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Behandelafspraken praktijk Culemnia 
 
 
Op 25 september 2021 heeft de Nederlandse regering de anderhalve meter maatschappij 
opgeheven. Er wordt sindsdien een verschil gemaakt tussen gevaccineerde en 
ongevaccineerde mensen qua mogelijkheden om aan het maatschappelijk leven deel te 
nemen. Een voor ons land ongekende maatregel.  
 
Je bent welkom 
In praktijk Culemnia is iedereen welkom. Vanuit de klassieke homeopathie geldt er een 
andere denkwijze over ziekte en gezondheid. De effecten van de Covid 19 vaccinaties op de 
lange termijn zijn niet bekend en ook onduidelijk is hoe de komende winterperiode zal 
verlopen. Het is belangrijk te zorgen voor een goede gezondheid door op alle gebieden 
gezond te leven. Later dit jaar volgt daarover een lezing die aangekondigd wordt op 
Culemnia.nl 
 
Doe eerst een test bij bepaalde klachten 
Kom niet naar de praktijk als je klachten hebt die erop kunnen wijzen dat je besmet bent met 
het Coronavirus (wat die klachten zijn lees je verderop) of wanneer iemand in je gezin of 
directe omgeving korter dan 14 dagen geleden besmet is. Doe in dan eerst een officiële test. 
Mocht blijken dat je het virus hebt dan kun je telefonisch of online geholpen worden. Het 
consultarief is daarvoor gelijk aan dat van een behandeling in de praktijk. Een 
homeopathische behandeling is aan te raden om je vitaliteit te bevorderen en symptomen te 
verzachten, zeker als het ziekteproces zwaar is. Als je test negatief is dan ben je van harte 
welkom in de praktijk. 
 
Long Covid 
Als je niet goed herstelt bent van COVID kunt u ook homeopathisch behandeld worden om 
je gezondheid en vitaliteit te herstellen. Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze met 
respect voor mens, dier en milieu! Gebaseerd op eeuwenoude kennis en kunde. Met als 
belangrijkste regel: Voor alles niet schaden! Voor mensen die bewust met hun gezondheid 
willen omgaan.  
 
Wat zijn de symptomen van COVID-19? 

• Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) 
• Hoesten 
• Benauwdheid 
• Verhoging of koorts 
• Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping) 

Minder voorkomende klachten: 

• Vermoeidheid 
• Algehele pijnklachten
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• Hoofdpijn 
• Oogpijn 
• Spierpijn 
• Duizeligheid 
• Prikkelbaarheid/verwardheid 
• Buikpijn 
• Afvallen/verlies van eetlust 
• Diarree 
• Overgeven / misselijkheid 
• Oogontsteking 
• Verschillende huidafwijkingen 
• Zich niet lekker voelen 

Incubatietijd 
De periode tussen het moment dat je besmet raakt en dat je klachten krijgt heet incubatietijd. 
Deze ligt tussen de 2 en 14 dagen.  Als je besmet raakt duurt het meestal 5 tot 6 dagen 
voordat je klachten krijgt. Uit het bron- en contactonderzoek blijkt dat 99% van de contacten 
die klachten krijgen, dit binnen 10 dagen na het laatste contact krijgen.  
Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of 
verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heb je  plotseling verlies van reuk of smaak? Laat je 
meteen bij de GGD testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. Doe geen boodschappen en 
ontvang geen bezoek. Laat anderen boodschappen doen of laat ze bezorgen, zorg dat een 
ander de hond uitlaat. Voor huisgenoten zonder klachten gelden de basisregels die voor 
iedereen in Nederland gelden.  

Als de uitslag van de test negatief is, dan had je op het moment dat je getest werd geen 
infectie met het coronavirus SARS-CoV-2. Je hoeft niet meer thuis te blijven en mag weer 
doen wat je normaal ook zou doen (bijv. werken of naar school). Als je contact bent van een 
persoon met COVID-19 en in quarantaine zit, kan het zijn dat er andere regels gelden. 
Hierover lees je meer op de pagina over quarantaine en isolatie.   

Als uit de test blijkt dat je wel COVID-19 hebt, blijf je thuis en ga je in isolatie op een eigen 
kamer. En je hebt geen contact met je huisgenoten. Het kan zijn dat er ook speciale regels 
voor je huisgenoten gelden. Hierover lees je meer op de pagina over quarantaine en isolatie. 

Behalve deze behandelafspraken gelden ook de behandelvoorwaarden van Culemnia. 
 
Culemborg, 1 oktober 2021 

(De info over corona en het beleid komt van rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte) 

 

 


