathische

u stoppen. Het effect gaat nog een poosje

korrels kunnen zelfs na veertig jaar nog

door. Mochten de klachten na verloop van

werkzaam zijn.

tijd terugkeren, dan kunt u het middel

acute

klachten

kunt

u

een

opnieuw innemen, tot er weer verbetering
optreedt. Dit kunt u herhalen tot de
klachten verdwenen zijn.

12
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HET JUISTE MIDDEL

sen bij het middel. U kiest het middel waar-

aanwezig te zijn om tot de keuze van een

Voor een goed resultaat is het belangrijk

van de kenmerken het meest overeenko-

middel te komen. Er is zelden een volle-

om het juiste middel te kiezen. Het ho-

men met uw klachten of u kiest het middel

dige overeenkomst. Het gaat er dus

meopathisch middel moet passen bij het

dat past bij een opvallend kenmerk. Voor-

niet om of u keelpijn of hoofdpijn of een

ziektebeeld. Om het juiste homeopathi-

beeld: druk praten bij hoofdpijn is een meer

andere klacht heeft. Als de beschreven

sche middel te kunnen vinden is een lijst

opvallend kenmerk dan hoofdpijn na in-

kenmerken behorend bij het middel over-

samengesteld op pagina 14-15. De homeo-

spanning. Een homeopathisch middel

eenkomen met uw klachten, kunt u het

pathische middelen staan vetgedrukt.

kan voor verschillende klachten worden

betreffende middel gebruiken ongeacht

Daarachter vindt u de kenmerken die pas-

gebruikt. Niet alle kenmerken hoeven

welke stoornis u heeft.

Dosering bij homeopathische middelen;
Volwassenen 3 x daags 10 druppels
Kinderen onder de 8 jaar 3x daags 5 druppels
Baby’s (onder een jaar) 3 x daags 3 druppels

HOOFDPIJN

treden. Soms is men gevoelig voor licht en

HOEST

Hoofdpijn is een zeurende irritante pijn

geluid. Vijftien procent van de mensen die

Bij hoest wordt er lucht via de luchtpijp

in het hoofd. U kunt er wel mee functio-

migraine hebben zien lichtflitsen of vlek-

naar buiten geperst met een kracht

neren maar uw lichaam vraagt naar rust.

ken voor de aanval, al of niet gekleurd.

van honderdtwintig tot honderdzestig

Er zijn veel soorten hoofdpijn die door

Clusterhoofdpijn geeft een intense hef-

kilometer per uur. Hoest kan ontstaan

verschillende factoren worden uitgelokt.

tige scherpe, borende pijn. De pijn ebt

door irritatie van de luchtwegen door

Elke soort hoofdpijn heeft specifieke ken-

plotseling weg. Een aanval duurt vijftien

rook, droge lucht of irriterende stoffen.

merken. Migraine kenmerkt zich door

minuten tot twee uur. Het kan zich meer-

Er wordt dan geen slijm opgehoest. Een

heftige pijn, meestal eenzijdig, die in aan-

dere keren per dag voordoen om daarna

vastzittende hoest wordt veroorzaakt

vallen op komt zetten. Een aanval duurt

een poosje weg te blijven. Vaak is er be-

door een virale of bacteriële infectie.

vier tot tweeënzeventig uur. Lichamelijke

wegingsdrang, heftige transpiratie, een

Er wordt slijm opgehoest om bacteriën

en geestelijke inspanning verergeren de

loopneus en een tranend oog aan de aan-

en afvalstoffen uit de luchtwegen te

pijn. Er kan misselijkheid en braken op-

gedane kant.

verwijderen. Het hoesten heeft dan een
bepaald nut. Daarom moet deze hoest
niet worden onderdrukt. Vaak wordt er

We weten nog lang niet alles van hoofdpijn en migraine af. Wel is bekend
dat de bloedvaten in het hoofd zich aanvankelijk sterk vernauwen. Op dat
moment kan iemand met migraine een aura zien in de vorm van lichtflitsen
of vlekken. Direct daarna gaan de bloedvaten zich verwijden waardoor
hoofdpijn ontstaat.

licht over hoesten gedacht. Langdurig
hoesten kan echter leiden tot bronchitis
of longontsteking. Bovendien kan het
longblaasjes beschadigen.
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HOOFDPIJN EN MIGRAINE
BELLADONNA

kloppende hoofdpijn, rood gezicht, heet hoofd en koude voeten, verergering door stoten
en voorover bukken, gevoeligheid voor licht en geluid, de hoofdpijn zit vaak rechts in
het voorhoofd, hoofdpijn die gepaard gaat met koorts en kloppen van de bloedvaten

