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De gezondheid van een baby wordt voor een groot
deel bepaald door de periode voor de conceptie, de
bevruchting zelf, de zwangerschap en de lactatie
(periode dat het kind borstvoeding krijgt).
Het spreekt voor zich dat de gezondheid
van de ouders hiervoor bepalend is. Toch wordt
het belang van gezonde voeding en een
gezonde levensstijl door veel toekomstige
ouders sterk onderschat.

Kind en ouders

2 Amber A. van Namen

PERICONCEPTIE

LICHAAMSBEWEGING

GEWICHT

De periconceptieperiode is de tijd waarin

Lichaamsbeweging speelt een grote rol

Het is belangrijk dat de moeder voor

de eicellen en zaadcellen die bij de be-

bij de gezondheid van het hormoonstel-

de geboorte een stabiel gewicht heeft

vruchting betrokken zijn tot rijping ko-

sel. Een goede voorbereiding voor de con-

met een Body Mass Index van 20.5-24,0.

men, de bevruchting zelf en de eerste

ceptie is 3-4 keer per week 40 minuten

Moeders die voor de zwangerschap een

tien weken van de zwangerschap. Deze

bewegen. Daarnaast is toevoer van extra

hoog gewicht hebben en vooral tijdens de

periode is de basis voor de gezondheid

zuurstof belangrijk. Zwangerschap is een

zwangerschap te zwaar zijn, hebben meer

van het toekomstige kind. Toekomstige

proces waarbij veel zuurstof nodig is.

kans een kind te krijgen dat levenslang

ouders doen er goed aan een aantal maat-

Beweeg daarom in de buitenlucht en niet

moet vechten tegen obesitas.

regelen te nemen om de periconceptie,

in een sportzaal. U kunt het beste nuchter

de zwangerschap en de lactatie zo goed

bewegen, daarna drinken, daarna eten en

SCHILDKLIER

mogelijk te laten verlopen.

daarna rusten. Dit ritme komt de verbran-

Het is belangrijk dat de schildklier van

ding ten goede.

de moeder goed functioneert tijdens de

GEBIT
Amalgaamvullingen bevatten kwik. Een
hoge kwikbelasting kan leiden tot een
miskraam. Bovendien kan het in de darm
worden omgezet in methylkwik, wat het

zwangerschap. De schildklier produceert

het is belangrijk dat de moeder voor
de geboorte een stabiel gewicht heeft

zaad beïnvloedt en een zwangerschap
kan verhinderen. Rottingsproducten en
slechte bacteriën in de mond kunnen
belastend en zelfs gevaarlijk zijn voor de
toekomstige baby.

MAAG- DARMSTELSEL
Een goede darmflora van de moeder is
belangrijk voor de vorming van een goede
vaginale flora. Tijdens de geboorte komt
het kind in aanraking met de vaginale
flora. Dat vormt de basis van de darmflora
van het kind. Als de darmflora niet goed
is, ontstaat er bovendien een te sterke
groei van candida. Dit is een gist die
tijdens de geboorte een bedreiging vormt
voor de gezondheid van de baby.
2

Nieuwsbrief 12 - Stichting Voorlichting Natuurgeneeskunde

thyrosine, dat

belangrijk is voor de

SLAPEN

ontwikkeling van het permissive brain van

Om de productie van testosteron en

het kind. Dat wil zeggen een brein dat de

groeihormonen

is

juiste beslissingen toestaat, het lichaam

voldoende slaap en een goed slaapritme

laat bewegen, vrolijkheid als basisemotie

uiterst belangrijk. Als de moeder in de

gebruikt en zorgt voor gezondheid. Voor

zwangerschap te weinig slaapt, krijgt het

een goede functie van de schildklier is

kind een groeiachterstand.

jodium en selenium nodig.

te

bevorderen,

BODY MASS INDEX
De body mass index BMI wordt ook wel QI (Quetelet index)
genoemd. Dit kan als volgt worden berekend; Uw lichaamsgewicht in kilogrammen delen door uw lengte in meters in het
kwadraat. Stel u weegt 75 kg en uw lengte is 1,70meter. U kunt dan de
volgende berekening maken; 75: (1,70 x 1,70) = 25,95 QI.

Zwangerschap

2 Amber A. van Namen

PRE-EMBRYONALE FASE

Een tekort aan foliumzuur, ijzer, vitamine

Vanaf de tiende week is het van groot

In de eerste 3 weken van de zwanger-

B6, vitamine E en omega-3 vetzuren kun-

belang dat de schildklier van de moeder

schap verandert de embryo van eencellig

nen in de deze periode verstrekkende ge-

voldoende thyroxine produceert om

tot meercellig organisme en vindt er diffe-

volgen hebben, zoals spina bifida (open

alle delen van de hersenen en de vele

rentiatie van cellen plaats. Oorzaken van

ruggetje), blindheid, doofheid, leerstoor-

receptoren van de baby te vormen. Heeft de

afwijkingen die in deze fase op kunnen

nissen, gedragsstoornissen en epilepsie.

moeder een dysfunctie van de schildklier,

treden zijn:

dan kunnen onder andere autisme en

-

voedingsdeficiënties

DE FOETALE FASE

ADHD bij het kind ontstaan. Na de 29e

-

zware metalen belasting

Van de negende week tot de geboorte

week gaat de baby meehelpen om

-

zware emotionele stress.

hoeft de foetus alleen maar te groeien.

schildklier hormonen te produceren.

