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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
Frits Groenestijn
directeur
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SYMPTOMATOLOGIE (3)
In de vorige les hebben we een begin gemaakt
met het bespreken van de gewaarwording, de
manier waarop mensen hun bezwaren en hun pijn
ervaren. In deze gewaarwording onderkennen we
drie niveaus: de gemoedssymptomen, de intellectuele symptomen en de lichamelijke symptomen.

DE GEMOEDSSYMPTOMEN
Gemoedssymptomen worden in de homeopathie
als heel waardevol, zoniet als het meest waardevol gezien. Wanneer een ziekteproces zich ontwikkelt zie je in veel gevallen eerst psychische
symptomen optreden. Het is overigens niet zo dat
je zomaar kunt stellen: kijk deze man is nu in
zo'n gemoedstoestand, straks krijgt hij dit of dat.
Nee, vaker zie je pas welke gemoedssymptomen
zich hebben voorgedaan als de aandoening zich al
gemanifesteerd heeft en je met de patiënt in de
tijd terug gaat om een volledig beeld van de aandoening te krijgen. Wanneer iemand last van zijn
gal krijgt zie je nogal eens dat de patiënt al enige
tijd ervoor aan slechte humeuren is gaan lijden en
snel boos werd. Hetzelfde zie je soms bij mensen
die eerst vrolijk van aard waren, maar steeds
meer depressieve neigingen ontwikkelden en uiteindelijk aan een ernstige ziekte bleken te lijden.
Al in een heel vroeg stadium zie je dat veel
aandoeningen die zich lichamelijk uiten vooraf
gegaan worden door psychische symptomen. Het
hoe en waarom hiervan is niet helemaal duidelijk, maar het gaat hier om een ervaringsfeit.
Bij kinderen zie je dit fenomeen overigens vaak
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optreden. Al enkele dagen voordat ze ziek worden
zijn ze hangerig of dreinerig, zijn prikkelbaar en
hebben weinig zin in eten. Het zich vooraf melden
van psychische symptomen heeft een groot voordeel wanneer je met homeopathische geneesmiddelen werkt. Deze middelen hebben in hun
geneesmiddelbeeld immers vaak niet alleen lichamelijke, maar ook psychische kenmerken. Denk
maar eens aan het kind dat 's nachts wakker
wordt en angstig is; met Aconitum zul je hier veel
kunnen doen. Of wanneer het kind erg druk en
ongezeglijk is; in dat geval brengt Chamomilla
vaak uitkomst.
De Duitse arts Gerhard Köhler stelt dat in de
opbouw van alle organismen een duidelijke rangorde bestaat. Volgens hem hebben alleen de
hogere organismen met een toenemende complexiteit een steeds grotere psychische uitdrukkingsvaardigheid. Het bijzondere van mensen en
datgene wat afzonderlijke individuen van elkaar
onderscheidt, manifesteert zich het meest uitgesproken op psychisch-geestelijk niveau. En juist
vanwege het onderscheid tussen mensen is homeopathie zo goed toepasbaar.

ANGST EN VREES
Vooral de complexiteit van angst en vrees als
wezenlijk bestanddeel van het zijn van de mens,
vinden we terug in de uitgebreidheid van de psychische kenmerken van een groot aantal homeopathische geneesmiddelen. Angst en vrees hebben
een sterke psychische component, maar bergen
ook lichamelijke factoren in zich. Denk maar
eens aan iemand die zich druk maakt over een

Demo
Specialisatiecursus
Homeopathie

komende ontmoeting. Hij of zij maakt zich daar
vreselijk druk over, iets dat zich lichamelijk bijvoorbeeld kan uiten in een rood hoofd en bijbehorende spanningshoofdpijn (Belladonna) of een wit
weggetrokken gezicht met duizelingen (Veratrum
album). Zo zijn er nog tientallen geneesmiddelen
die een nagenoeg zelfde vorm van psychische
angst en vrees kennen, maar waarbij de gevolgen
weer anders zijn. Een paar voorbeelden: diarree,
buikpijn, maagpijn, misselijkheid, gewrichtspijn,
grieperigheid, allemaal kunnen ze in verband
staan met angst en vrees. Angst en vrees verdienen dus een grote aandacht wanneer je op een
ziektegeval van een patiënt ingaat.