BRYONIA

barstende hoofdpijn, wil met rust gelaten worden, geïrriteerdheid, gevoel door het
bed te zakken, erger door eten en bewegen, beter door druk, heeft dorst, galbraken

CALCIUM PHOSPHORICUM kouwelijkheid, gevoelig voor kou, hoofdpijn na schooltijd, zweten,
zwakke rug, buikpijn, verminderde eetlust, lang en mager type

14

COCCULUS

hoofdpijn in het achterhoofd en de nek, gevoel alsof het hoofd open en dicht gaat,
erger door liggen op het achterhoofd, duizeligheid en misselijkheid bij bewegen
van het hoofd, slapeloosheid, geeuwen, doof gevoel in handen of voeten

CYCLAMEN

migraine rond de menstruatie, aanvallen duren enkele dagen, gaat gepaard
met allergische verkoudheid of het premenstrueel syndroom

FAGOPYRUM

hoofdpijn die gepaard gaat met stuwing in het hoofd, sterk kloppen van de
bloedvaten, hevige hartkloppingen, jeuk en roodheid van de huid

FERRUM METALLICUM

langdurige hamerende hoofdpijn, duizeligheid en bloedarmoede,
blozen, drukgevoel op de borst, pijn in de linker schouder

GELSEMIUM

nekstijfheid, heftige hoofdpijn vanuit de nek naar het voorhoofd, pijn
in de ogen, kan ogen moeilijk open houden, laat voorwerpen vallen,
spraakstoornissen, bandgevoel om het hoofd, slaperigheid, kouwelijkheid,
beter door urineren en bewegen, donkerrood hoofd, spanningshoofdpijn

GLONOINUM

kloppende hoofdpijn links met hevige duizeligheid, kloppingen door het hele lichaam,
het gevoel of de hersenen te groot zijn voor het hoofd, na het drinken van rode wijn
of overmatig alcoholgebruik, verergering door achterover houden van het hoofd

LACHESIS

stuwingen, opvliegers, kloppende hoofdpijn links met pijn in de ogen, heet
hoofd en koude voeten, blauw-rood verkleurd gezicht, angst met beklemming
op de borst, verdraagt geen knellende kleding om de hals, opwinding,
druk praten, langdurige hoofdpijn na een hersenbloeding of TIA.

LYCOPODIUM

hoofdpijn door niet op tijd te eten, verergering door inspanning, ondanks
hongergevoel na enkele happen vol gevoel, houdt niet van koud eten of drinken,
slaperig na het eten, kan geen druk op de buik verdragen, kouwelijkheid

NATRIUM MURIATICUM

barstende hoofdpijn of er hamertjes kloppen, verminderd reuk- en
smaakvermogen, moeheid, neerslachtigheid, wil met rust gelaten worden,
droge huid en slijmvliezen, obstipatie, heeft behoefte aan zout, erger na het
eten en rond de menstruatie, beter in de loop van de middag en na zweten

PHOSPHORUS

kloppende hoofdpijn na geestelijke inspanning, overgevoelig voor prikkels, plotseling
optredende moeheid, kouwelijk, wil zout eten en ijskoud drinken, hongergevoel
ook ’s nachts, verbetering door een kort slaapje en koelte aan het hoofd

RHUS TOXICODENDRON

hoofdpijn na afkoelen (haren wassen), spierpijn en stijfheid, verergering bij
beginnende beweging, beter bij doorgaande beweging en warmte, rusteloosheid,
gevoel of hersenen los zitten, zenuwpijnen in tanden, kaken, oren

STAPHYSAGRIA

voorhoofdspijn of er een bal in zit, na ruzie, overgevoelige schedel voor
aanraking, moe, prikkelbaar, slaperigheid, beter door gapen
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HOEST
BRYONIA

hoest met hevige pijn in de borst, de handen worden tegen de borst geklemd tijdens
het hoesten, verergering door beweging is een sterke indicatie voor Bryonia

CALCAREA CARBONICA

copieuze slijmvorming in de luchtwegen, chronische neusverkoudheid, angst in het
donker, dik enigszins traag type met blauwe ogen, blond haar en een groot hoofd

CINA

krampachtige hoestaanvallen, buikkrampen, trekkingen van de ledematen,
geeuwen, bedplassen, hoest bij kinderen met wormen, neuspeuteren

COCCUS CACTI

taai en draderig slijm wordt moeizaam opgehoest, kinkhoest, krampachtige
hoest vaak met braakneigingen, het gevoel of er een draad in de keel
zit, hoest doet zich gelijktijdig voor met een blaasontsteking