Meestal treedt er bij ernstige afwijkingen

In deze periode groeit de foetus van 3 cm

Hiervoor is jodium en selenium nodig.

in deze periode een spontane abortus op,

uit tot een baby van ongeveer 50 cm. Voor

Voor de aanmaak van thyroxine is

vaak zonder dat de moeder het zich be-

deze groei is veel glutamine nodig. Dit

fenylalanine nodig. Dit zit in noten,

wust is.

wordt gevormd uit aminozuren die vooral

bonen, vlees, vis en eieren. Hoe beter de

in vlees, vis en ei en kaas voorkomen. De

hersenvorming door thyroxine verloopt,

DE EMBRYONALE PERIODE

verschillend organen en orgaansystemen

hoe meer permissive brain het kind

De embryonale periode is van de derde

moeten nu functioneel rijpen. Het skelet

ontwikkelt.

tot de negende week. In deze tijd worden

gaat verbenen en het zenuwstelsel gaat

de organen en de orgaansystemen ge-

over tot specialisatie. Daarbij worden

vormd. Er vinden daarvoor vele complexe

de vele overtollige cellen door massale

interacties plaats tussen weefsels. Een

geprogrammeerde celdood (apoptose)

uiterst kleine stoornis kan dramatische

vernietigd. Stoornissen in de apoptose

gevolgen hebben voor de uiteindelijke

heeft in deze fase ernstige gevolgen voor

ontwikkeling van de weefsels. In deze

het latere individu: epilepsie, autisme,

periode is het contact met chemicaliën,

schizofrenie, en andere mentale en

het innemen van alcohol, drugs en tabak

motorische afwijkingen. Het blijkt dat

gevaarlijk, evenals contact met virussen

apoptose in het zenuwstelsel van een

zoals rode hond en het Epstein-Barr virus

embryo alleen kan plaatsvinden in

(veroorzaker van de ziekte van Pfeiffer).

optimale gezonde cellen.

Een permissive brain is een
brein dat het nemen van de
juiste beslissingen toestaat,
het lichaam laat bewegen,
vrolijkheid als basisemotie
gebruikt en zorgt voor een
gevoel van welbevinden.
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GEVOLGEN VAN DEFICIËNTIES BIJ DE MOEDER EN DE BABY
Deficiëntie

invloed op moeder

invloed op baby

IJzer

bloedarmoede

laag geboortegewicht, vroeggeboorte, kindersterfte

Foliumzuur

bloedarmoede, onrust

neurologischestoornissen, hartstoornissen,
laag geboortegewicht

Jodium
Calcium
Magnesium

schildklierstoornissen

mentale en motorische ontwikkelingsstoornissen

verlaagde botdichtheid

botarmoede, hartafwijkingen,

zwangerschapsvergiftiging

mentale ontwikkelingsstoornissen

zwangerschapsdiabetes,

vroeggeboorte, schade door zuurstofgebrek

hoge bloeddruk, abortus
Vitamine B1

-

hartafwijkingen

Vitamine A

bloedarmoede

laag geboorte gewicht, vroeggeboorte

afwezigheid van misselijkheid,

allerlei ontwikkelingsstoornissen

Vitamine B6

zwangerschapsvergiftiging
Vitamine D

botontkalking, huidafwijkingen

bot- en tandontwikkelingsstoornissen

Vitamine E

prikkelbaarheid, huidafafwijkingen

spontane abortus, geboorteafwijking

Zink

zwangerschapsdiabetes

geboorte afwijking, vroeggeboorte
laag geboorte gewicht

AEROBE STOFWISSELING

STRESS

GEBOORTE

Voor apoptose is energie nodig. Dit wordt

Langdurige stress tijdens de zwanger-

Het grootste gevaar van de geboorte is

aangemaakt in de cellen met behulp

schap geeft hoge noradrenalinewaardes,

zuurstofgebrek bij de baby. Het gebruik

van zuurstof. Een goede zuurstofdruk in

wat tot apoptosestoornissen kan leiden.

van magnesium door de moeder in de

de hersenen is dus een vereiste om het

Tevens kunnen mutaties van receptoren

laatste drie maanden van de zwanger-

apoptoseproces mogelijk te maken.

ontstaan die door volgende celgenera-

schap beperkt stoornissen door zuur-

Zwangerschapsvergiftiging

veroorzaakt

ties worden overgeërfd en die jarenlang

stofgebrek. Daarnaast zorgt toediening

vernauwing van de bloedvaten van de foe-

pathologisch blijven. Dit kan de oorzaak

van extra magnesium aan een baby, voor

tus waardoor de zuurstofdruk in de herse-

zijn van epileptische aanvallen, verhoog-

spectaculaire daling van hersenschade

nen afneemt. Zwangerschapsvergiftiging

de stressgevoeligheid, verhoogde versla-

door zuurstofgebrek.

kan daardoor afwijkingen aan de her-

vingsgevoeligheid, depressie en cognitief

senen en het ruggenmerg van de foetus

functieverlies (cognitieve functies zijn

veroorzaken.

functies die te maken hebben met denken
en weten).

RISICOFACTOREN VOOR ZWANGERSCHAPSVERGIFTIGING
-

gebrek aan zink;

-

gebrek aan calcium;

-

gebrek aan vitamine B6;

-

een verstoring van de calcium-natrium en kalium-magnesium huishouding,
bijvoorbeeld door overtollig gebruik van keukenzout;
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-

een overschot aan transvetzuren;

-

een overschot aan dierlijke eiwitten.
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De zuigeling
De ontwikkeling van een zuigeling is afhankelijk van optimale voeding,
stimulatie van sensorische en motorische prikkels en van voldoende slaap.
2 Amber A. van Namen

MOEDERMELK

FLESVOEDING

Moedermelk is de beste voedingsbron

Vervangende voeding dient te worden ver-

voor de baby, afhankelijk van de voedings-

rijkt met de essentiële vetzuren LA, ALA,

en leefgewoonten van de moeder. Moeder-

DHA en EPA, viamine D, vitamine E, tryp-

melk dient het volgende te bevatten:

tofaan en ijzer.

- alle B vitamines (voor de ontwikkeling
van het zenuwstelsel);

STIMULATIE

- ijzer (voor zuurstoftransport);

Een baby kan zich alleen ontwikkelen door

- vitamine D (voor botaanmaak en het voor-

het prikkelen van de hersencellen. Senso-

komen van genetische afleesfouten);

rische, motorische, emotionele en cogni-

- vitamine E (voor differentiatie van im-

tieve stimulatie en interactie zijn hiervoor

muuncompetente cellen);
- linolzuur, alfalinoleenzuur en de
omega-3 vetzuren DHA en AA (in de

van het grootste belang. Hersencellen en
zenuwweefsel die niet worden gestimuleerd, breken af.

verhouding 1 staat op 1 omdat de baby
te maken uit alfalinoleenzuur (voor

SLAAPRITME

ontwikkeling van het zenuwstelsel);

Een optimaal slaapritme is voor een baby

- tryptofaan (voor emotionele ontwikke-

van vitaal belang. Voor een normale ontwikkeling is het belangrijk dat een kind
de eerste twee levensjaren voornamelijk

Moedermelk is rijk aan een aantal belang-

slapend doorbrengt. De hoeveelheid me-

rijke immuunsysteemsubstanties, zoals

latonine (slaaphormoon) die een baby

IgG. De baby is pas na 6 maanden instaat

aanmaakt is in vergelijking met een vol-

voldoende IgG aan te maken.

wassene zeer groot.

