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INLEIDING
Bij de SORAG-Akademie heb je de keuze uit een
groot aantal opleidingen op medisch gebied. Op
onze website www.sorag.nl lees je de nodige
informatie over de inhoud van de verschillende
cursussen, de studieduur en de mogelijkheden
om het geleerde in de praktijk toe te passen.
Het maken van een keuze voor een bepaalde
cursus is niet altijd even gemakkelijk. Voldoet de
cursus wel aan mijn verwachtingen en hoe ziet de
inhoud er uit? Welke onderwerpen komen aan de
orde en wat kan ik er verder nog van verwachten?
Deze kosteloze proees geeft je in veel opzichten
antwoord op deze vragen. Je zult merken dat
we je via de lessen rechtstreeks aanspreken en
je daarmee persoonlijk in het leerproces betrekken. Daardoor leer je via de opleiding van de
SORAG-Akademie ook bepaalde aspecten van
jezelf kennen, waardoor je later nog beter in staat
zult zijn om het geleerde in praktijk te brengen.
Na het afronden van je studie en het insturen
van het huiswerk (per post of het SORAG-internet
huiswerkprogramma) ontvang je vanzelfsprekend kosteloos een studieverklaring en bij de
meeste opleidingen kun je ook kiezen voor het
aeggen van een examen teneinde het diploma
te behalen. De diploma´s worden door een aantal
beroepsorganisaties erkend, waaronder de Stichting Gezondzorg. Verschillende zorgverzekeraars
zijn in dat geval bereid om de consultkosten van
behandelde patiënten te vergoeden.
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Schriftelijk studeren is afstandsonderwijs, maar
dat zegt nog niet dat thuis studeren een eenzame
bezigheid is. Via het huiswerk kun je contact
maken met je persoonlijke docent en via Studiecontact van de SORAG-Plaza (www.sorag.nl/
plaza) maak je gemakkelijk contact met je medecursisten. En voor alle andere vragen staat je studiebegeleider voor je klaar. Ook zijn er voor een
aantal opleidingen praktijkdagen waaraan je desgewenst deel kunt nemen.
Voor het volgen van deze cursus heb je geen verdere studieboeken nodig, en wanneer dat toch
het geval is krijg je deze bij de eerste les zonder
verdere kosten thuisgestuurd. Als cursist heb je
via de SORAG-Plaza toegang tot de uitgebreide
SORAG internetbibliotheek.
Wanneer je een complete les als proefles wilt
ontvangen kun je deze tegen betaling aanvragen
via onze website. De kosten van deze proefles
worden, wanneer je besluit om de betreffende
cursus te gaan volgen, in mindering gebracht op
het lesgeld.
Wij hopen je binnenkort als cursist van de SORAGAkademie welkom te mogen heten.
Met vriendelijke studiegroeten
Maurice Groenestijn
directeur

Demo
Basiscursus Homeopathie

ZINCUM METALLICUM D6-D12
Bij Zincum gaat de vorming van spataderen vaak
gepaard met bloedarmoede, slapeloosheid en rusteloze benen (restless legs). De voeten zweten
veel en gemakkelijk. Tijdens de menstruatie,
tussen vijf uur 's middags en zeven uur 's avonds,
na het eten en vooral bij gebruik van zoetigheid
en alcohol nemen de klachten toe. Tijdens het
eten voelt deze patiënt zich echter beter, evenals
wanneer hij begint te transpireren of wanneer
een reeds eerder genezen huiduitslag weer terugkomt. Kenmerkend is de honger die het Zincumtype ervaart rond elf uur in de ochtend.

GEMMOTHERAPIE
Ter verbetering van de conditie van de patiënt
kunnen nog gebruikt worden:

AESCULUS 1D
Jonge knoppen van de wilde kastanje (Aesculus).
Dosering: 3 x daags 25 tot 30 druppels op een
weinig water innemen.

AESCULUS HIPPOCASTANUM 1D
Jonge knoppen van de paardenkastanje (Aesculus
hippocastanum). Dosering: 3 x daags 25 tot 30
druppels op een weinig water innemen.

CASTANEA VESCA 1D
Jonge knoppen van de tamme kastanje (Castanea
vesca). Dosering: 3 x daags 25 tot 30 druppels op
een weinig water innemen.
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Menyanthes trifoliata
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OPEN BEEN
Het ziekteverschijnsel open been (ulcus cruris
varicosum) treedt meestal als vervolg op van een
al langer durende spataderaandoening aan het
onderbeen. Als gevolg van een slechte doorbloeding van de huid in het onderbeen ontstaat een
zweer, die doorgaans gesitueerd is aan de binnenkant van het onderbeen, juist iets boven de
enkel. Ook zien we een open been een enkele
keer ontstaan als gevolg van celweefselontsteking
(flegmone, phlegmone) of bij het doormaken van
wondroos (erysipelas).
De zweer kan zo groot worden als de omtrek van
een gulden en in enkele gevallen zelfs nog groter.
Daarbij vormt zich meestal een soort krater, die
soms behoorlijk diep kan zijn. Alhoewel de zweer
vaak na enige tijd wel begint te genezen vormt
deze krater een groter probleem: de genezing
hiervan vergt vaak veel meer tijd. De zweer kan
-wanneer deze min of meer gerijpt is- licht gaan
bloeden en ook komt er dan meestal etter uit: een
goede ontwikkeling, omdat daarna vaak de genezing intreedt.

BEHANDELING VAN OPEN BEEN
De behandeling van een open been wordt in
de reguliere geneeskunde vaak beperkt tot het
schoonhouden van de wond en de omliggende
weefsels. In de homeopathie gaan we nog wat
verder, omdat we daarbij niet alleen de oorzaak
van de spataderzweer weg willen nemen, maar
ook de genezing zelf willen stimuleren.
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Ontsmettingsmiddelen op de wond dienen zoveel
mogelijk vermeden te worden. Beter is het om er
Heilleem of Vertargil groene leem op aan te brengen. De leem wordt op de wond aangebracht en
de aangedane plaats eventueel zacht ingezwachteld. Pas nadat de leem helemaal droog is geworden en van de huid afvalt, kan deze verwijderd
worden. De leem heeft de eigenschap om giftige
stoffen aan de wond te onttrekken, zodat deze
op een natuurlijke wijze gereinigd wordt en de
wondheling bevordert.
Het is belangrijk dat er geen zalf op de wond
aangebracht wordt en er dient ook voor gezorgd
te worden dat de ziekmakende stoffen naar buiten
kunnen treden. Veel wandelen en liggen en zo
min mogelijk zitten en staan helpen eveneens
een open been te genezen. Daarnaast dient er
niet te veel gegeten te worden en is het inlassen
van een wekelijkse sapvastendag aan te bevelen. Het voedsel dient zoveel mogelijk vet- en
zoutarm te zijn en ook de stoelgang moet zoveel
mogelijk bevorderd worden.

