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Mijn naam is Kathrin Sprenger. 

Ik heb mijn opleiding afgesloten aan de 

Hogeschool voor natuur-geneeswijzen 

Arnhem (HvNA). 

Naast een goede basis van het vak 

Klassieke homeopathie heb ik ook een 

stevige basis anatomie en pathologie 

meegekregen van school. Als klassiek 

homeopaat ben ik aangesloten bij de 

Nederlandse Vereniging van Klassiek 

Homeopaten (NVKH) www.nvkh.nl

Neem contact op om een afspraak te 

maken voor een consult of een informerend 

gesprek.

De klassiek homeopaten die registreerd staan bij de NVKH voldoen 

aan de hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aazn opleiding, 

nascholing en waarneming en de consulten worden door de meeste 

zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. 

Een Klachten- en Tuchtrechtprocedure (KAB) die in samenwerking 

met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) tot 

stand is gekomen, maakt deel uit van het NVKH-kwaliteitsbeleid.



Homeopathie is een natuurlijke 

geneeswijze die berust op het 

gelijksoortigheidsprincipe.  

Het is een geneeswijze die door 

haar zachtzinnige werking en 

individualiserende benadering 

geschikt is voor zeer uiteenlopende 

klachten. De mens staat centraal, 

niet de ziekte.

Klachten die met klassieke 
homeopathie behandeld 
kunnen worden:

•	 Hoofdpijn/migraine

•	 Terugkerende infecties (oorinfecties e.d.)

•	 Eczeem en huiduitslag

•	 Hooikoorts en andere allergiën

•	 PMS en hormonale verstoringen

•	 Spijsverteringsproblemen (obstipatie, 

kolieken e.d.)

•	 Concentratiestoornissen

•	 Vermoeidheid/Burn-Out

•	 Angsten

•	 Depressieve klachten

•	 Gedrags-/ontwikkelingsstoornissen bij 

kinderen

•	 Acute klachten (diarree, griep, 

blaasonsteking...) 

Daarnaast kan homeopathie ondersteuning 

bieden bij:

•	 Zwangerschap, bevalling en 

borstvoeding

•	 Reguliere behandelingen van 

bijvoorbeeld diabetus mellitus en kanker

•	 Herstel na operaties

Hoe werkt klassieke 
homeopathie?

Een middel dat bepaalde ziekmakende 

verschijnselen kan opwekken kan dezelfde 

verschijnselen ook genezen. Een mooi 

voorbeeld is de ui. Deze veroorzaakt 

tranende ogen en een loopneus. 

Deze symptomen kennen we van 

hooikoorts. Daarom is Allium cepa (ui) een 
bekend hooikoortsmiddel. 

Klassieke homeopathie maakt gebruik van 

hoog gepotentieerde (verdunde) middelen. 

Dat is een van de grootste verschillen met 

(kruiden)geneeskunde. 

Er zijn heel veel verschillende middelen en 

doseringen waardoor de behandeling heel 

nauwkeurig aan kan sluiten bij de patiënt. 

Dat maakt deze behandeling werkzaam bij 

uiteenlopende klachten. 

De ene hooikoorts is de andere niet. 

Ik kijk wat jouw hooikoorts of ziekte anders 

maakt en ga samen met jou op zoek naar 

het unieke van jouw manier van ziek zijn.

Kortom, klassieke homeopathie is een 

vriendelijke geneeskunde die je in je 

waarde laat en geen bijwerkingen heeft.  *Homeopathie sluit een reguliere behandeling niet uit!

HOMEO + PATHOS =
Gelijksoortig + Lijden

Similia Similibus Curentur
Het gelijke met het gelijksoortige 
genezen.