KWALITEIT VAN MOEDERMELK
Gewoonten van de moeder kunnen
de kwaliteit van moedermelk
dusdanig veranderen dat het
kind schade op kan lopen:
- roken
- alcoholmisbruik
- gebruik van te veel geraffineerde
suikers
- gebruik van te veel chemisch
toegevoegde stoffen in de voeding
- slaaptekort
- medicijngebruik

optreden wanneer de moeder aspirinen
of alcohol gebruikt. Daarnaast kunnen
stress, te weinig beweging of maagdarmproblemen een tekort in de borstvoeding
veroorzaken. Het is dan belangrijk dat de
moeder tryptofaan inneemt.

GLUTAMINE
Glutamine is een aminozuur dat uit glutaminezuur kan worden gemaakt. Glutaminezuur zit in dierlijke producten zoals
vlees, vis, kaas, ei. Als de moeder een tekort
aan glutamine heeft kan dat bij de baby de
volgende stoornissen veroorzaken:
- Verhoogde doorlaatbaarheid van de

niet in staat is om voldoende DHA aan

ling en slaap-waakritme).

kort aan tryptofaan in de moedermelk kan

TRYPTOFAAN
Melatonine wordt in de darm gevormd via
serotonine uit het aminozuur tryptofaan.
Deze drie stoffen moeten voldoende aanwezig zijn om te zorgen voor regulatie van
voedselinname en voor het slaap-waakritme. In borstvoeding is tryptofaan verhoogd
aanwezig. Flesvoeding bevat meestal te
weinig tryptofaan. Toevoeging van tryptofaan aan flesvoeding is dan ook waardevol.
Tekorten in de zuigelingenfase kunnen
leiden tot gedragsstoornissen op latere
leeftijd, zoals obsessie, verslavingsgevoeligheid en chronische pijnsyndromen. Te-

darm waardoor het kind voedselintoleranties ontwikkelt.
- Verlaagde weerstand door een tekort
aan witte bloedlichaampjes die voor
vermeerdering afhankelijk zijn van een
optimale hoeveelheid glutamine.
- Gedragsstoornissen, aandachtsstoornissen, epilepsie enz. door een tekort
aan de neurotransmitters glutamaat en
GABA (die gevormd worden uit glutamine). Glutamaat activeert zenuwcellen.
GABA remt zenuwcellen.
- DNA-schade door een tekort aan glutathionperoxidase dat uit glutathion en
cysteine wordt gevormd. Glutathionperoxidase is een antioxidant die beschadiging van genetisch materiaal voorkomt.
Dit kan een scala aan klinische gevolgen hebben, van diabetes tot epilepsie.
Extra toediening van glutamine dient samen te gaan met vitamine B-complex om
een goede verhouding tussen glutamaat
en GABA te verkrijgen.
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Van kleuter tot tiener
Groei en ontwikkeling van hersenen en immuunsysteem kenmerken de fase tussen het
eerste en het tiende levensjaar. Voor de fysieke en emotionele ontwikkeling is dit een
belangrijke levensfase.

2 Amber A. van Namen

SOCIAAL-EMOTIONELE
ONTWIKKELING

ZOET

Ouders en andere opvoeders spelen een

zoetigheid. Waarschijnlijk hebben we dat

belangrijke rol in de sociaal-emotionele

kinderen aangeleerd. Wie aardig wil zijn

kinderen houden van zoetigheid

6
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Kinderen houden over het algemeen van

voor een kind is geneigd snoepjes, frisdrank of chips uit te delen. Dit is een zeer
slechte gewoonte waar het kind niet bij

vorming van een kind. Fouten in de op-

gebaat is. Behalve veel suiker, zout en vet

voeding, die in deze leeftijdsfase worden

krijgen ze ook kunstmatige kleur-, smaak-,

gemaakt, kunnen de persoon het hele le-

zoet en geurstoffen binnen. Kinderen wor-

ven blijven achtervolgen. Het is goed dat

den er dik van en het tast de intelligentie

volwassenen zich hiervan bewust zijn en

aan. Bovendien neemt de kans op diabetes

zich blijven verdiepen in alle aspecten

sterk toe. We kunnen ons afvragen of we

van het opvoeden.

dan nog aardig zijn voor een kind.

VOLWAARDIGE VOEDING

HERSENEN

wordt de darm doorlaatbaar voor allerlei

Een kind heeft een volwaardige voeding

Voor de ontwikkeling van het centrale

allergenen. Om het darmslijmvlies te re-

nodig. Dat houdt in dat het vooral veel

zenuwstelsel zijn omega-3 vetzuren,

pareren is suppletie van glutamine een

groente, fruit en vlees of vis nodig heeft.

(vooral DHA en EPA), vitamine A en vita-

goede interventie.

En matig brood, matig andere graanpro-

mine D belangrijk. Ze staan in verband

Glutamine kan eveneens worden ingezet

ducten, weinig zuivel en geen melk. Een

met de hersenstructuur, energieproduc-

om mentale en fysieke alertheid bij di-

kind heeft, in tegenstelling tot een vol-

tie, neurotransmissie (prikkeloverdracht

verse hersenafwijkingen aan te zetten:

wassene, relatief veel eiwitten nodig om

door chemische stoffen in zenuwcellen),

- Aangetaste functies van het archini-

te groeien. Vitaminen en mineralen zijn

signaaloverdracht en regulatie van feed-

veau (alertheid, spiertonus, vitale

belangrijk voor een goed immuunsys-

backmechanismen (terugkoppelmecha-

functies). Dit kan ontstaan door zuur-

teem, ontgiftingssysteem en voor botop-

nismen).

bouw. Het eten van noten en zaden draagt

stofgebrek tijdens de geboorte.
- Aangetaste functies van het paleo-

bij aan de opname van mineralen. Het

Vitamine D heeft invloed op bijna alle

niveau. Vaak worden de aangetaste

eten van veel granen verstoort de darm-

organen in de hersenen en kan worden

functies later ontdekt omdat paleo-

flora. Melk bevat veel fosfaten die alle

beschouwd als een belangrijk antidepres-

functies pas rond een half jaar nodig

mineralen uit de voeding kunnen binden.