HOMEOPATHISCHE BEHANDELING
Bij de homeopathische behandeling van ulcus
cruris kunnen dezelfde middelen worden gebruikt
als bij spataderen staat aangegeven: Aesculus,
Arnica, Calcium fluoratum, Hamamelis, Millefolium, Pulsatilla en Taraxacum. Daarnaast kun je bij
een slecht genezende wond 25 druppels Calendula
oertinctuur op 0,1 liter water mengen, hiermee
een kompres bevochtigen en dit op de aangedane
plaats leggen. Daarnaast is het belangrijk om ook
de constitutie en de genezing te ondersteunen met
een van de onderstaande middelen:
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ACIDUM HYDROFLUORICUM D4-D12
Meestal gaat het open been van Acidum hydrofluoricum gepaard met weinig pijnklachten. Deze
klachten nemen echter toe onder invloed van
warmte, waarbij jeuk en een gespannen gevoel
op de voorgrond treden. Kenmerkend is ook dat
de rand van de krater van de zweer bijzonder
hard van structuur is.

ARSENICUM ALBUM D6-D30
De patiënt klaagt over een stekende en brandende
pijn in het gebied van de zweer, die er donker uitziet. In een ernstig geval kan er versterving van
weefsel (gangreen) optreden. Het vocht dat uit de
zweer komt is vaak wat bloederig, dun en stinkend en veroorzaakt een scherpe pijn. Wanneer
op de aangedane plaats een warme doek wordt
gelegd neemt de pijn aanmerkelijk af.

CARBO VEGETABILIS D6-D12
De omgeving van de spataderzweer ziet er meerkleurig uit, alsof deze gemarmerd is. Ook de rest
van de benen is blauwachtig verkleurd en voelt
koud aan. Daarnaast klaagt deze patiënt over
extreme gasvorming in de buik, als gevolg van
een slechte leverwerking. Het vocht dat uit de
zwerende krater komt ruikt vies en veroorzaakt
een brandende pijn, die onder invloed van warmte
nog verergert.

LACHESIS D12-D30
Evenals bij Vipera berus is de zweer heel gevoelig voor aanraking en daarom wordt een verband
niet verdragen, terwijl ook warmte de klachten
doet toenemen. De zweer zelf ziet er vies uit,
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vooral omdat de bodem ervan zwart gekleurd is
en het omliggende weefsel tot versterving neigt.
De omgeving van de zweer is doorgaans roodachtig tot blauw gemarmerd gekleurd. In het voorjaar heeft de zweer de neiging terug te komen en
weer open te breken.

MERCURIUS CORROSIVUS D12-D30
De zweer bijt zich in korte tijd diep in het
omliggende weefsel en blijft zich daarna uitbreiden. De rand van de zweer is onregelmatig
gevormd. De pijn wordt door de patiënt als brandend ervaren en neemt toe onder invloed van
warmte en extreme koude. In de nacht nemen de
pijnklachten verder toe. Uit de zweer komt een
bloederig en scherp etsend vocht.

VIPERA BERUS D6-D12
Kenmerkend voor dit middel is het feit dat de
omgeving van de zweer sterk gezwollen is. Koorts
kan optreden, evenals in ernstige gevallen bloedvergiftiging. Dit middel lijkt in veel opzichten op
Lachesis. In een enkel geval kan een oude spataderzweer plotseling weer manifest worden en
openbreken.

GEMMOTHERAPIE
Ook met behulp van gemmotherapie kan het herstel van een open been uitstekend ondersteund
worden:

CORNUS SANGUINEA 1D
Verse knoppen van de kornoeljeboom (Cornus
sanguinea). Dosering: 3 x daags 25 tot 30 druppels op een weinig water innemen.
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Valeriana officinalis
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POPULUS NIGRA 1D
Verse knoppen van de zwarte populier (Populus
nigra). Dosering: 3 x daags 25 tot 30 druppels op
een weinig water innemen.

ADERONTSTEKING
In hoofdlijnen onderscheiden we twee vormen
van aderontsteking:
• Acute en chronische flebitis (phlebitis)
Een ontsteking van een ader waarbij geen stolsels ontstaan.
• Tromboflebitis (thrombophlebitis)
Een ontsteking van een ader waarbij aan de
binnenkant een of meer stolsels kunnen ontstaan.
In dit hoofdstuk zullen we eerst de normale flebitis behandelen en vervolgens de behandeling van
een tromboflebitis.

FLEBITIS
Een gewone aderontsteking kan op verschillende
manieren ontstaan. Meestal hebben we echter te
maken met een uitzaaiing (metastase) van een
klein besmet bloedstolseltje (thrombus) dat in
een ader terecht is gekomen. Dit kan gebeuren
bij het doormaken van bijvoorbeeld een griep,
een angina, een amandelontsteking, een bijholteof oorontsteking, dan wel bij het lijden aan steenpuisten.
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Ook een aambei of een aderzwelling in de buurt
van de anus kan de oorzaak vormen. Soms ook
zien we een chronische bijholteontsteking of een
ontsteking in de kaak, zoals van een tandwortel,
als oorzaak optreden.
Nadat het stolseltje zich aan de aderwand heeft
gehecht komt de infectie tot stand. Het bloedvat
begint enigszins te zwellen en gaat ontsteken. Het
is belangrijk om reeds bij de eerste tekenen van
een acute flebitis deze goed te behandelen, aangezien de aandoening de neiging heeft om chronisch te worden en als gevolg daarvan telkens
weer terug zal keren.
Naast het behandelen van de flebitis is het vooral
noodzakelijk om de werkelijke oorzaak weg te
nemen, zodat herhaling of verergering kan worden
voorkomen. Zonder het wegnemen van de aanleiding zal in de meeste gevallen de flebitis chronisch en steeds moeilijker te genezen worden.
In het laatste geval kan tenslotte een tromboflebitis ontstaan, hetgeen in sommige gevallen
tot levensgevaarlijke toestanden kan leiden.