CORALLIUM RUBRUM

hevige krampachtige hoestaanvallen bij het liggen, het gezicht
is paars verkleurd, soms rode vlekken op armen en benen, hoest
die veroorzaakt wordt door een opgezette neusamandel

DROSERA

nachtelijke hoestaanvallen die elkaar snel opvolgen, zodat de
patiënt nauwelijks op adem kan komen, braakneigingen tijdens het
hoesten, stekende pijn op de borst als bij Bryonia, kinkhoest

GELSEMIUM

hoest bij griep, zware hoofdpijn, rood hoofd, duizeligheid,
kouwelijkheid, hartkloppingen, nekstijfheid, gezichtsstoornissen

HEPAR SULFURIS D12

recidiverende ontstekingen van de slijmvliezen van neus, bijholten
en bronchiën, terugkerende ontstekingen van de keelamandelen,
middenoor ontsteking als complicatie van griep

HYOSCYAMUS NIGER

nachtelijke krampachtige hoestaanvallen bij bejaarden, hoesten wordt erger
door liggen en beter door zitten, rusteloosheid, angst, plukken aan de dekens

IPECACUANHA

astmatische bronchitis met hoesten en braken, droge verstikkende hoest,
dik taai slijm dat moeilijk wordt opgehoest, kinkhoest met braken

KALIUM BICHROMIUM

dik taai slijm met kleine “elastische” propjes, rokershoest, ‘s morgens moeizaam
slijm ophoesten, gaat vaak gepaard met bronchitis en bijholteontsteking

NUX VOMICA

rokershoest bij gestresste personen, droge hoest die hoofdpijn en of
misselijkheid veroorzaakt, aambeien en obstipatie, prikkelbaarheid

PHOSPHORUS

pijnlijke droge hoest die erger wordt door praten, drinken en
liggen op de linker zij, plotseling optredende moeheid en zwakte,
lange magere types met gevoeligheid voor botontkalking

SPONGIA

blaffende hoest, heesheid, schrikt ’s nachts wakker met het gevoel of de keel wordt
dichtgesnoerd, moeilijke zware ademhaling, lichte verbetering door eten en drinken
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Dit is de dertiende uitgave van de nieuwsbrief van de Stichting Voorlichting
voor Natuurgeneeskunde.
De vraag naar goede voorlichting wordt steeds groter. Daarom is in 2005 de
Stichting Voorlichting voor Natuurgeneeskunde, kortweg SVN genoemd, opgericht door enkele belangstellenden, patiënten en natuurgeneeskundigen.
De SVN organiseert voorlichtingsavonden en seminars zowel voor gebruikers
als behandelaars van natuurgeneeskundige therapieën.
De SVN geeft informatieve folders uit en sinds 2009 ook deze nieuwsbrieven.
De SVN nieuwsbrief verschijnt 3x per jaar. De SVN nieuwsbrieven zullen
telkens gewijd zijn aan een thema. Deze keer is het thema: EHBO.
Het eerst volgende thema is: Mannen en vrouwen kwalen.

Stichting
Voorlichting
Natuurgeneeskunde
Colofon

Met eerste hulp bij ongelukken worden we allemaal wel eens geconfronteerd.
En als we het woord ongelukken vervangen door ongemakken komen we dat
zelfs vaak tegen. In deze nieuwsbrief een natuurgeneeskundige handreiking
om u in deze omstandigheden bij te staan.
De nieuwsbrieven zijn voorzien van oogjes. Daardoor passen de nieuws-
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brieven in een ringband systeem. Zo kunt u de nieuwsbrieven bewaren en
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De SVN nieuwsbrieven worden verspreid via Centrum voor Natuur-
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spaart u in de loop der tijd een prachtig medisch naslagwerk bij elkaar.

geneeskunde, Buitenstvallaat 12, 9204 WX Drachten. U kunt zich schriftelijk
opgeven als abonnee op het adres dat u in het colofon aantreft.
Wilt u de SVN nieuwsbrieven per post thuis ontvangen, dan kunt u € 10,overmaken op rekeningnummer 5067594 van de ING bank onder vermelding
van jaarabonnement SVN nieuwsbrieven.
Als u de SVN nieuwsbrieven gratis wilt ontvangen, kunt u de laatste nieuwsbrief binnen drie maanden op bovengenoemd adres afhalen. Voorafgaande
nieuwsbrieven kunt u , mits voorradig voor € 1,- aanschaffen. Het ringband
systeem is te bestellen door overmaking van € 8,50 op bovengenoemd rekeningnummer onder vermelding van: ringband SVN nieuwsbrieven.

Disclaimer:
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd en/of overgenomen
zonder schriftelijke toestemming van
SVN. De uitgever kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor de inhoud.
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