sivum. Tijdens de zwangerschap daalt het

zijn (houdingsregulatie, automatische

Uit deze stabiele verbindingen kunnen de

DHA-gehalte van de moeder. Daarna her-

motoriek, emoties).

mineralen bijna niet meer worden vrijge-

stelt het slechts langzaam. Uit onderzoek

maakt. Aan de kalk die melk bevat heb je

blijkt dat:

kinderen die anti-epileptica krijgen.

dus niets. Bovendien wordt melk buiten

- Internaliserend probleemgedrag (op

Daardoor worden niet alleen epilepti-

de zuigelingenleeftijd slecht verteerd.

zichzelf gericht, angstig, depressief,

sche gebieden maar ook andere zones

Wanneer de darm verhoogd doorlaatbaar

teruggetrokken) minder voorkomt

is, sluist de darm deze lange melkeiwit-

naarmate de DHA status bij de geboor-

ketens door naar het bloed, waardoor

te hoger is.

afweerreacties kunnen ontstaan. Melk

- Gezichtsscherpte op 8-jarige leeftijd

- Traagheid en inactief gedrag bij

geremd.
- Stoornissen van het neoniveau (nauwkeurige, bewuste vaardigheden en
herkenning) die hun oorsprong vinden

moet dus voor kinderen ouder dan twaalf

hoger is naarmate de DHA status bij de

in een zwakke functie van de NMDA-

maanden worden afgeraden. Voedingsve-

geboorte hoger is.

receptoren. (zie kader pagina 9)

zels uit rauw voedsel, zoals fruit, groen-

- De kwaliteit van bewegen bij 7-jarigen

ten, noten en zaden zijn belangrijk voor

beter is naarmate de DHA status bij de

verteringsprocessen in de darm. Boven-

geboorte hoger is.

dien blijken ze de vitamine- en mineralenhuishouding te verbeteren.

Omega-3 vetzuren vormen bouwstenen
voor celmembranen, vooral van de her-

SUPPLETIE

senen. Verschillende mentale stoornis-

Het is zinvol om kinderen in de school-

sen gaan samen met een lage status van

gaande leeftijd een goed kinder-multi-

Omega-3 vezuren, zoals:

preparaat te geven om te voorzien in de

- agressie

optimale behoefte aan vitaminen en mi-

- ADHD (aandachtstekort- hyperactivi-

neralen. De voeding voorziet slechts in de

teitstoornis)

minimale behoefte. Verder is het belang-

- dyslexie (woordblindheid)

rijk om voor de ontwikkeling van het im-

- dyspraxie (motorische stoornissen ten

muunsysteem extra vitamine C ( afhanke-

gevolge van onrijpheid van de hersenen)

lijk van de leeftijd 100-500 mg per dag),

- depressie

en vitamine D3 (10 mcg per dag) te geven.

- schizofrenie

Daarnaast kan dagelijks 200-400 mg visolie van goede kwaliteit worden gegeven.

GLUTAMINE

Dit is vooral belangrijk voor de ontwikke-

Bij voedselintoleranties en pseudo-al-

ling van het centrale zenuwstelsel.

lergieën is er sprake van een verstoorde
slijmvliesbarrière in de darm. Daardoor
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Puberteit
In de puberteit maken kinderen een
behoorlijke groeispurt door. Daarnaast
vinden er grote veranderingen in
het lichaam plaats. Voor al deze
ontwikkelingen zijn veel essentiële
voedingsstoffen nodig. De voeding van
een puber laat echter vaak te wensen
over. Wat ouders aan tieners over
voeding vertellen heeft vaak weinig
effect. Tijd dus om de puber op een
leuke manier op school voorlichting te
geven over goede voeding.

2 Amber A. van Namen

HORMONEN

ONRUST

Voor de vorming van hormonen is als

Pubers eten doorgaans veel snoep, chips,

basis cholesterol nodig. Cholesterol

frisdranken en vette happen. Deze bevat-

krijgt veel negatieve aandacht, maar het

ten vaak smaakstoffen en andere chemi-

is een uiterst nuttige stof voor de mens.

sche toevoegingen. De smaakversterkers
E620-625 zijn glutamaten. Glutamaat

toevoegingen aan voedingsmiddelen kunnen eveneens
hyperactiviteit veroorzaken
Daarnaast zijn vitamine A, D, C, E, B3,
B6, magnesium en zink nodig voor de
aanmaak van hormonen.
8
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is een neurotransmitter die lichaam en
geest aanzet tot activiteit door middel
van activatie van de NMDA-receptor.
De neurotransmitter GABA is de tegenhanger van glutamaat. Het activeert de
Non-NMDA-receptor en brengt lichaam
en geest tot rust. Door het eten van
smaakversterkers leidt tot overmatige
activatie van NMBA-receptoren waardoor
hyperactief gedrag ontstaat.

Voedselintoleranties en overgevoeligheid

Verder kunnen tekorten aan aminozuren

SUPPLETIE

voor andere chemische toevoegingen

zoals L-Glutamine, DL-Phenylalanine, L-

Naast goede voeding heeft een puber een

aan voedingsmiddelen kunnen eveneens

Tryptofaan en L-Tyrosine een oorzaak van

goed multi-preparaat nodig dat boven-

hyperactiviteit veroorzaken. Voedselin-

hyperactiviteit zijn. Het toedienen van

genoemde vitaminen bevat. Daarnaast is

toleranties en overgevoeligheidsreac-

aminozuren heeft overigens alleen zin als

vitamine C (1000 mg) en een goede vis-

ties ontstaan door beschadiging van het

gelijktijdig vitamine B6, B12, Foliumzuur

olie (1000mg) belangrijk om de voeding

darmslijmvlies. De darm wordt dan ver-

worden ingenomen om de juiste omzet-

aan te vullen. Bij klachten kunnen andere

hoogd doorlaatbaar. Daardoor kunnen

ting te maken. Alleen dan kan er een

aanvullingen nodig zijn.

antilichamen worden gevormd tegen on-

goed evenwicht ontstaan tussen glutami-

verteerd voedsel of andere stoffen die de

nezuur en GABA.

darmwand passeren. Het darmslijmvlies
kan worden beschadigd door onder andere spijsverteringsstoornissen, antibiotica en een slechte darmflora.

