Cease verslag Cris Koehorst,
Hoera! 28 November 2005 is onze zoon Chris geboren,
Ons eerste kindje,gezond en 3.5 week te vroeg geboren met een keizersnede omdat Chris in een
stuitligging lag en de vliezen waren gebroken.
Chris is een gezonde vrolijke baby die al snel zijn achterstand weet in te halen . Chris wordt dan ook
gevaccineerd volgens het Rijks Vaccinatie Programma. Op 1.5 jarige leeftijd begint een vervelende en
onzekere tijd. Chris is vaak ziek heeft veel oorontstekingen en zelfs eens een longontsteking en
bloedvergiftiging. Chris is voor z’n 4e jaar 6 keer opgenomen geweest wegens A-typische
koortsconvulsie (afwijkende koortsstuipen, soms zelfs 6 per koortsperiode) ,heeft 13 antibioticakuren
gekregen en is extra gevaccineerd voor HIB en Pneumococcen. Op de peuterspeelzaal is Chris al
extra hulp voor taal/spraak aangeboden en is ons geadviseerd om Chris in te schrijven voor
logopedie, ook vinden ze Chris sociaal-emotioneel zwak. Wij hebben goed overwogen welke school
we voor Chris zouden uitkiezen en we hebben voor een school gekozen die bekend staat als “goed
met rugzak kindjes”. Het 1e rapport van Chris was echt een klap in ons gezicht . Niets bleek echter
goed te gaan , Chris speelt veel met hetzelfde speelgoed en maar met 1 kindje die nog zwakker is als
Chris. Tevens moet hij naar logopedie en zijn wij doorverwezen naar het Audiologisch Centrum.
Uitslag AC 2x per week logopedie. Veel gesprekken met school gevoerd en Chris groeit wel maar
haalt zijn achterstand niet in.Homeopaat bij ons in de buurt bezocht en gevraagd of zij hem
iets”vrijer”kan maken en begonnen met homeopathie. We merken wel vooruitgang zeker in de vorm
van de oorontstekingen die steeds minder vaak zijn gekomen. School verteld ons dat ze denken dat
er meer aan de hand is…ass misschien? Onze zoon vertoont symptomen van ass en dat hebben we
zelf ook wel gezien.
Cito taal behaald Chris laag E en
Cito rekenen behaald Chris laag D.
Chris zijn taal-emotioneel gedrag is onveranderd. Chris is bijna 6 jaar en heeft extra gekleuterd en
“moet aankomend jaar” naar groep 3. Maart 2012 afspraak homeopaat en zij verteld over Cease en
kan ons doorverwijzen. Het boek van Tinus Smits besteld en in 1 dag uitgelezen, we hebben erg veel
overeenkomsten herkend in het boek, allen is het bij onze zoon niet zo “zwaar”als bij de meeste
kinderen zoals beschreven in het boek. Na het nemen van contact met Cease- therapeut Martin de
Munck te Oegstgeest zijn wij al snel op gesprek gegaan. De Cease- therapeut heeft alles heel duidelijk
uitgelegd en we zijn (20-04-2012) begonnen met de kuur. Al snel merken we dat hij erg vooruit gaat,
eind mei moeten we ons melden voor een psychiatrisch onderzoek voor ass,hier komt echter niets
concreets uit omdat hij met de psychiater veel oogcontact maakt en gewoon gezellig spelletjes heeft
zitten spelen! Chris is in de 3 maanden na het starten van de therapie erg veranderd in positieve zin!
Het is een meer open jongetje geworden en maakt veel makkelijke contact met andere kinderen. Erg
spannend voor ons zijn de rapport bespreking op school (12-07-2012).Juf verteld ons dat ze nog
nooit heeft meegemaakt dat wat ze met onze zoon heeft meegemaakt! Het is een totaal ander kind
geworden! Chris speelt veel met andere kinderen (niet meer met allen dat ene kindje). Maakt netjes
zijn werkjes en boven alles; hij is erg gegroeid inde cito!
Cito taal behaald Chris midden C

Cito rekenen behaald Chris midden B
Chris kan met dit niveau zonder probleem door naar groep 3. Chris heeft echt een ongelooflijke groei
gemaakt! De eerstekuur was het ontstoren van de vaccinaties, en vanaf heden (19-07-2012) zijn wij
begonnen met het verstoren van de antibiotica. Wij zijn erg blij met de resultaten van Cease!
Onze dank gaat uit naar Martin de Munck voor zijn fantastische begeleiding.
Wesley en Evelina

