Specialisatiecursus Homeopathie voor Dieren
De Specialisatiecursus Homeopathie voor Dieren
is een vervolg op de Basiscursus Homeopathie
voor Dieren. In de Specialisatiecursus worden de
onderwerpen die aan de orde zijn geweest in de
Basiscursus verder uitgediept en ook wordt er veel
aandacht besteed aan de psyche van het dier,
het belang van een goede voeding en een aantal
aanvullende therapieën die kunnen worden toegepast bij de behandeling van dieren.
Deze cursus geeft je een volledig inzicht in de
vele mogelijkheden die homeopathie biedt bij de
behandeling van dieren. Behalve de verschillende
behandelmogelijkheden bij ziekte van een dier
komen ook preventieve maatregelen aan de orde
die ervoor kunnen zorgen dat de kans op ziekte
verkleind wordt. Je leert onder andere hoe je
bij dieren een homeopathisch en lichamelijk
onderzoek uit kunt voeren, het juiste geneesmiddel
kunt repertoriseren en welke constitutiemiddelen
eventueel toegepast kunnen worden.
Het toedienen van geneesmiddelen bij verschillende dieren komt eveneens aan de orde, evenals
de behandeling van koorts en pijnbestrijding.
Daarnaast besteden we aandacht aan specifieke
ziekten van honden, katten en paarden, honden- en
kattengedrag, voedingsgedrag, de voortplanting en
het opgroeien van pups en kittens en de daaraan
verbonden gezondheidsrisico’s. Voorts wordt een
groot aantal aandoeningen en hun behandeling
besproken en tref je een uitgebreid overzicht aan
van belangrijke homeopathische remedies en hun
werkingsgebied.
Na het volgen van de Specialisatiecursus Homeopathie voor Dieren ben je in staat om op verantwoorde
wijze in een diergeneeskundige praktijk te werken.
Ook wanneer je als homeopaat mensen begeleidt
kan het behandelen van hun huisdier vaak heel
heilzaam werken.
DEZE ONDERWERPEN
KOMEN AAN BOD
Het ontstaan van de homeopathie en het werk van
Samuel Hahnemann, de toepassing van constitutiemiddelen, het toedienen van geneesmiddelen bij
honden, katten en paarden, alsmede het toedienen
van oog- en oordruppels, de duur van de medicatie

en het toepassen van fytotherapie en gemmotherapie. Het homeopathisch en lichamelijk onderzoek,
alsmede het stellen van een diagnose en repertoriseren worden besproken, evenals de behandeling
van aandoeningen van onder andere de ogen, de
oren, het bewegingsapparaat, de huid, het hart
en de bloedvaten, de schildklier en neurologische
afwijkingen, specifieke ziekten van honden, katten
en paarden, honden- en kattengedrag, voedingsgedrag, voortplanting en het opgroeien van pups
en kittens. Ook koorts en pijnbestrijding worden
besproken, evenals ademhaling, hartfrequentie,
polsslag en temperatuur, de zin en onzin van vaccinaties en een aantal belangrijke homeopathische
remedies en hun werkingsgebied.
STUDIEDUUR
3 maanden bij 2 lessen per maand
6 maanden bij 1 les per maand
STUDIEBELASTING
4 tot 5 uur per week bij 1 les per maand
OMVANG
520 pagina’s op A5-formaat
HUISWERK
inzenden per post of digitaal via internet
NIVEAU
mbo-niveau
CURSUSAANVANG
op elk gewenst moment
VOOROPLEIDING
tenminste Basiscursus Homeopathie voor Dieren
of een gelijkwaardige opleiding
STUDIEMATERIAAL
fraai opbergsysteem en inclusief alle benodigde
studiematerialen en/of boeken
STUDIEVERKLARING
kosteloos na inzending van het huiswerk
EXAMEN
kan desgewenst worden afgelegd
LESGELD
Raadpleeg voor het meest actuele lesgeldtarief
van deze cursus onze website www.sorag.nl

Meer informatie over onze opleidingen en cursussen vind je terug op www.sorag.nl