BEGRIPPEN
-

Een neurotransmitter is een chemische stof die betrokken is bij de prikkeloverdracht tussen verschillende zenuwcellen.

-

Receptoren zijn eiwitten in de celmembraan waaraan een specifieke molecuul kan worden gebonden. Dat maakt het
doorgeven van signalen mogelijk. Wanneer een signaalmolecuul aan een receptor wordt gebonden, komt een cellulaire
respons op gang die een fysiologisch effect kan geven.

-

Een NMDA-receptor (N-Methyl-D-Aspartaat-receptor) bindt glutamaat, waardoor de receptor wordt geactiveerd. Als respons daarop vindt activering van cellen en neuronen plaats .

-

Non-NMDA-receptoren binden GABA (Gamma-Amino-Boterzuur) die de receptor activeert. Als respons ontstaat remming
van cellen en neuronen.
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De prille darmflora
Een gezonde darmflora heeft alles te maken met het welbevinden van uw kindje.
Het ontstaan van allergie en eczeem heeft met een verstoord milieu in de darmen te
maken. Wat is darmflora en hoe kunt u dit beïnvloeden?
2 F.S. van Lente

DARMFLORA

vijfhonderd bevolkingsgroepen van bac-

De darmflora is het geheel van gunstige

teriën zijn die samen een gewicht van ca.

en ongunstige bacteriën die in de darm

één kilo hebben. Voor een gezond leven

leven. Bij elkaar zijn dat ongeveer 100.000

is het dus van belang dat de gunstige en

miljard bacteriën. Dat is ongeveer 10 keer

ongunstige bacteriën met elkaar in even-

meer dan het totale aantal cellen van ons

wicht zijn.

lichaam. De algehele gezondheid van de

10
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mens wordt grotendeels bepaald door de

WEERSTAND

juiste verhouding van de darmflora. Bac-

Een evenwichtige darmflora maakt de

teriën worden vaak als een bedreiging ge-

darmwand sterk en bevordert de darm-

zien. Waarschijnlijk heeft u zich nog niet

werking. Een goede darmwand is in staat

eerder gerealiseerd dat bacteriën nood-

belangrijke voedingsstoffen op te nemen

zakelijk zijn voor het leven. Een steriele

en draagt zo bij aan de spijsvertering en

darm leidt op korte termijn tot de dood.

de natuurlijke afweer. Een goede darm-

Van darmflora wordt gesproken omdat de

flora ondersteunt het lichaam bij de op-

bacteriën behoren tot de lagere planten-

name van mineralen. Tevens maakt een

wereld. Het gaat onder andere om cultu-

goede darmflora vitamine K en een aantal

ren van melkzuurbacteriën, namelijk lac-

B-vitaminen aan. Daarnaast worden be-

tobacillen en bifidobacteriën, en culturen

paalde zuren geproduceerd die groei van

van niet-melkzuurbacteriën. Onderzoe-

ongewenste bacteriën, schimmels e.d. te-

ken hebben aangetoond dat er drie- tot

gengaan.

DYSBIOSE
Als de darmflora verstoord is spreekt

ANTIBIOTICA EN DE DARMFLORA

men van dysbiose. De vertering van de

Een antibioticum maakt geen onderscheid tussen schadelijke of nuttige bacteriën.

voedingsstoffen is dan niet meer opti-

Beiden worden gedood. Als een antibiotica kuur noodzakelijk is, probeer daarnaast

maal. Daardoor kan een voedingsbodem

dan direct te werken aan een nieuw en gezond bacterie-evenwicht in de darmen.

ontstaan voor het ontwikkelen van een

Schenk extra aandacht aan gezonde voeding en help de darmen door middel van

virus, bacterie of schimmel die niet geëli-

producten (voedingssuplementen) die de darmflora gunstig beïnvloeden.

mineerd (opgeruimd) wordt. Als gevolg
hiervan kan men allerlei klachten ontwikkelen zoals diarree, verstopping, darmkrampen, een opgeblazen gevoel, winde-

VOEDING

PANDA STUDIE

righeid en een verminderde weerstand.

Uiteraard is het belangrijk om tijdens

Een Nederlandse Panda (Probiotics AND

Ook de flora van de huid en de andere

maar ook al voor de zwangerschap (!)

Allergie) studie heeft de effecten onder-

lichaamsopeningen zoals de mond, de

een goede darmflora te hebben. Hoe ge-

zocht van het toedienen van probiotica

anus en vagina worden hierdoor nadelig

zonder de omgeving is waarin het kindje

aan zwangere vrouwen. De resultaten

beïnvloed.

ontstaat hoe makkelijker de start van het

zijn gepubliceerd in het wetenschappe-

Door een niet goed functionerende darm-

nieuwe leven zal plaatsvinden. Bij proble-

lijk tijdschrift Allergy (2011). Allergische

flora kan ook de darmwand worden aan-

men met de darmen is het aan te bevelen

aandoeningen en eczeem zijn het gevolg

getast. De darmwand vormt een barrière

zo gevarieerd mogelijk te eten en bij voor-

van een disbalans in het immuunsysteem.

die voorkomt dat ongewenste stoffen of

keur te kiezen voor voldoende vezels die

Door deze studie zijn er tal van aanwijzin-

onvolledig verteerde stoffen het lichaam

als prebioticum kunnen dienen. Veel vers

gen dat probiotica de kans op het ontwik-

kunnen binnendringen. Wanneer de

fruit en verse groenten (kort gekookt),

kelen van zo’n aandoening aanmerkelijk

darmwand wordt aangetast kan dit de

voldoende rauwkost, matig volkoren pro-

kunnen remmen. Aan de Panda studie na-

oorzaak zijn van vermoeidheid, spier- en

ducten en weinig geraffineerde producten

men 156 moeders met hun kinderen deel.

gewrichtsklachten, hoofdpijn en aller-

en suikers zijn de eerste bouwstenen voor

De moeders kregen zes weken voor de be-

gieën.

