Basiscursus Homeopathie voor Dieren
Homeopathie is een therapievorm die niet
alleen bij mensen, maar ook heel goed bij dieren
kan worden toegepast. Alhoewel dieren niets
kunnen vertellen over hun klachten geven
ze door middel van gedrag en lichaamstaal
doorgaans heel goed aan wat ze mankeren.
Dat levert vaak een hoeveelheid aanknopings punten op die uitstekend pas- sen
bij de ziektebeelden van homeopathische
geneesmiddelen. En wat het werken met
homeopathie bij dieren een extra dimensie
geeft: dieren kunnen geen klachten simu-leren
of verzwijgen en geven je daardoor een objectief
beeld van het behandelresultaat.
Het toepassen van homeopathische geneesmiddelen bij dieren wijkt weinig af van het gebruik bij
mensen. In sommige gevallen biedt het zelfs goede
mogelijkheden om tegelijkertijd zowel het huisdier
als het ‘baasje’ te behandelen. Wanneer iemand bijvoorbeeld depressief is kan immers ook zijn of haar
huisdier na verloop van tijd depressieve verschijnselen gaan vertonen. Toch zijn er ook een aantal
specifieke verschillen tussen de behandeling van
mens en dier met homeopathie. Daarom wordt in
deze cursus vooral aandacht besteed aan specifieke
aandoeningen bij voornamelijk katten en honden.
Er worden alledaagse, maar ook meer complexe
aandoeningen besproken en hoe deze met homeopathische geneesmiddelen te behandelen zijn.
Daarbij wordt eveneens aandacht besteed aan de
psyche en het gedrag van het dier. Ook de relatie
tussen ziekte, gezondheid en voeding komt uitgebreid aan de orde. En natuurlijk wordt er ook
ingegaan op de manier waarop homeopathische
middelen aan huisdieren toegediend kunnen
worden. Kortom, een complete cursus om later op
een verantwoorde wijze huisdieren met homeopathie te kunnen behandelen.

deling van oog-, oor-, neus- en bekklachten. Hart-,
vaat- en longziekten, aandoeningen van de spijsverteringsorganen, de nieren en de urinewegen, de
geslachtsorganen, het houdings- en bewegingsapparaat, de huid en de beharing. De psyche en diergedrag alsmede aandoeningen van het zenuwstelsel.
De relatie met voeding ten aanzien van ziekte en
gezondheid van het dier.
STUDIEDUUR
3 maanden bij 2 lessen per maand
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CURSUSAANVANG
op elk gewenst moment
VOOROPLEIDING
geen specifieke vooropleiding nodig
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

DEZE ONDERWERPEN
KOMEN AAN BOD
Basiskennis van de homeopathie, dosering en
toedieningen bij voornamelijk katten en honden.
De verschillende constitutietypen, ziektebeelden en
schijnsymptomen alsmede eerste hulp. De behan-

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