BEHANDELING VAN ADERONTSTEKING
In de meeste gevallen manifesteert een aderontsteking zich in de benen en ontstaat deze in een
verwijde ader. Kenmerkend is dat doorgaans de
omgeving van deze ader voortdurend warm is. Ter
versnelling van de genezing kan een wit koolblad
op de aangedane plaats worden gelegd. Hierdoor
verdwijnt al snel het vermoeide en ook het warme
gevoel uit het been.
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Bij de behandeling van een acute flebitis hebben
we de keuze uit:
• Aconitum, Agaricus muscarius, Apis, Arnica,
Arsenicum album, Belladonna, Hamamelis,
Lachesis, Mercurius, Phosphorus, Pulsatilla en
Strontium carbonicum
Bij de behandeling van een chronische flebitis
kunnen we voorschrijven:
• Arnica, Arsenicum album, Crotalus horridus,
Hamamelis, Lachesis, Lycopodium, Mercurius,
Phosphorus, Pulsatilla, Ruta graveolens, Strontium carbonicum en Vipera berus
Omdat veel van deze middelen zowel in acute als
in chronische gevallen kunnen worden gebruikt,
vermelden we de medicamenten hieronder in alfabetische volgorde.

ACONITUM D6-D12
Zoals bij het karakteristieke beeld van Aconitum
behoort, treden de klachten zeer acuut op, vooral
wanneer de aderontsteking is voorafgegaan door
een verkoudheid. De koorts kan snel oplopen en
de patiënt voelt zich ernstig ziek. Transpireren
doet hij niet of nauwelijks en hij denkt bij tijd en
wijle dood te zullen gaan. De klachten verergeren
in de avond en 's nachts, in een warme ruimte en
nadat de patiënt zich inspant of beweegt. Liggen
op de zieke lichaamszijde doet de toestand nog
verder verergeren, in tegenstelling tot een verblijf
in de frisse lucht, want daar knapt de zieke al snel
weer aardig van op.
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AGARICUS MUSCARIUS D3-D6
Bij deze acute vorm van aderontsteking treedt
een stekende en brandende pijn op. Het ontstoken gebied is opgezet en rood gekleurd, terwijl de
omgeving ervan getroffen wordt door een puistige
huiduitslag die vreselijk jeukt en brandt. Na het
eten en bij koude nemen de klachten toe, evenals
tijdens onweer en na geslachtsverkeer.

APIS D3-D12
Apis is een van de hoofdmiddelen bij aderontstekingen en werkt vooral goed en snel in het geval
van een acute flebitis als deze begint met een
duidelijk puntvormige zwelling die erg gevoelig is
voor aanraking en er uitziet als een bijensteek.
De aandoening doet zich in de meeste gevallen
rechtszijdig voor. Koele omslagen verzachten de
pijn echter aanmerkelijk. Elke vorm van warmte,
een heet bad en drukkende kleding verergeren de
klachten. Ook verblijf in een warme en gesloten
ruimte doet deze patiënt geen goed. Frisse lucht,
een koud bad en ontbloten van het lichaam geven
een behoorlijke verlichting van de klachten.

ARNICA D3-D12
Kenmerkend is hier dat de patiënt last heeft van
een heet hoofd en een koud lichaam. Soms zien
we ook angina pectoris-klachten optreden die
gepaard gaan met steken in het hart. De armen
en benen voelen gekneusd aan. Bij de minste
aanraking verergeren de klachten, evenals bij
beweging en koud-vochtig weer.
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ARSENICUM ALBUM D6-D30
Dit middel past bij uitgeputte en zwakke personen die een kadaverachtige lichaamsgeur verspreiden. Oedeem, gebrek aan eetlust en een niet
aflatende dorst zijn karakteristiek. Kou en vocht
alsmede koude dranken en spijzen verergeren de
-vooral rechtszijdige- klachten. Ook aan zee en na
middernacht nemen de klachten toe. Warmte en
het nuttigen van warme dranken en spijzen verlichten het lijden van deze patiënt.

BELLADONNA D4-D12
De klachten beginnen heel plotseling, waarbij
het gebied van de ontstoken ader rood en heet,
gespannen en gezwollen raakt. Zoals karakteristiek is bij het Belladonna-beeld heeft de patiënt
een vuurrood hoofd en rode wangen. Wanneer de
patiënt met het hoofd hoger ligt voelt hij zich veel
beter. Plat liggen en aangeraakt worden doen de
klachten verergeren, evenals koude tocht. In de
avonduren zijn de klachten meestal het hevigst.

CROTALUS HORRIDUS D12-D30
Dit middel past bij een chronische aderontsteking
die in nagenoeg alle gevallen rechtszijdig is. Het
aangedane deel van het lichaam verkleurt van
geelbruin tot bijna zwart. De patiënt is lichtschuw
en heeft nogal eens last van een neusbloeding,
waarbij donker gekleurd bloed naar buiten treedt.
Regelmatig is er sprake van een doof gevoel aan
de benen, en in de handen treedt een sensatie
op alsof er mieren overheen lopen. Bij droog
weer voelt deze patiënt zich meestal prima, maar
warmte -vooral in het begin van een warme periode- wordt slecht verdragen. Ook 's morgens en
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's avonds zijn de klachten erger, evenals in de
lente. De klacht heeft een merkwaardige periodiciteit: elk jaar op dezelfde tijd komt de aandoening terug, bij voorkeur in de lente.

HAMAMELIS Ø-D6
Hier treden de klachten vooral op aan de onderbenen. Soms treden zelfs spataderbloedingen op,
waarbij een bloedvat spontaan scheurt. De ontstoken ader is meestal bijzonder pijnlijk, terwijl de
klachten in vochtige en warme lucht nog verhevigen. De patiënt klaagt erover dat het wel
lijkt of de ader geheel open ligt. Ook spier- en
gewrichtspijnen kunnen het ziektebeeld begeleiden. Overdag, in een toestand van rust, tijdens
de menstruatie, bij aanraking en in de buitenlucht
nemen de klachten toe.