een evenwichtige voeding. Daarnaast is

valling probiotica. Na de bevalling kreeg

het mogelijk via probiotica de voeding

het kind borst- of flesvoeding en gedu-

MOEDER GEEFT
BACTERIËN DOOR

aan te vullen met de juiste bacteriën zo-

rende een jaar dagelijks het probioticum

als de Lactobacillus acidophulus en de

of placebo toegediend. Deze twee groe-

De darmflora van de moeder bepaalt

Bifidobacterium bifidum. Deze producten

pen werden met elkaar vergeleken om te

voor een belangrijk deel de toekomstige

werken genezend, al staan ze niet als ge-

onderzoeken of de kinderen uit de place-

darmflora van het kind. Bij de geboorte is

neesmiddel geregistreerd. Als het even-

bogroep minder last kregen van astma of

de darm van de baby steriel en krijgt het

wicht in de darm is hersteld, is de inname

allergie. Deze Panda studie laat zien dat

kind via het geboortekanaal bacteriën van

hiervan niet meer noodzakelijk.

de geselecteerde probiotische bacteriën

de moeder mee. Is de darmflora van de

de kans op het ontstaan van eczeem kun-

moeder niet gezond, dan is ook de flora

nen verminderen.

van het geboortekanaal niet gezond en
komt de baby niet met de goede bacteriën in het geboortekanaal in aanraking.
Als de baby darmkrampjes heeft duidt dat
meestal op een slechte darmflora. Ook
bij borstvoeding worden bacteriën via de
huid en de voeding overgedragen. Tepelkloven bij de moeder geven aan dat bij de
moeder de darmflora niet goed is en dat

PRO- OF PREBIOTICUM?
-

bare voedingsmiddelen zijn gunstig voor de darmflora, omdat ze de groei

het kindje de juiste bouwstenen voor de
flora niet mee krijgt.
Bij een keizersnede of een antibioticakuur
kan het immuunsysteem zich niet goed

Probiotica zitten in oplosbare vezels (groente en fruit). Deze niet verteervan goede darmbacteriën in de darm stimuleren.

-

Probiotica zijn levende bacteriën die de darmflora helpen op te bouwen en
te versterken.

ontwikkelen.
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Kinderziektes

2 S.H.N. Kooistra

Kinderziektes zijn erg besmettelijk. Ze zetten, al bij het eerste contact met het lichaam,
aan tot het maken van antistoffen. Over het algemeen treedt de besmetting op in de
kinderjaren. Meestal krijgt het kind koorts en wordt flink ziek. In sommige gevallen worden bij besmetting antistoffen aangemaakt zonder dat er ziekteverschijnselen optreden.
Doordat het lichaam antistoffen vormt, komt de ziekte zelden of nooit een tweede keer
voor. De tijd tussen het binnendringen van de ziektekiemen en de eerste ziekteverschijnselen noemen we de incubatietijd.

12

BOF (PAROTITIS EPIDEMICA)

de kaakhoek niet meer te voelen is. Ook de

Wat u zelf kunt doen: Het beste is om zo-

Veroorzaker: Het bofvirus.

speekselklieren onder de tong en onder-

veel mogelijk te drinken (zonder koolzuur).

Besmetting: Via de lucht. Besmettelijk

kaak kunnen opzwellen. De bof gaat met

Het sabbelen op een waterijsje of ijsblokje

vanaf zes dagen vóór tot negen dagen

een flinke zwelling gepaard en breidt zich

kan de pijn verlichten. Probeer totdat de

na het begin van de zwelling.

ook vaak uit naar de andere kant van het

zwelling verdwenen is, met zo weinig mo-

Incubatietijd: Twee tot drie weken.

hoofd.

gelijk mensen in aanraking te komen. Bel-

Ziekteverschijnselen: Geen eetlust, pijn

Duur: Na circa drie dagen neemt de zwel-

ladonna D4 of D6 is het eerste middel dat

bij het kauwen (lijkend op oorpijn), hoofd-

ling af en na ongeveer een week zijn de

gebruikt kan worden ter verbetering. Bij

pijn, buikpijn, koorts, moeheid, zich ziek

ziekteverschijnselen verdwenen.

sterke speekselvloed, een slecht ruikende

voelen. Na één of twee dagen ontstaat er

Bijzonderheden: Bij volwassen kunnen

adem en transpiratie is Mercurius Vivus D6

een zwelling van één of beide oorspeek-

complicaties optreden, zoals hersenvlies-

geschikt. Bij een opgezette oorspeeksel-

selklieren. De zwelling valt op doordat het

ontsteking en een ontsteking aan de eier-

klier die vooral ’s avonds pijn doet, is Rhus

oorlelletje van het hoofd af gaat staat en

stokken of zaadballen.

Toxicodendron D6 aan te bevelen.
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MAZELEN (MORBILLI)

RODE HOND (RUBELLA)

Duur: De vlekjes verdwijnen na enkele

Veroorzaker: Het mazelenvirus.

Veroorzaker: Het rubella virus.

dagen.

Besmetting: Via de lucht. Besmettelijk

Besmetting: Via luchtdeeltjes. Besmette-

Bijzonderheden: Rode hond is gevaarlijk

vanaf de eerste verkoudheidsverschijnse-

lijk vanaf zeven dagen voor tot zeven da-

voor zwangere vrouwen die geen antistof-

len tot vijf dagen na het ontstaan van de

gen na het uitbreken van de vlekjes.

fen hebben (niet ingeënt zijn of de ziekte

vlekjes op het lichaam. Mazelen is zeer

Incubatietijd: Twee tot drie weken.

nog niet eerder hebben gehad). Het virus

besmettelijk!

Ziekteverschijnselen: Over het algemeen

kan tijdens de eerste drie maanden van

Incubatietijd: Acht tot vijftien dagen.

zijn kinderen weinig ziek van rode hond.

de zwangerschap letsel aan de ongeboren

Ziekteverschijnselen: Het begint met

Vaak licht verkouden, vergrote lymfeklie-

vrucht veroorzaken. Het is dus erg be-

hoge koorts, een pijnlijke hoest, een

ren achter de oren en in de nek. Soms zijn

langrijk om zieke kinderen uit de buurt te

loopneus en rode ogen. Na ongeveer twee

de keel en het gehemelte rood. In een en-

houden van zwangere vrouwen.

dagen is er een schommeling te mer-

kel geval is er sprake van koorts. Hierin is

Wat u zelf kunt doen: Aconitum D6 is

ken in de temperatuur. Eerst daalt deze,

er dus een belangrijke tegenstelling ten

het belangrijkste middel bij rode hond,

om vervolgens weer te stijgen. Na deze

opzichte van mazelen. De platte, kleine,

als er sprake is van hoge koorts (met een

schommeling vormen zich plekjes op de

rode vlekjes kunnen zich in een paar uur

kloppend rood hoofd dat bleek wordt bij

binnenkant van de wangen. Enkele dagen

over het hele lichaam verspreiden. Ze ont-

overeind zitten) en gevoelens van angst

later breidt dit zich verder uit achter de

staan eerst in het gezicht, maar binnen

en onrust. Belladonna D6 is geschikt als

oren, vervolgens het gezicht, dan de borst

een dag zitten ze ook op de buik en rug.

er hoge koorts is met een warm glimmend

en buik en ten slotte op de ledematen.

