
‘Dat zo’n klein 
flesje zoveel 
impact heeft!’
Wilfreda Pompert (rechts op de foto), 59 jaar, is lerares en 
heeft een praktijk voor kindercoaching in Oudkarspel. Vier 
jaar geleden kreeg ze na een tijd van niet lekker in haar vel 
zitten en vele onderzoeken, de diagnose reumatoïde artritis 
en slapende systemische sclerodermie. Homeopaat Nicolle 
Leijen kende ze al als ouder van kinderen uit haar klas. De 
twee maakten een afspraak voor een consult. 
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Wilfreda: ‘Ik kende Nicolle vanuit een 
netwerkbijeenkomst uit het dorp, 
daarnaast had ik haar kinderen in mijn 
klas gehad. Vanuit de netwerkbijeen-
komst zijn we gaan samenwerken. Ik 
verwees vanuit mijn praktijk voor 
kindercoaching soms naar haar door en 
zij naar mij. Vier jaar geleden werd 
duidelijk dat ik reumatoïde artritis en 
systemische sclerodermie had (red: 
zeldzame reumatische aandoening die 
zich kenmerkt door toename van 
bindweefsel in de huid en inwendige 
organen). Daarvoor was ik al een tijd aan 
het kwakkelen met mijn lichaam. Het 
duurde lang voordat we de diagnose 
hadden. Bij het bloedprikken was de 
reumafactor nauwelijks verhoogd. Dat 
er iets mis was, werd wel duidelijk. Zo 
kon ik niet meer fietsen, alleen met mijn 
hakken kon ik nog trappen op de 
pedalen. Op een gegeven moment had 
ik allerlei artsen van het ziekenhuis 
gezien. Niemand had een diagnose. Via 

mijn huisarts kwam ik uiteindelijk bij een 
internist terecht: een arts in opleiding. 
Zij deed heel breed bloedonderzoek. 
Daaruit kwam toen eindelijk de diagno-
se. De reumatoloog zei dat het bijzon-
der was dat de systemische scleroder-
mie zichtbaar was in mijn bloed, maar 
dat ik er geen symptomen van had. Hij 
stuurde me door naar het VU-zieken-
huis in Amsterdam. Daar constateerde 
ze dat de sclerodermie slapend is. De 
artritis gaf tegen die tijd zoveel last. Ik 
kon nauwelijks meer lopen. Ik kon me 
niet meer aankleden, zelfs geen 
deodorant meer aanbrengen. Om de 
reuma tot rust te brengen heb ik zware 
medicatie gekregen. Ik kreeg hoog 
gedoseerd methotrexaat, plaquenil en 
prednison. Daarbij foliumzuur en 
vitamine C om schade door de medicij-
nen te beperken. Dat is toen, en nu nog, 
goed begeleid door mijn reumatoog en 
reumaverpleegkundige. Ze hebben ook 
voorgesteld om af te bouwen toen het 

beter met me ging nadat ik eerder al 
met homeopathie was begonnen. De 
reumatoloog wilde bij laatste onder-
zoek helemaal zonder medicatie verder. 
Zo ver was ik toen nog niet. Maar als 
het over een half jaar weer zo goed is 
gegaan, dan ga ik misschien het afbouw-
schema in. En dan weer ondersteund 
met homeopathische middelen.’

Bij de homeopaat
‘Ik ging naar Nicolle omdat ik homeopa-
thische begeleiding wilde bij al die 
medicatie. Tot mijn stomme verbazing 
werkte dat verschrikkelijk goed. Ik ben 
sinds die tijd bijna helemaal gestopt met 
de medicijnen. Ik gebruik alleen nog een 
heel lage dosering leflunomide. Ze zijn 
in het ziekenhuis verbaasd dat het zo 
goed met me gaat. In het begin durfde 
ik haast niet te zeggen dat ik bij een 
homeopaat was. Tot mijn verbazing zei 
mijn reumatoloog dat hij meer positieve 
verhalen over homeopathie had 
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