LACHESIS D12-D30
Wanneer we te doen hebben met een aderontsteking van het Lachesis-type, dan is deze meestal
linkszijdig gesitueerd. In tegenstelling tot bij Apis
ziet het ontstoken gebied er wat vlakker uit en is
het donkerrood gekleurd. Een sok, kous of broek
wordt niet verdragen op het aangedane been.
Ook de leverstreek is vaak geïrriteerd. Wanneer
de patiënt transpireert is het vocht soms roodof blauwachtig gekleurd. Bij het begin van een
uitscheiding (zweten, urineren, diarree, menstruatie) voelt deze patiënt zich een stuk beter, in
tegenstelling tot bij warm en vochtig weer, vooral
in het voor- en najaar of bij het nemen van een
warm bad.
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LYCOPODIUM D12-D60
Het klachtenbeeld van de patiënt met de chronische flebitis van Lycopodium wordt begeleid door
leverstoornissen en darmverstopping. Deze 'zoetekauw', die haast doorlopend een droge keel
maar geen dorst heeft, lijdt ook aan gebrek aan
eetlust. De klachten zijn voornamelijk rechtszijdig
en de pijn in het been trekt van boven naar beneden en van links naar rechts. Tussen vier en zes
uur in de middag nemen de klachten toe, evenals
door warmte en verblijf in een warme ruimte. Na
middernacht en bij beweging nemen de klachten
af, evenals na warm eten en drinken.

MERCURIUS SOLUBILIS D12-D30
Bij het Mercurius-type zien we nogal eens een
chronische en etterende ontsteking van de kaak
en de tandkassen optreden. Deze ontsteking kan
de oorzaak vormen van een acute of chronische
flebitis, die vaak gepaard gaat met pijn in de
botten en vooral in de benen. De pijn neemt 's
nachts sterk toe bij het liggen op de rechterzij.
Weersverandering en koud-vochtig weer hebben
eveneens een negatieve invloed op het welzijn
van de patiënt, evenals het verblijf in een warme
ruimte en bedwarmte. Vreemd genoeg voelt deze
persoon zich bij het aanleggen van een warm
kompres wel een stuk beter, evenals bij rust.

PHOSPHORUS D6-D30
Vaak gaat het hier om een lange en slanke patiënt
met lichtblond of rood haar en sproeten. De aderontsteking gaat gepaard met brandende voetzolen en handpalmen. Onrust overheerst het beeld
en dit uit zich in een voortdurend bewegen van
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de handen en de voeten. Het gebruik van warme
spijzen en dranken, lichamelijke en geestelijke
inspanning en liggen op de linkerzij, doen de
klachten toenemen. Ook onweer, weersverandering en nat worden hebben een ongunstige
invloed. Alhoewel deze patiënt zich tijdens de
schemering zieker voelt, knapt hij 's nachts en
tijdens het donker op, evenals bij het liggen op
de rechterzij. Koud drinken en eten, alsmede het
nemen van een koel bad, doen de klachten eveneens aanmerkelijk afnemen.

PULSATILLA D6-D30
De acute en chronische aderontsteking van Pulsatilla wordt getypeerd door het feit dat ook de
andere aderen in de handen en de onderarmen
duidelijk gezwollen zijn. De patiënt klaagt over
een zwaar en vermoeid gevoel in de benen bij
het staan en het zitten en de voeten zijn zichtbaar gezwollen. In de open lucht, bij beweging en
bij toepassing van koude kompressen nemen de
klachten af. Warmte en een verblijf in een warme
kamer verhevigen de klachten, die in de avonduren en wanneer men de voeten laat hangen, nog
verder toenemen.

RUTA D6
Bij Ruta behoort een doorgaans chronische flebitis
die gepaard gaat met een blijvend vermoeid gevoel
in de benen en een eveneens niet aflatend gevoel
van zwakte in deze ledematen. De patiënt is zeer
gevoelig voor reumatische aandoeningen, zoals
nek- en lendenpijn, alsmede pijn aan de gewrichten
van de handen. De klachten nemen nog toe bij koud
en vochtig weer, alsmede bij een liggende houding.
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Borago officinalis
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STRONTIUM CARBONICUM D8-D30
In dit geval hebben we te maken met een aderontsteking die wordt veroorzaakt door een samenspel van arteriosclerose en te hoge bloeddruk.
Dit is onder andere zichtbaar door een sterke
bloedaandrang naar het gezicht en het kloppen
van de slagaders in het hoofd. Hoofdpijn, reumatische pijn in de rechterschouder, gebrek aan
eetlust, diarree en oprispingen begeleiden het
ziektebeeld nogal eens. De aderen op de rug van
de hand zijn tamelijk uitgezet, terwijl de voetgewrichten opgezwollen zijn, hetgeen kramp veroorzaakt. 's Nachts transpireert deze patiënt over het
gehele lichaam. Weersverandering en kou doen
de klachten toenemen, evenals rust en het weer
in beweging komen.

VIPERA BERUS D6-D12
Het Vipera berus-type heeft duidelijk aanleg tot
het verwerven van een aderontsteking. Is deze
ontsteking eenmaal een feit, dan bezorgt deze de
patiënt veel pijn, vooral als het aangedane been
omlaag hangt. De aderen zijn bijzonder uitgezet
en hangt het betreffende lichaamsdeel omlaag,
dan denkt de patiënt dat de aderen zullen barsten. Vaak zien wij bij een dergelijke patiënt een
donkergeel tot bruinachtig beslag op de tong.
Druk op en aanraken van de aangedane ledematen verergeren de klachten, evenals weersveranderingen. Legt men het zieke been hoog, dan
nemen de pijnklachten al snel af.
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TROMBOFLEBITIS
Een tromboflebitis, een aderontsteking waarbij
zich op de plaats van de ontsteking in het bloedvat een stolsel (thrombus) vormt, is vaak het vervolgstadium van een onjuist of niet behandelde
flebitis. Als gevolg van de prop die in het bloedvat
ontstaat kunnen de erachter liggende weefsels en
organen niet goed meer doorbloed en van zuurstof voorzien worden.
Ook bestaat het gevaar dat de thrombus van de
aderwand losraakt, met de bloedstroom meegevoerd wordt en elders een verstopping veroorzaakt (embolie). Raakt de thrombus vast in de
longen of in de vaten van het hart, dan kan dit
niet alleen een ernstige beschadiging, maar zelfs
de dood tot gevolg hebben. Door een totale afsluiting van een bloedvat (ischemie) kan een infarct
of een beroerte ontstaan. Een andere mogelijkheid is dat het achterliggende weefsel tijdelijk zo
slecht doorbloed wordt dat het weefsel afsterft
(necrose).