De vlekjes in het gezicht kunnen vrij snel

gezicht en koude voeten.

Duur: Na ongeveer twee tot vijf dagen

weer wegtrekken (ongeveer na een dag),

daalt de temperatuur en verbleekt de

de vlekjes verschijnen daarna op de ar-

huiduitslag.

men en benen.

Bijzonderheden: Er kunnen complicaties
optreden zoals bronchitis, oor-, long- en
hersenontsteking. Als na drie dagen na
het begin van de plekjes nog steeds of opnieuw koorts optreedt, kan er sprake zijn
van een complicatie.
Wat u zelf kunt doen: Laat het kind genoeg drinken (koud). Het beste is om de
patiënt in een schemerige kamer te leggen. Na de genezing is sprake van een
tijdelijke extra vatbaarbaarheid. Homeopatisch is Pulsatilla D6 het eerste middel
wat bij mazelen inzetbaar is. Bij een opgezwollen huid en gezwollen onderste oogleden die gepaard gaan met benauwdheid in een warme kamer en verlangen
naar frisse lucht, is Apis D6 in te zetten.
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VIJFDE ZIEKTE
(ERYTHEMA INFECTIOSUM)

WATERPOKKEN (VARICELLA)

Als er plekjes in de mond of keel aanwe-

Veroorzaker: Het varicella-zoster virus,

zig zijn, kan iets kouds (bijvoorbeeld een

Veroorzaker: Het Parvo B19 virus.

dat identiek is aan het herpes-zoster virus

waterijsje) verlichting geven. Tijdens een

Besmetting: Zolang er vlekjes met een

(gordelroos). Volwassenen die vroeger al

infectie met waterpokken is het afweer-

felrode kleur te zien zijn.

eens waterpokken hebben gehad, kun-

systeem van de huid vaak lager dan nor-

Incubatietijd: Vijf tot twaalf dagen.

nen na contact met een waterpokkenpa-

maal. Het is goed om het afweersysteem

Ziekteverschijnselen: Het begint direct

tiënt gordelroos krijgen. De ziekte komt

de tijd te geven om te herstellen. Zorg

met de vorming van vlekjes. Er zijn grote

meestal voor bij kinderen tussen de twee

voor voldoende rust en gezonde, gevari-

en kleine vlekjes door elkaar zichtbaar.

en zeven jaar.

eerde voeding. Homeopatisch is Antio-

Ze verschijnen het eerst in het gezicht,

Besmetting: Via de lucht (zelfs op een af-

monium tartaricum D6 het eerste middel

daarna op de billen, de ledematen en

stand van twee meter) en het vocht uit de

om in te zetten. Bij zwellingen van klieren

uiteindelijk de romp. De huid kan warm

blaasjes. Besmettelijk vanaf één dag voor

is Rhus Toxicodendron D6 in te zetten of

en gloeiend aanvoelen. Het kind kan wat

het uitbreken van de blaasjes tot het in-

Pulsatilla D6.

hangerig zijn en een lichte verhoging

drogen van de blaasjes (meestal tien da-

hebben. Kenmerkend is dat de roodheid

gen). Zeer besmettelijk!

weg kan trekken en vervolgens na een

Incubatietijd: Twee tot drie weken.

ZESDE ZIEKTE
(EXANTHEMA SUBITUM)

paar uur weer terug kan komen.

Ziekteverschijnselen: Na de besmetting

Veroorzaker: (Waarschijnlijk) het herpes

Duur: Na zo’n vier tot negen dagen ver-

is een kind hangerig, verkouden of koort-

virus type 6.

bleken de vlekjes zonder te vervellen of

sig. De ziekte begint met vlekjes die de

Besmetting: Het meeste komt deze ziek-

littekens te vormen.

tweede dag overgaan in blaasjes, gevuld

te voor bij kinderen van drie maanden tot

Bijzonderheden: Komt voornamelijk voor

met vocht. De blaasjes drogen na enige

drie jaar (het is de meest voorkomende

bij kinderen van vier tot tien jaar en ont-

tijd in en vormen dan korstjes, die later

vlekjesziekte bij kinderen onder de twee

staat meestal tijdens het voorjaar of in de

afvallen. De blaasjes kunnen voorkomen

á drie jaar).

vroege zomer. Vrouwen die in de eerste

op de romp, gezicht, ledematen en soms

Incubatietijd: Tien tot vijftien dagen.

helft van de zwangerschap de vijfde ziekte

ook in de mond.

Ziekteverschijnselen: Het begint met

krijgen, hebben een iets verhoogde kans

Wat u zelf kunt doen: Door krabben kun-

plotselinge (soms hoge) koorts, die drie

(9%) op een miskraam of doodgeboren

nen de blaasjes geïnfecteerd raken en lit-

tot vijf dagen kan aanhouden. Als de tem-

kindje.

tekens nalaten. Probeer het krabben zo-

peratuur daalt, verschijnt de eerste uit-

Wat u zelf kunt doen: Gelsemium D6 kan

veel mogelijk te voorkomen door het kind

slag. Het begint op romp (en gezicht),

worden gebruikt vooral wanneer het kind

bijvoorbeeld handschoenen aan te doen

later breidt het zich uit tot de hals en soms

uitgeput en slaperig is.

of washandjes om te binden.

tot de ledematen. De uitslag jeukt (bijna)
niet. Vaak gaat het gepaard met gezwollen
klieren in de hals en op het achterhoofd.
Duur: Na ongeveer twee dagen zijn de
vlekjes weer verdwenen.
Bijzonderheden: Geen.
Wat u zelf kunt doen: Het kind veel laten
rusten en drinken (water of vruchtensap).

14
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ROODVONK (SCARLATINA)

KINKHOEST (PERTUSSIS)

Bijzonderheden: Longontsteking kan als

Veroorzaker: Een hemolytische streptokok.

