
Als u uzelf of uw kind (nog) niet wilt laten vaccineren en toch bescherming wenst tegen 
een ziekte, dan bestaat er de mogelijkheid gebruik te maken van een homeopathisch 
alternatieve preventie.  

Dit geldt voor allerlei ziekten zoals tropenziekten, kinderziekten of griep. 

Dit werkt door het geven van homeopathische potenties van de ziekte  waartegen u 
bescherming wilt. 

Het is echter wellicht wat al te simpel om te beweren: “Geef maar een  homeopathische 
potentie van een ziekte en je bent beschermd.” Bij een kleine groep homeopathisch 
beschermde personen kan de ziekte toch nog de kop op steken. Maar het is ook bekend, 
dat áls mensen de ziekte dan toch alsnog krijgen, de ziekte in de regel veel milder en 
sneller verloopt. Een goed voorbeeld is malaria die al na een paar dagen genezen is, in 
plaats van de normale duur van een paar weken. 

Overigens geven vaccinaties een bescherming van 75 tot 95 %, afhankelijk van de ziekte 
waartegen gevaccineerd wordt. Zo zijn er talloze kinderen die het volledige 
vaccinatieprogramma hebben doorlopen en die alsnog kinkhoest of mazelen krijgen, of 
mensen die een griepvaccin hebben gehad en toch nog griep krijgen. 

Toch is er alle reden om hier het homeopathisch alternatief aan te bevelen. 

Doctor Golden uit Melbourne heeft 10 jaar onderzoek gedaan naar de werking van 
homeopathische profylaxen, en kwam tot de conclusie dat het een bescherming bood 
van gemiddeld 89 %. Vergelijkbaar dus met de  beschermingsscore van 75 tot 95 % bij 
vaccinaties. 

Er zijn in de geschiedenis veel voorbeelden van succesvolle homeopathische 
beschermingen tijdens epidemieën. Bijvoorbeeld: 

• Hahnemann bestreed in 1801 een tyfusepidemie met de  homeopathische
gepotentieerde uitscheidingen van een tyfuspatiënt.

• In 1849 was het sterftecijfer van een cholera-epidemie in Europa  90%. Onder
degenen die zowel preventief als achteraf met  homeopathie werden behandeld,
was het sterftecijfer slechts 16%.

• In 1902 werd, tijdens een pokkenepidemie in Iowa aan 2806 mensen de profylaxe
gegeven, waarmee een bescherming van 97% behaald werd.
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• In 1957 werd aan enkele duizenden mensen in Buenos Aires het homeopathisch
middel Lathyrus gegeven ter bescherming tijdens een polio-epidemie. Niet één van
deze mensen kreeg polio.

• Tussen 1956 en 1961 werd dit middel tegen polio wereldwijd aan  meer dan 50.000
mensen gegeven. Slechts één persoon kreeg polio, echter zonder
verlammingsverschijnselen.

• In Brazilië heerste er in 1974 een epidemie van meningitis. 18.640 kinderen kregen
het homeopathisch Meningococcinum. Slecht 4 kinderen kregen de ziekte. Bij de
controlegroep van 6.340 kinderen  die geen homeopathisch profylaxe kregen,
werden 32 gevallen  geconstateerd.

• Uit een ander grootscheeps onderzoek in Brazilië bleek het homeopathisch
Meningococcinum 95 % bescherming te bieden tegen ALLE soorten
meningococcen. Het onderzoek werd uitgevoerd met medewerking van het Health
Department in de stad Blumenau onder 89.365 jongeren van 0 tot 20 jaar in het
jaar 1998. Hiervan kregen 65.833 (73,65%) kinderen het homeopathisch profylaxe ,
en 23.532 geen preventie.

• Ook met de malaria-profylaxe is al vele tientallen jaren veel goede ervaring.

Voor meer informatie over homeoprofylaxen, zie bijvoorbeeld: 
http://www.homstudy.net (van dr. Isaac Golden) 

Het gebruik van een homeopathisch profylaxe is geheel op eigen risico, net zoals het 
wel of niet vaccineren geheel op eigen risico is. 

Tevens bestaat er de mogelijkheid om mogelijke schade of toxische belastingen van 
vaccinaties en/of andere medische- of toxische stoffen te ontstoren.   
( Zie: Cease/detox therapie) 
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