Homeopathie
Wanneer je de Basiscursus Homeopathie
wilt volgen moet je wel enigszins op de
hoogte zijn van de grondprincipes van de
homeopathie. Heb je de Introductiecursus
Homeopathie gevolgd, of de cursus Natuurlijk
Genezen van de Leidse Onderwijsinstellingen
of een deelopleiding bij een academie
voor natuurgeneeskunde of homeopathie,
dan kun je direct deelnemen aan de Basiscursus Homeopathie. Heb je de genoemde
vooropleidingen niet gevolgd, dan kun je beter
eerst de Introductiecursus Homeopathie volgen.
In de Basiscursus Homeopathie wordt een veelheid van ziektegevallen besproken die allemaal
aan de praktijk ontleend zijn. De opleiding is op
zodanige wijze samengesteld dat het geleerde
niet alleen in kleine kring beoefend kan worden,
maar je tevens de basiskennis verschaft die in de
eigen medische praktijk kan worden toegepast.
Ook de behandeling van constitutionele ziekten,
de werking, de bereiding en de herkomst van vele
geneesmiddelen, alsmede een overzicht van doseringen en aanwijzingen voor het voorschrijven
van homeopathische geneesmiddelen worden
duidelijk beschreven.
In de laatste les van deze opleiding is een index
opgenomen, zodat na het voltooien van de studie
alle onderwerpen en de beschreven geneesmiddelen moeiteloos in het lesmateriaal teruggevonden kunnen worden. De Basiscursus Homeopathie
omvat in totaal 1196 pagina’s lesmateriaal op
A5-formaat.

struatieklachten, urineweg- en schildklieraandoeningen, zwangerschap en geboorte, ziekten van
het zenuwstelsel, psychische aandoeningen en de
behandeling van ongevallen. De laatste les bevat
een uitgebreid ziekte- en geneesmiddelenregister.
STUDIEDUUR
9 maanden bij 2 lessen per maand
18 maanden bij 1 les per maand
STUDIEBELASTING
4 tot 5 uur per week bij 1 les per maand
OMVANG
1196 pagina’s op A5-formaat met illustraties en
kleurenfoto’s
HUISWERK
inzenden per post of digitaal via internet
NIVEAU
hbo-niveau
CURSUSAANVANG
op elk gewenst moment
VOOROPLEIDING
Introductiecursus Homeopathie of de cursus
Natuurlijk Genezen van de Leidse Onderwijsinstellingen, danwel een deelopleiding bij een academie voor natuurgeneeskunde of homeopathie
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
De praktische behandeling van acute en chronische kinderziekten, kindertypen en groeistoornissen, ademhalingsziekten en astma, griep, keel-,
neus-, oor- en oogziekten, spijsverteringsziekten,
hartaandoeningen, ziekten van de bloedvaten en
bloedsomloopstoornissen, huidaandoeningen,
spier- en gewrichtsaandoeningen, mondziekten
en gebitsaandoeningen, vrouwenziekten en men-

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