LEVENSDRIFT
Köhler schenkt ook veel aandacht aan wat hij
noemt de levendrift. Levensdrift is al datgene
wat ons drijft om te leven en te overleven, onszelf te laten functioneren en in stand te houden.
De keerzijde hiervan is de angst voor de dood,
maar ook het verlangen naar het levenseinde, het
gebrek aan een zinvol gevoel om verder te leven,
het leven enige vorm van zinnigheid te geven.
Of de neiging tot vernietiging van zichzelf of van
anderen, beschadigen, haten, gierigheid en verspilling, een overmaat of juist een gebrek aan
zelfvertrouwen. Allemaal zijn het factoren die iets
te maken hebben met onze levensdrift.
Zolang de tegengestelden van deze levensdrift
met elkaar in balans zijn zullen er normaliter geen
ziekteverschijnselen optreden, maar anders is het
wanneer de verhoudingen verstoord raken. Vaak
is er dan sprake van het overschrijden van een
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tolerantiegrens: iemand houdt niet van zichzelf,
ziet het leven als weinig waardevol, maar heeft
wel een leuke baan waarin hij veel van zichzelf
kwijt kan. Nu valt zijn baan plotseling weg door
een reorganisatie binnen het bedrijf en deze persoon raakt daardoor volledig van de wijs. Je
kunt je voorstellen dat iemand in zo'n geval een
behoorlijke kans loopt om niet alleen psychische,
maar daarna ook lichamelijke klachten te ontwikkelen.

TUSSEN DE REGELS OORZAKEN VINDEN
Als homeopaat ben je eigenlijk voortdurend bezig
met tussen de regels van het verhaal van de
patiënt door te lezen. Homeopathie is, ik zei het
al eerder, een vorm van puzzelen, waarbij je als
een menselijke rechercheur een groot aantal factoren, verborgen zaken en tips natrekt om daaruit
uiteindelijk een juiste geneesmiddelkeuze en een
goed behandelplan te kunnen vormen. Mensen die
angstig zijn, zullen dit meestal proberen te verbergen. Ten eerste vinden ze het niet prettig om
voor angstig aangezien te worden en ten tweede
heeft het toegeven aan het feit dat je angstig bent
voor veel mensen de vervelende bijwerking dat
men daardoor nog angstiger wordt. Angst heeft
immers de neiging om zich in een spiraalvorm te
ontwikkelen.
Je zult in de loop van de tijd alleen je zelf kunnen
leren om angst en vrezen bij anderen te ontdekken, maar het is goed om altijd op deze factoren
te letten. Daarnaast is het ook heel raadzaam
om bij jezelf na te gaan welke invloed angst,
vrees, bezorgdheid en andere gevoelens die iets
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te maken hebben met het niet helemaal in de
hand hebben van een situatie, op jezelf hebben.
Sommige mensen ontdekken na verloop van tijd
dat eigenlijk iedereen zijn eigen manier heeft
om angstig te zijn. Soms is dat helemaal niet
zo nadelig; het is bekend dat formule-1-coureurs
eigenlijk altijd wel blij zijn met hun angst, omdat
die hen afremt in het nemen van te grote risico's
en hen tevens heel wakker en oplettend houdt. In
dat geval heeft angst duidelijk zin, maar bij veel
mensen heeft het angstig en zorgelijk zijn weinig
tot geen zin en lijden ze hieraan al jaren.

