Ziektenleer en Anatomie
Het stellen van een juiste medische diagnose
bepaalt in hoge mate de kwaliteit en het succes
van een behandeling. Want ook bij de additieve
behandelwijzen vormt het vaststellen en het
wegnemen van de oorzaak van de klachten een
be- langrijk onderdeel van de therapie.
Veel mensen menen ten onrechte dat het stellen van een juiste diagnose een universitaire
opleiding vereist. Ervaring is ook hier de beste
leermeester, want alleen door regelmatig met
diagnosticeren bezig te zijn kan men de nodige
kennis vergaren. Dat kan echter niet zonder een
gedegen theoretische onderbouwing, een basis
die met de cursus Ziektenleer en Anatomie wordt
gegeven.
De onderwerpen die worden besproken zijn allemaal aan de praktijk ontleend. De opleiding is op
die wijze samengesteld dat het geleerde niet alleen
in kleine kring beoefend kan worden, maar dat het
tevens de basiskennis verschaft die je nu of later in
de eigen medische praktijk kunt toepassen.
In de cursus Ziektenleer en Anatomie wordt
aandacht besteed aan het ontstaan van een groot
aantal ziekten, het verloop ervan, de symptomen
en complicaties, de meest voorkomende reguliere
behandelmethoden en de additieve therapiemogelijkheden. Ook wordt aandacht besteed aan de
anatomie van het lichaam.
In de laatste les van deze opleiding is een index
opgenomen, zodat na het voltooien van de studie
alle besproken onderwerpen teruggevonden
kunnen worden. De cursus Ziektenleer en Anatomie omvat in totaal 824 pagina’s lesmateriaal op
A5-formaat, die kunnen worden opgeborgen in
een speciale bewaarband.
DEZE ONDERWERPEN
KOMEN AAN BOD
Acute en chronische kinderziekten,
ademhalingsziekten en astma, griep, keel-, neus-,
oor- en oogziekten, spijsverteringsziekten, hartaandoeningen, ziekten van de bloedvaten en

bloedsomloopstoornissen, huidaandoeningen,
spier- en gewrichtsaandoeningen, mondziekten
en gebits- aandoeningen, vrouwenziekten en
menstruatieklachten, urineweg- en schildklieraandoeningen, zwangerschap en geboorte, ziekten
van het zenuwstelsel, psychische aandoeningen
en de behandeling van ongevallen. De laatste les
bevat een uitgebreid aandoeningenregister.
STUDIEDUUR
6 maanden bij 2 lessen per maand
12 maanden bij 1 les per maand
STUDIEBELASTING
4 tot 5 uur per week bij 1 les per maand
OMVANG
824 pagina’s op A5-formaat met illustraties
HUISWERK
inzenden per post of digitaal via internet
NIVEAU
mbo-niveau
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

