
Therapeuten
In Nederland zijn meer dan tachtig homeopaten en artsen 
opgeleid tot gecertificeerd CEASE behandelaar. Ze worden 
voortdurend bijgeschoold, zodat de kwaliteit van de thera-
pie gewaarborgd is en nieuwe ontdekkingen of ontwikke-
lingen met elkaar gedeeld worden. In heel Nederland vindt 
u behandelaars, ook bij u in de buurt. 

www.cease-autisme.nl
info@cease-autisme.nl

Op 15 maart 2010 verscheen 
het boek Autism, beyOnd 
despAir, waarin  de therapie 
uitgebreid wordt beschreven.  
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CEASE therapie stopt autisme! 
Iedereen die ermee te maken heeft weet het: autisme isoleert 
en staat een ‘normaal’ leven in de weg, voor alle gezinsleden. 
Wat veel mensen echter niet weten, is dat autisme goed te 
behandelen is. Speciaal daartoe ontwikkelde homeopathisch 
arts Tinus Smits de CEASE Therapie: Complete Elimination 
of Autistic Spectrum Expression. Hij behandelde inmiddels 
honderden kinderen, met succes. Bovendien heeft hij ruim 
tachtig artsen en homeopaten in Nederland opgeleid en ge-
certificeerd. Deze zogenoemde CEASE therapeuten ontstoren 
autistische kinderen en zelfs volwassenen stap voor stap van 
uiteenlopende oorzakelijke factoren (vaccins, reguliere medi-
catie, intoxicaties, ziektes, etc). Daardoor komen ze terug in 
ontwikkeling op alle niveaus: lichamelijk, sociaal-emotioneel 
en mentaal. Ze doen weer volop mee! 

Oorzaak van gedragstoornissen
Net als de meeste andere gedragstoornissen ontstaat autisme 
door een combinatie van verschillende factoren waarbij vac-
cins, antibiotica, medicatie voor, tijdens en na de zwanger-
schap meestal een belangrijke rol spelen. Ook bacteriële 
of virale infecties en de dagelijkse omgeving (straling, het 
milieu, toxische stoffen, voeding en de toevoegingen daarin) 
hebben invloed op het gedrag. De mate van beïnvloeding is 
voor ieder mens anders. 

Autisme behandelbaar 
De successen die behandelingen met CEASE Therapie 
opleveren, bewijzen dat autisme geen ongeneeslijke, erfe-
lijke aandoening is. De mate of het soort autisme dat een 
kind heeft, speelt hierbij geen rol. Ook andere vormen van 
gedragsstoornissen en afgeleide ontwikkelingsstoornissen 
zoals ADHD, agressie, angst of boosheid kunnen effectief 
behandeld worden. Stap voor stap worden de verschillende 
oorzakelijke factoren opgeruimd. Die oorzaken kunnen voor 
ieder kind verschillend zijn. Door een zorgvuldig gesprek 
met de CEASE therapeut worden de verschillende oorzaken 
op een rijtje gezet en wordt een behandelplan opgesteld. Hij 
of zij gebruikt daarbij een checklist waar alle oorzaken die tot 
nu toe bekend zijn vermeld staan zowel van voor en tijdens de 
zwangerschap, de bevalling en de eerste jaren van het kind. 
Na elke stap wordt gekeken hoe het kind gereageerd heeft en 
wordt de volgende stap gezet.  

CEASE Therapie: 95% is isotherapie
De kern van de CEASE Therapie is isotherapie: het stap 
voor stap ontstoren van vaccins, reguliere geneesmidde-
len, toevoegingen in de voeding of toxische stoffen uit ons 
milieu. Dit doen we door toediening van homeopathisch 
bereide geneesmiddelen van deze stoffen in verschillende 
potentiëringen. Van veel stoffen weten we al uit ervaring 
dat ze schadelijk zijn, maar er worden nog steeds nieuwe 
stoffen ontdenkt met behulp van de isotherapie, die onge-
merkt bijgedragen hebben tot het ontstaan van autisme. De 
therapie brengt diepgaande verbeteringen teweeg waardoor 
oogcontact, spraak, begrip, etc. herstellen en de typische 
kenmerken van het autisme verdwijnen. Het ontstoren van 
vaccins heeft overigens geen invloed op de bescherming 
tegen de ziektes waarvoor de kinderen geënt zijn. 

Ondersteuning
Ter ondersteuning van het genezingsproces worden   
orthomoleculaire producten gegeven zoals vitamine 
C, zink, magnesium en visolie. Ook worden algemene 
voedingsadviezen en adviezen om de storende omgevings-
factoren zoveel mogelijk te vermijden. Onderzoek wijst 
bijvoorbeeld uit dat 80% van de autistische kinderen een 
darmstoornis heeft. Soms geeft het weglaten van sui-
kers, melk en kleur- geur- en smaakstoffen al een enorme 
verbetering. We proberen zoveel mogelijk strenge diëten 
te vermijden om de ouders niet extra te belasten. Kern van 
de behandeling blijft de isotherapie. Het ontstoren zelf en 
het gebruik van specifieke homeopathische geneesmidde-
len kunnen vaak de spijsvertering weer in balans brengen. 
Soms is ook osteopathie een zinvolle of zelfs een noodzake-
lijke aanvulling op de behandeling. Met een checklist raakt 
u als ouder zelf bewust van storende elementen.
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De CEASE therapie staat voor Complete elimination of 
Autistic spectrum expression. Deze therapie is gebaseerd 
op isotherapie, een vorm van homeopathie waarbij de 
oorzaken van autisme of andere gedragsstoornissen 
ontstoord worden. Als ondersteuning van de therapie 
worden supplementen gebruikt en homeopathische 
geneesmiddelen (vaak  uit de Inspiring Homeopathy).