JEZELF INHOUDEN
Een vorm van angst uit zich ook in het zichzelf in
bepaalde situaties inhouden. Je kent waarschijnlijk wel mensen die bepaalde klachten hebben of
zich in het leven niet prettig voelen, maar daarvan zo min mogelijk aan de omgeving laten blijken. Bijvoorbeeld de huismoeder die de zorgen
om haar gezin niet aankan, aan hevige rugpijnen
lijdt, maar toch tegen alles in haar huishouden
blijft voeren en geen tijd voor zichzelf neemt.
Wanneer je haar adviseert om het eens wat rustiger aan te doen, zegt ze dat dat niet kan: ze
heeft een hard werkende man en twee studerende kinderen. Wanneer die aan het eind van de
middag moe thuiskomen moet er toch eten op
de tafel staan? Zij hebben het toch al zo druk en
dan kun je ze toch niet zomaar zonder eten laten
zitten? En je kunt ze toch ook niet lastigvallen met
je gezeur over pijntjes.
Je zult misschien hebben opgemerkt dat in dit
geval twee belangrijke factoren meespelen. Ten
eerste gaat deze vrouw naar alle waarschijn-
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lijkheid al jaren gebukt onder de last van haar
gezin en heeft ze hierdoor zowel psychische als
lichamelijke klachten ontwikkeld. Daarnaast kan
ze eigenlijk geen kant uit. Je zou bijna kunnen
zeggen dat ze gevangen zit in haar eigen situatie, maar in werkelijkheid heeft ze zichzelf gevangen gezet. Ze heeft immers geen idee hoe haar
huisgenoten zullen reageren wanneer de huisarts
plotseling voorschrijft dat ze zes weken plat op
bed moet rusten. Oorzaak, gevolg en het in
stand houden van oorzaken en gevolgen gaan dus
vaak samen en compliceren het ziektebeeld. Juist
daarom is het tussen de regels kunnen lezen van
het verhaal van de patiënt zo belangrijk.
In het voorgaande voorbeeld spelen ook
schuldgevoelens een belangrijke rol. Mensen met
een schuldgevoel voelen zich haast altijd geïsoleerd en hebben een negatief zelfbeeld ontwikkeld. Dat laatste heeft in veel gevallen op zich
al een ziekmakende invloed. De schuldgevoelens
openbaren zich op de praktijk vaak aan de hand
van een tijdje zwijgen wanneer het onderwerp
van de schuldgevoelens of de aanleiding ertoe
ter sprake komen. Maar ook een wegwuivend
gebaar kan een aanwijzing zijn voor achterliggende schuldgevoelens. Bij de meeste mensen
zie je dat hoe meer je hen de helpende hand
toesteekt, hoe opener ze worden en daardoor
gemakkelijker uitspreken wat hem of haar nu
eigenlijk dwars zit en waarom en op welke manier
men zichzelf klem heeft gezet.
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DE RUSTIGE OPVLIEGER
Hoe goed psychische factoren verborgen kunnen
zijn laat zich vertalen uit mijn eigen verleden. Als
enig kind van lieve, maar ook erg nerveuze en
zorgzame ouders die voortdurend op mijn letten,
ontwikkelde ik mij tot een opvliegend kind, iets
waarvan niet alleen ikzelf, maar ook mijn ouders
op hun beurt veel last hadden. Wanneer ze in
contact kwamen met familie of kennissen en het
gesprek over kinderen ging, vertelden ze dat hun
Fritsje zo vreselijk opvliegend kon zijn. Anderen
keken hen dan aan met een gezicht van: 'Hoe kan
dat nou, hij is altijd zo braaf en rustig?' Alhoewel
niet braaf, was ik in de meeste gevallen inderdaad rustig, maar dan wel alleen in een omgeving met rustige mensen. Zelfs als ik voor een
lichamelijk onderzoek naar het ziekenhuis moest
bleef ik rustig, maar zodra mijn ouders, die ook
onderling een nogal nerveuze manier van omgaan
met elkaar hadden, in de buurt waren sloeg mijn
gedrag om.
Het leven in twee werelden, de wereld van mijn
eigen rust en de nerveuze wereld van mijn ouders,
zorgde voor een onbalans die zich niet alleen uitte
in boosheid en verzet, maar ook in steeds weer
terugkerende longontstekingen, die op hun beurt
weer bestreden werden met grote hoeveelheden
antibiotica. Dat laatste had weer effect op mijn
darmflora en tenslotte ook weer op mijn psychische toestand. Alle behandelingen ten spijt keerde
het tij vanzelf na de geboorte van mijn zus. Ik was
elf jaar en kreeg plotseling nog maar nauwelijks
aandacht, werd een stuk rustiger en een groot
deel van mijn lichamelijke klachten verdween.