BEHANDELING VAN TROMBOFLEBITIS
Een tromboflebitis kan -zoals uit het bovenstaande
blijkt- een bijzonder gevaarlijke aandoening zijn
en het is dan ook aan te bevelen om in een dergelijk geval de homeopathische behandeling zoveel
mogelijk in samenspraak met een arts te laten
geschieden. Tijdens de therapie moet de patiënt
bedrust houden, zodat voorkomen wordt dat het
stolsel losschiet. Over de aangedane plaats wordt
tevens een voortdurend koud gehouden kompres
gelegd.
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Bij de homeopathische behandeling van tromboflebitis trachten we niet alleen de oorzaak weg te
nemen, maar ook de thrombus op een normale
manier te laten verdwijnen, namelijk door deze
als het ware op te laten lossen. Ook trachten we
de vorming van zweren te vermijden, aangezien
het risico voor de patiënt daardoor anders nog
extra stijgt. Daarnaast proberen we de doorbloeding van de aangedane ader of aderen zoveel
mogelijk te verbeteren.
Bij tromboflebitis zien we meestal een sterke
verharding van het aangedane been of ander
lichaamsdeel, terwijl er ook sprake is van een
aanzienlijke zwelling. Als gevolg van de circulatiestoornissen die bij dit ziektebeeld optreden kan
een aangedaan been of aangedane arm blauw tot
zelfs zwart verkleurd zijn.

ACIDUM HYDROFLUORICUM D6-D12
In veel gevallen gaat de tromboflebitis van Acidum
hydrofluoricum met slechts matige pijnklachten
gepaard. Deze klachten nemen echter toe onder
invloed van warmte, waarbij jeuk van oude littekens en een gespannen gevoel op de voorgrond treden. Ook is er sprake van jeuk rond
de lichaamsopeningen en is er een verhoogde
kans op doorliggen (decubitus) van de patiënt. De
klachten verergeren bij extreme warmte en kou,
maar nemen af bij koel weer en tijdens wandelen.
Bij gebruik van dranken en in de vroege ochtenduren nemen de klachten overigens toe.
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APIS D6-D30
Apis is een van de hoofdmiddelen bij tromboflebitis, in het bijzonder als er sprake is van een ernstig oedeem en de klachten zich voordoen in de
zomer of wanneer in dit jaargetijde de klachten
verergeren. In het hoofdstuk over flebitis is dit
geneesmiddel reeds uitgebreid besproken.

CALCIUM ARSENICOSUM D6-D12
Als gevolg van een chronische en onvoldoende
behandelde aderontsteking vormen zich stolsels,
waardoor deze aderen verkleuren en er zelfs zweren ontstaan. De zwelling van de ledematen is
goed waarneembaar en de patiënt klaagt over
een ernstig vermoeid gevoel in de benen. Hoofdpijn, speekselvloed, een beklemd gevoel in de
hartstreek en ademnood komen bij dit geneesmiddelbeeld frequent voor. Bij iedere vorm van
inspanning nemen de klachten toe. Tijdens een
lichte inspanning verminderen de klachten, maar
wanneer de patiënt hierna tot rust komt nemen
de klachten weer snel toe. Bij koud weer voelt de
patiënt zich beter.

CROTALUS HORRIDUS D12-D30
Dit middel werkt vooral rechtszijdig. De aangedane
ader en de omliggende aderen kleuren bijna zwart.
Ook zien we bij dit geneesmiddelbeeld soms spontane bloeduitstortingen onder de huid optreden.
Tijdens het ziekteproces kan de koorts vrij hoog
oplopen en is er tevens een kans op bloedvergiftiging, kortom: we hebben hier te maken met
een zwaar zieke. Bij droog weer voelt hij zich
wat beter, maar warmte -vooral in het begin van
een warme periode- wordt slecht verdragen. Ook
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's morgens en 's avonds zijn de klachten erger,
evenals in de lente.

LACHESIS D12-D30
De aangedane aderen zijn bijzonder gevoelig voor
aanraking en warmte. Een verband wordt dan ook
niet verdragen. De kleur van deze aderen loopt
uiteen van paars tot blauwrood. Wel wil de patiënt
een koud kompres op de aangedane plaats gelegd
krijgen en zodra dit iets warmer wordt vraagt hij
om een nieuw koel kompres. Kou vermindert de
klachten, warmte doet deze juist toenemen.

VIPERA BERUS D6-D12
De tromboflebitis bezorgt de patiënt veel pijn,
vooral als deze het aangedane been omlaag laat
hangen. De aderen zijn sterk uitgezet en hangt het
betreffende been omlaag, dan denkt de patiënt
dat de ontstoken ader zal barsten. Op de plaats
waar zich de ontsteking en de thrombus bevinden is een duidelijke verharding van de ader voelbaar.
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In de Introductiecursus Homeopathie worden de
volgende onderwerpen behandeld:

REGISTER VAN AANDOENINGEN
A
aambeien
tijdens de zwangerschap
aangezichtspijn
aardappelneus
aardbeienneus
abortus
dreigende
acne
behandeling van littekens
en voeding
acute buik
adem, slechte
ademhaling, conditie van de
ademhalingsziekten
en roken
adenoïde vegetaties
aderontsteking
aderverkalking
in de hersenen
aften
agorafobie
agressie bij kinderen
agrypnia
albuminurie tijdens de zwangerschap
allergie
cosmeticageneesmiddelvoedingszonne-
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alopecia
areata
diffusa
seborrhoeica
senilis
amandelaandoeningen
constitutiebehandeling
amenorroe
primaire
anemie
tijdens de zwangerschap
angina
pectoris
tonsillaris
angsten
anorexia
nervosa
anosmie
apoplexia cerebri
area celsi
arteriosclerose
arthritis urica
arthrosis deformans
artrose
heupgewrichtkniegewrichtasomnia
astma
behandeling tijdens de aanval
ontstaan van de aanval
verloop van de aanval
atherosclerose
B
baardhaar, uitval van
baardschurft
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baarmoederbloeding, tussentijdse
baarmoederontsteking
Bechterew, ziekte van
bedplassen
wektraining
beenderziekten
beeneter
beenmergontsteking
beenverweking
beenvliesontsteking
berg bij zuigelingen
beroerte
acute
dreigende
Besnier-Boeck, ziekte van
bevalling
chirurgisch ingrijpen
complicaties
langzaam verlopende
nervositeit
bewegingsapparaat
bijholteontsteking
acute
chronische
blaasjes, huidblaasontsteking
blaren
blepharitis
bloedarmoede
tijdens de zwangerschap
bloeddrukafwijkingen
te hoge
te lage
bloedingen
bloedsomloopstoornissen
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bloeduitstorting
bloedvergiftiging
bof
boosheid
borstproblemen
borstvliesontsteking
borstvoeding
en milieuvervuiling
te veel
te weinig
botbreuk
botkneuzing
botontkalking
boulimia
bradycardie
brandwonden
bronchitis
buikpijn
C
carcinoma ventriculi
cariës
dentium
cephalalgia
cerebrosclerose
cholangitis
cholecystitis
cholelithiasis
cholesterinemie
clavus
climacterium
colica renalis
commotio cerebri
concentratiestoornissen
condyloma acuminatum
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conjunctivitis
bij pasgeborenen
conjuncto-blepharitis
constipatio
habitualis
constitutiebehandeling
bij amandelaandoeningen
bij psoriasis
bij reuma
bij verstuiking
constitutietypen
psorische
sycotische
syfilitische
tuberculinische
contusio
cor nervosum
coryza
cosmetica-allergie
coxarthrose
cystitis
D
darmverstopping
bij zuigelingen
tijdens de zwangerschap
dauwworm
decompensatio cordis
defluvium capillorum
depressie
postpartum
diarree
bij zuigelingen
difterie
digitus mortuus
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dikke bal
distorsie
duizeligheid
tijdens de overgang
duodenitis
dwangnagels
dyslexie
dysmenorroe
E
eczeem
droog
eerste tekenen van
etterend
nat
eetlust, gebrek aan
bij kinderen
eileiderontsteking
eksteroog
emfyseem
endocarditis
enuresis nocturna
epilepsie
epistaxis
ergernis
erysipelas
F
favus
fibromyositis
fijt
flebitis
foetor ex ore
fosfaatstenen
fractuur
furunkel 238
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G
galblaasontsteking
galklachten
galkoliek
galstenen
galwegontsteking
gastritis
gastro-duodenitis
gebit, zenuwpijn
gebitsproblemen
geelzucht bij pasgeborenen
geestelijke ontwikkeling, achterblijvende
geheugenzwakte
geïrriteerdheid
geneesmiddelallergie
gerstekorrel
gewrichtsreuma
acute
chronische
gingivitis
glandulae salivales
glossitis
gonartritis
gonartrose
gonitis
gordelroos
Graves, ziekte van
griep
H
haarafwijkingen tijdens de zwangerschap
haaruitval
diffuus
door ouderdom
door voedingsfouten
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door ziekte
kale plekken
tijdens de overgang
haarziekten
haemoptysis
hartaandoeningen
hartangst
hartinfarct
hartklachten
acute
nerveuze
hartkloppingen
hartkramp
hartslag
te snelle
te trage
hartspierontsteking
acute
chronische
hematoom
hemorroïden
tijdens de zwangerschap
hepatitis
herpes
facialis
genitalis
labialis
tonsurans
van het oog
zoster
zoster ophthalmicus
herpesinfecties
hersenschudding
heupgewrichtartrose
hik
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hoest
chronische
droge
vochtige
hoofdpijn
hoofdzeer bij zuigelingen
hooikoorts
hordeolum
huid
allergische reactie
blaasjes
blaren
jeuk
kloven
kneuzing
knobbels
korsten
ontsteking
puistjes
scheurtjes
schubben
verwonding
zwakte van de
huidaandoeningen
bij zuigelingen
hypaciditeit
hyperaciditeit
hyperhidrosis
hyperkeratosis subungualis
hyperptyalisme
hypertensie
hyperthermie
hyperthyroïdie
hyperthyrosis
hypertonie
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hyperventilatie
hypotensie
hypothyroïdie
hypothyrosis
hysterotokotomie
I
incontinentia urinae
inenting, gevolgen van
intercostaalneuralgie
intertrigo
ischialgie
ischias
J
jaloersheid
jeuk
jicht
K
kaakgewricht, aandoeningen van het
kaakklem
kalknagels
kanker en roken
karakterproblemen
bij kinderen
karbonkel
keelaandoeningen
keelafsluiting
keelontsteking, acute
keelpijn, acute
kiespijn
kiezen
doorkomen van
trekken van
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wisselen van
kindertypen
kinderziekten
acute
kinkhoest
kletskop
kloven, huidkneuzing
kniegewricht
artrose
ontsteking
knobbels, huidkoorts
koortsuitslag
korsten
kortademigheid
kraambed
kraamzuivering
kramp
klonische
tonische
krampen
kroep
kyfose
L
laryngitis diphtherica
leesblindheid
leverontsteking
lichaamsreiniging
lichamelijke ontwikkeling, achterblijvende
likdoorns
lippen, kloven
lochia
longbloeding
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longemfyseem
longontsteking
catarrale
kroepeuze
longverwijding
lordose
luchtwegaandoeningen
luiereczeem
M
maag-darmzweren
maagkanker
maagpijn
maagslijmvliesontsteking
maagzuur
magerte, abnormale
mazelen
menarche
Ménière, ziekte en syndroom van
menstruatie
onregelmatige
pijnlijke
te korte en onregelmatige
te late
uitblijvende
menstruatiebloeding
eerste
ernstige
menstruatieklachten
metritis
miskraam
dreigende
misselijkheid tijdens de zwangerschap
mond, droge
mondhoeken, kloven