Veroorzaker: Bordetella pertussis bacterie.

complicatie optreden. Een hersenbescha-

Besmetting: Komt vooral voor bij

Besmetting: Door de lucht via besmette

diging kan mogelijk zijn bij zuigelingen,

kleuters. Het is niet erg besmettelijk

druppels (niezen en hoesten). Besmet-

ten gevolge van een zuurstoftekort bij

maar men kan meer dan één keer

telijk vanaf de eerste verkoudheidsver-

langdurige hoestbuien (verschijnselen:

besmet worden.

schijnselen tot drie weken na het begin

sufheid, slecht drinken, ademstilstand en

Incubatietijd: Eén tot zeven dagen.

van de hoestaanvallen. Komt vooral voor

stuiptrekkingen).

Ziekteverschijnselen: Het begint met

bij kinderen.

Wat u zelf kunt doen: Probeer niet in

snel oplopende koorts tot ongeveer veer-

Incubatietijd: Eén tot drie weken.

paniek te raken tijdens een hoestaanval,

tig graden, pijnlijke halsklieren, hoofd-

Ziekteverschijnselen: Kinkhoest is onder

maar stel het kind gerust. Hoestdrankjes

pijn, keelpijn, overgeven en een ‘fram-

te verdelen in twee stadia. In het eerste

helpen niet in dit geval. Rust zorgt ervoor

bozentong’. De uitslag, die lijkt op rood

stadium is er vaak een loopneus, een krie-

dat het kind minder hoestaanvallen krijgt.

kippenvel, begint na ongeveer twee da-

belhoest en een lichte temperatuurverho-

In het begin van het ziek zijn is als eerste

gen. Het begint met uitslag in het gezicht

ging. Dit wordt meestal niet herkend als

Belladonna D6 in te zetten. Bij een droge,

en opvallend is dat het deel rond de mond

kinkhoest, waardoor gemakkelijk men-

spastische hoest, diep zittend en vooral

niet rood wordt. Het verspreidt zich daar-

sen besmet kunnen worden. Na één tot

na middernacht (maar ook wel overdag

na verder op de romp, onder de oksels en

twee weken begint het tweede stadium en

met langere tussenpozen) is Drosera D6

in de liezen. Vaak zijn de keelamandelen

komen er vooral ’s avonds hoestaanval-

passend. Bij dik, glazig, draderig slijm en

ontstoken en zijn er donkerrode vlekjes

len voor. Tijdens de hoestaanvallen kan

kriebelprikkel in de keel, aanvallen ein-

op het gehemelte te zien.

er hevige benauwdheid optreden, een

digend met overgeven van dik slijm en

Duur: Na een week gaat de koorts zak-

gierende ademhaling en braakneigingen.

verslechtering na slapen of lichaamsbe-

ken, verbleekt de uitslag en krijgt de tong

De aanvallen kunnen korte tijd na elkaar

weging is Coccus Cacti D4 de beste keus.

de oorspronkelijke kleur weer terug. Na

optreden, totdat ze eindigen in het (moei-

Bij alsmaar terugkerende braakneigingen

één tot drie weken gaan de handpalmen

zaam) ophoesten van taai, wit slijm uit de

is Iepecacuanha D4 in te zetten.

en voetzolen schilferen.

neus en mond. Tussen de aanvallen door

Bijzonderheden: Middenoorontsteking

hoeft het kind zich niet ziek te voelen. Er

en neusholteontsteking kunnen als com-

kunnen ook nevenverschijnselen optre-

plicaties optreden bij roodvonk. Zoge-

den, zoals een neusbloeding en bloedin-

naamde late complicaties zoals nieront-

gen in het bindvlies van het oog (door

steking en acute reuma kunnen na twee

persen tijdens hoestaanvallen).

tot drie weken optreden. Deze late com-

Duur: De klachten kunnen vijf tot twaalf

plicaties zijn zeer zeldzaam.

weken aanhouden.

Wat kunt u zelf doen: Voldoende drinken
is noodzakelijk, vooral bij koorts. Zolang
het kind geen honger heeft, is eten niet
belangrijk. Laat het kind rustig uitzieken.
Hygiëne is erg belangrijk in verband met
besmetting. Was de handen vaker dan
normaal, zeker na de verzorging van het
kind. Bij heftige koorts is het gebruik van
Belladonna D6 aan te raden. Als er linkszijdige keelpijn is kan Lachesis D12 worden ingezet. Bij onrustige kinderen, vooral ’s nachts met overgebleven gezwollen
halsklieren en pijn die naar het oor trekt
is Helleborus D6 mogelijk.
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Dit is de twaalfde 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: Kinderen.
Het eerst volgende thema is: EHBO.

Stichting
Voorlichting
Natuurgeneeskunde

Een kind is voor zijn geestelijke en lichamelijke vorming volledig afhankelijk
van volwassenen. Vooral ouders drukken een grote stempel op het kind.
Het belang van oriëntatie op lichamelijke en geestelijke (op)voeding kan
niet snel overschat worden. We verwachten dat deze nieuwsbrief bij kan
dragen aan verruiming van uw inzichten.

Colofon

Deze Nieuwsbrief wordt uitgeven door
Stichting Voorlichting
Natuurgeneeskunde en verschijnt 3
keer per jaar.

De nieuwsbrieven zijn voorzien van oogjes. Daardoor passen de nieuwsbrieven in een ringband systeem. Zo kunt u de nieuwsbrieven bewaren en
spaart u in de loop der tijd een prachtig medisch naslagwerk bij elkaar.

Vierde jaargang, nummer 12, 2012
Mede mogelijk gemaakt door:
Medica Natura
www.medica-natura.nl
Praktijk voor natuurgeneeskunde
www.praktijkrebel.nl
Stichting Voorlichting
Natuurgeneeskunde
Postbus 368
9200 AJ Drachten
0512 - 54 43 47
KvK nr. 011 139 78
www.stichtingvoorlichting
natuurgeneeskunde.nl
Aan- of afmelding kunt u per e-mail
doorgeven aan: info@stichting
voorlichtingnatuurgeneeskunde.nl.
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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De SVN nieuwsbrieven worden verspreid via Centrum voor Natuurgeneeskunde, 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,- aanschaf fen. Het ringband
systeem is te bestellen door overmaking van € 6,00 op bovengenoemd rekeningnummer onder vermelding van: ringband SVN nieuwsbrieven.