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mondslijmvliesontsteking
met zweervorming
mononucleosis infectiosa
morbilli
mouches volantes
MS
multipele sclerose
myalgia
myocarditis
acute
chronische
myositis rheumatica
N
naainagels
nagelafwijkingen
nagelbedontsteking
nagelbijten
bij kinderen
nagelomloop
nagelontsteking
nagels
ingegroeide
kalkstroopnagelziekten
negenoog
nephritis
acuta
chronica
nephrolithiasis
nervositas
nervositeit
netelroos
neusbloeding
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neusverkoudheid
acute
chronische
chronische - bij kinderen
nierbekkenontsteking
nierkoliek
nierontsteking
acute
chronische
nierstenen
nijdnagels
O
obstipatie
bij zuigelingen
tijdens de zwangerschap
ongevallen
onychia
onyxofagie
bij kinderen
oogaandoeningen
allergische reacties
vermoeidheid
verwondingen
zenuwtrekkingen
oogbindvliesontsteking
oogharen, uitval van
ooglidrandontsteking
oogontsteking bij zuigelingen
ooraandoeningen
oorontsteking
acute middenchronische middenuitwendige
oorsuizen
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oorziekten bij kinderen
open been
opvliegers
orchitis
osteomalacie
osteomyelitis
osteoporose
otitis
externa
media acuta
media chronica
na kinderziekte
overgangsklachten
duizeligheid
haaruitval
oxalaatstenen
ozaena
P
palpitatio cordis
panaritium
cutaneum
necroticum
paralysis
parodontose
parotitis epidemica
pasgeborenen
penis, slapte van de
pericarditis
periostitis
perniones
pertussis
Pfeiffer, ziekte van
pharyngitis
phlebectasia
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pijnbestrijding
pleinvrees
pleuritis
exsudativa
sicca
pleuritis, nabehandeling van
PMS
pneumonie
polyarthritis rheumatica
acuta
chronica
postpartum depressie
PPD
preclimacterium
premenstrueel syndroom
premenstruele pijn
prostaat
hypertrofie
ontsteking
vergroting
prostatitis
pruritis
psoriasis
inversa
pustulosa
universalis
vulgaris
psoriasis, constitutiebehandeling
psorische constitutie
psychische aandoeningen
puistjes
pulpitis
pyelonephritis
pylorospasmus
pyrosis
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R
Ramsay-Hunt, syndroom van
reiniging van het lichaam
reukvermogen, verlies van het
reuma
acute gewrichtschronische gewrichtsconstitutiebehandeling
voeding
rheumatismus muscularis
acuta
chronica
rhinitis
acuta
allergica atopica
atrophicans
chronica
rhinophyma
ribbenneuralgie
ringworm
rodehond
roken
en ademhalingsziekten
en kanker
stoppen met
roodvonk
roos
rosacea
rubella
rugklachten tijdens de zwangerschap
S
salivatio
salpingitis
sarcoïdose
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scarlatina
schaafwonden
scheurbuik
scheurtjes, huidscheurwonden
schildklieraandoeningen
schildklierwerking
te sterke
te zwakke
schoolangst
schoolhoofdpijn
schoolmoeheid
schouder-neksyndroom
schubben, huidschubvlecht
scoliose
scorbuut
sectio caesarea
sepsis
singultus
sinusitis
acute
chronische
slaapstoornissen
bij kinderen
en kindertypen
slapeloosheid
smaakstoornissen
smetten
snijwonden
spasmus
spataderen
tijdens de zwangerschap
speekselbezwaren
speekselklierzwelling
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speekselsteenvorming
speekselvloed
spierkneuzing
spierpijn
spierreuma
acute
chronische
spijsverteringsziekten
splinterwonden
spondylosis ankylopoietica
sporthart
spruw
steekwonden
steenpuist
stinkneus
stomatitis
aphthosa
ulcerosa
straatvrees
stroopnagels
sudamina
sudor pedum
sycosis barbae
sycotische constitutie
syfilitische constitutie
T
tachycardie
tandbederf
tanden
doorkomen van
trekken van
wisselen van
tandmergontsteking
tandpijn
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tandvleesontsteking
teelballen, ontsteking van de
tepelaandoeningen
tinea favosa
tinnitus aurium
tong, aandoeningen van de
tongontsteking
transpiratie, overmatige
trigeminusneuralgie
trismus
tromboflebitis
tuberculinische constitutie
twaalfvingerige darm, ontsteking van de
U
ulcus cruris varicosum
unguis incarnatus
uraatstenen
urinewegaandoeningen
urticaria
V
vaginitis
varicella
varices
tijdens de zwangerschap
verdrinking
verkoudheid bij zuigelingen
verlamming
verruca
carnosa
mollis
plana juvenilis
senilis
vulgaris
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verslikken
verstikking
verstopping van de darm
bij zuigelingen
verstuiking
vertigo
vetzucht
voedingsallergie
voetschimmel
voetzweet, overmatig
W
waterpokken
wenkbrauwhaar, uitval van
wervelkolom, afwijkingen van de
wervels, scheefstand van de
wimpers, uitval van
winterhanden
wintervoeten
woede
wonden
etterende
schaafsnijsplintersteekwondroos
woordblindheid
worminfecties bij kinderen
wratten
X
xerostomie
Z
zaadballen, ontsteking van de
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zenuwachtigheid
zenuwstelsel, ziekten van het
zilverschub
zona
zonneallergie
zonnesteek
zuigelingen
diarree
huidaandoeningen
luiereczeem
niet verdragen van melk
oogontsteking
pylorospasmus
spugen bij borstvoeding
verkoudheid
verstopping
zwakte na de geboorte
zuigelingenstaking
zuurbranden
zwangerschap
aambeien
bloedproblemen
darmverstopping
en medicijngebruik
haarafwijkingen
misselijkheid
rugklachten
spataderen
urineproblemen
zweetafscheiding, overmatige
zweetuitslag
zweetvoeten
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REGISTER VAN GENEESMIDDELEN
A
Abies nigra
Abies pectinata (gemmo)
Abrotanum
Acer campestris
Acetanilidum
Acidum aceticum
Acidum benzoicum
Acidum fluoricum
Acidum formicicum
Acidum glutaminicum
Acidum hydrocyanicum
Acidum hydrofluoricum
Acidum muriaticum
Acidum nitricum
Acidum oxalicum
Acidum phosphoricum
Acidum picrinicum
Acidum salicylicum
Acidum sulfuricum
Aconitum
Adonis vernalis
Adrenalinum
Aesculus (gemmo)
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum (gemmo)
Aethiops antimonialis
Aethusa cynapium
Agaricus muscarius
Agnus castu
Ailanthus
Aletris farinosa
Allium cepa
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Alnus glutinosa (gemmo)
Alnus incana (gemmo)
Aloe
Alumina
Ambra grisea
Ammi visnaga
Ammonium bromatum
Ammonium carbonicum
Ammonium muriaticum
Amylium nitrosum
Anacardium orientale
Antimonium crudum
Antimonium tartaricum
Aorta
Apariet
Apis mellifica
Aralea racemosa
Argentum metallicum
Argentum nitricum
Arnica
Arsenicum album
Arsenicum bromatum
Arsenicum jodatum
Arum triphyllum
Arundo donax
Asa foetida
Asparagus
Asterias rubens
Atropinum sulfuricum
Aurum metallicum
Aurum muriaticum
Avena sativa
B
Bacillinum
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Badiaga
Baptisia
Barium carbonicum
Barium jodatum
Barium muriaticum
Belladonna
Bellis perennis
Berberis aquifolium
Berberis vulgaris
Beryllium metallicum
Bismutum subnitricum
Blatta orientalis
Borax
Bromium
Bryonia
Bufo rana
C
Cactus
Cadmium phosphoricum
Cadmium sulfuricum
Calcium arsenicosum
Calcium carbonicum
Calcium causticum
Calcium fluoratum
Calcium fluoricum
Calcium jodatum
Calcium muriaticum
Calcium phosphoricum
Calcium picrinicum
Calcium silicicum
Calcium sulfuricum
Calendula
Camphora
Cancer fluviatilis
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Cancerinum
Cannabis sativa
Cantharis
Capsicum
Carbo animalis
Carbo vegetabilis
Carboneum sulfuratum
Carcinosinum
Carduus marianus
Castanea vesca (gemmo)
Caulophyllum thalictroides
Causticum
Cedron
Cedrus libani (gemmo)
Chamomilla
Chelidonium
Chimaphila umbellata
China
Chininum arsenicosum
Chininum ferrocitricum
Chininum muriaticum
Chininum salicylicum
Chininum sulfuricum
Chionanthus virginica
Chloralum hydratum
Cholesterinum
Cicuta virosa
Cimicifuga
Cina
Cinnabaris
Clematis recta
Coccinella septumpunctata
Cocculus
Coccus cacti
Coffea cruda
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Colchicum autumnale
Collinsonia canadensis
Colocynthis
Condurango
Conium maculatum
Convallaria majalis
Corallium rubrum
Cornus sanguinea (gemmo)
Corylus avellana (gemmo)
Crataegus
Crocus
Crotalus horridus
Croton tiglium
Cuprum arsenicosum
Cuprum metallicum
Cuprum oxydatum nigrum
Cyclamen
Cypripedium pubescens
Cytisus laburnum
D
Diafragma
Digitalis
Diopside
Dioscorea villosa
Diphterinum
Disci cervicales
Disci lumbales
Disci thoracales
Dolichos pruriens
Drosera
Dulcamara
E
Echinacea angustifolia
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Echinacea purpurea
Equisetum arvense
Equisetum hiemale
Erigeron canadensis
Eupatorium purpureum
Euphorbium
Euphrasia
F
Fagus sylvatica (gemmo)
Ferrum metallicum
Ferrum muriaticum
Ferrum phosphoricum
Ferrum picrinicum
Folliculinum
Formica rufa
Fragaria vesca
Fucus vesiculosus
G
Gambogia
Gelsemium
Geranium maculatum
Geranium robertianum
Glonoinum
Gnaphalium polycephalum
Graphites
Gratiola
Grindelia robusta
Guajacum
H
Hamamelis
Hedera helix
Hekla lava
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Helleborus
Helonias dioica
Hepar sulfuris
Hydrastis canadensis
Hydrocotyle asiatica
Hyoscyamus
Hypercal
Hypericum perforatum
I
Iberis amara
Ignatia
Ipecacuanha
Iris versicolor
J
Jaborandi
Jodoformium
Jodum
Juglans regia
Justicia
K
Kalium arsenicosum
Kalium bichromicum
Kalium bromatum
Kalium carbonicum
Kalium jodatum
Kalium muriaticum
Kalium nitricum
Kalium phosphoricum
Kalium sulfuricum
Kalmia
Kreosotum
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L
Lac caninum
Lac defloratum
Lachesis
Lapis albus
Lappa arctium
Latrodectus mactans
Laurocerasus
Lavaglas
Ledum
Leonuris cardiaca
Leptandra
Ligustrum vulgare (gemmo)
Lilium tigrinum
Linaria
Lithium carbonicum
Lobelia inflata
Luesinum
Luffa operculata
Lycopodium
Lycopus virginicus
M
Magnesium borocitricum
Magnesium carbonicum
Magnesium chloratum
Magnesium muriaticum
Magnesium phosphoricum
Mancinella
Mandragora
Manganum aceticum
Manganum metallicum
Medorrhinum
Melilotus officinalis
Mephitis putorius
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Mercurius bijodatus
Mercurius corrosivus
Mercurius cyanatus
Mercurius jodatus flavus
Mercurius solubilis
Mercurius vivus
Mezereum
Millefolium
Morbillinum
Moschus
Myristica sebifera
N
Naja tripudians
Natrium carbonicum
Natrium muriaticum
Natrium nitricum
Natrium phosphoricum
Natrium sulfuricum
Nux moschata
Nux vomica
O
Oenanthe crocata
Oleum therebinthina
Onosmodium virginicum
Opium
Ornithogalum umbellatum
P
Paeonia officinalis
Palladium metallicum
Pareira brava
Parotidinum
Pertussinum
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Petroleum
Petroselinum
Phaseolus vulgaris
Phellandrium
Phosphorus
Phytolacca
Plantago
Platinum metallicum
Plumbum aceticum
Plumbum metallicum
Podophyllum peltatum
Populus nigra (gemmo)
Populus tremuloides
Prunus spinosa
Psorinum
Ptelea trifoliata
Pulmine
Pulsatilla
Pyrogenium
R
Ranunculus bulbosus
Ratanhia
Rhododendron
Rhus toxicodendron
Ribes nigrum (gemmo)
Robinia pseudoacacia
Rosmarinus officinalis
Rubia tinctorum
Rubus fruticosus (gemmo)
Rubus idaeus (gemmo)
Rumex crispus
Ruta
S
Sabadilla
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Sabal serrulata
Sabina
Salvia officinalis
Sambucus nigra
Sanguinaria canadensis
Sanicula
Sarsaparilla
Scarlatinum
Scilla
Scirrhinum
Scutellaria lateriflora
Secale cornutum
Senecio aureus
Senega
Sepia
Silicea
Solidago
Sorbus domestica (gemmo)
Spigelia
Spireae ulmaria
Spongia tosta
Stannum metallicum
Staphisagria
Sticta pulmonaria
Stillingia sylvatica
Stramonium
Strontium carbonicum
Strophantus
Strychninum valerianicum
Sulfur jodatum 4
Sulfur
Sumbulus moschatus
Symphytum officinalis
T
Tabacum
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Tamarix gallica (gemmo)
Tarantula cubensis
Taraxacum
Tartarus emeticus
Tellurium metallicum
Terebinthina
Teucrium marum
Thallium aceticum
Thallium metallicum
Thea
Theridion
Thuja
Thyreoidinum
Trillium pendulum
Tuberculinum Bovinum
Tuberculinum Koch
Tuberculinum Marmorek
Tuberculinum Rest
U
Ulmus campestris (gemmo)
Uranium nitricum
Urtica urens
Usnea barbata
V
Valeriana
Veldspaat
Veratrum album
Veratrum viride
Verbascum
Viburnum opulus
Vinca minor
Viola odorata
Viola tricolor
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Vipera berus
Viscum album
Viscum album (gemmo)
X
X-rays
Z
Zea mais (gemmo)
Zincum metallicum
Zincum valerianicum