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INTELLECTUELE SYMPTOMEN
Om iemand goed te kunnen behandelen moet je
hem of haar voor een aanzienlijk deel kunnen
doorgronden, iets dat we in het voorgaande al duidelijk hebben kunnen waarnemen. Ook de intellectuele symptomen spelen een belangrijke rol
bij de uiteindelijke geneesmiddelkeuze. Is iemand
kien en oplettend of laat hij het er allemaal bij
zitten. En wat misschien nog belangrijker kan
zijn: was iemand vroeger heel oplettend en loopt
hij er de laatste tijd de kantjes af? Kan iemand
goed uit zijn woorden komen? Hoe is het gesteld
met het geheugen van de patiënt en is iemand
in staat om beslissingen te nemen en zo ja, op
welke wijze? Het is vaak niet gemakkelijk om
de intellectuele symptomen op een goede manier
te duiden. Iemand die weinig intelligent overkomt, hoeft nog niet dom te zijn. En wanneer
iemand geen interesse heeft in moderne technische hoogstandjes, zegt dat nog niet dat iemand
intellectueel achtergebleven is.
De moeilijkheid van het afwegen van de waarde
van intellectuele symptomen is goed te merken
wanneer je de vele werken van beroemde homeopaten leest. Heel vaak hebben ze geprobeerd
om deze intellectuele symptomen op een zo integer mogelijke manier te beschrijven, maar vaak is
hen dat niet helemaal gelukt. Er zijn geen wetten
en regels aan de hand waarvan je de waarde van
de intellectuele symptomen kunt meten en afwegen en misschien is dat maar goed ook. Je zult
aan de weinige handvaten die er op dit gebied
zijn niet veel steun kunnen ontlenen en het vooral
moeten hebben van de ervaring die je op dit
gebied in de loop van de jaren zult opdoen.
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LICHAMELIJKE SYMPTOMEN
Nu komen we dan eindelijk bij de lichamelijke
symptomen, iets waarover de patiënt waarschijnlijk het eerste zal praten wanneer hij of zij op
de praktijk komt. Ook hier zie je weer vaak
dat een patiënt over bepaalde specifieke klachten -zoals hoofdpijn- praat, maar de nekpijn, het
stijve gevoel in de schouders en in de vingers
'vergeet' te melden. Gericht doorvragen is in zo'n
geval eigenlijk altijd noodzakelijk. De patiënt wil
die ene specifieke klacht verholpen hebben, want
daarvan heeft hij immers de meeste last. 'De
andere klachten, ach, die zullen later ook wel
overgaan.'
Wat veel mensen niet begrijpen is dat er bijna
altijd een causaliteit bestaat tussen de verschillende klachten en dat ze elkaar vaak zelfs
verergeren. Denk maar eens aan mensen met duizeligheidsklachten: vaak hebben ze ook nekklachten, ademen verkeerd, lijden aan een te hoge
bloeddruk, hebben spierpijnen vanwege een verhoogde spierspanning door een verhoogde aanmaak van adrenaline, en vaak zie je ook nog
hyperventilatieklachten. En dan hebben we het
nog niet eens over de psychische oorzaken en
gevolgen die aan de eenvoudige klacht duizeligheid ten grondslag kan liggen. Daarom is het van
belang dat de patiënt niet alleen vertelt hoe de
duizeligheid zich uit (van voren naar achteren of
draaiduizeligheid), maar ook wanneer deze last
van een stijve nek heeft, hoe dit aanvoelt en
wanneer het optreedt, wanneer de kortademigheid optreedt, hoe dit aanvoelt en wanneer het
weer verdwijnt. Kortom: een goede diagnose en
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geneesmiddelkeuze zal altijd gepaard gaan met
vragen, vragen en nog eens vragen.

LOKALE EN ALGEMENE SYMPTOMEN
We maken een onderscheid tussen lokale symptomen en algemene symptomen. Overigens gaan
deze soms ook min of meer in elkaar over.
Algemene symptomen zijn onder andere vermoeidheid en slapte, transpireren en gebrek
aan conditie. Spierpijn is, wanneer het zich
-zoals bij griep- door het gehele lichaam voordoet, een algemeen symptoom, maar doet de pijn
zich alleen op een bepaalde plaats voor, bijvoorbeeld in een arm of een been, dan spreken we
weer van een lokaal symptoom. Klachten die veroorzaakt worden door een bepaald orgaan, bijvoorbeeld de lever of de nieren, veroorzaken
altijd een lokaal symptoom, maar kunnen ook
bijverschijnselen veroorzaken die op hun beurt
weer algemene symptomen veroorzaken, zoals
een gele huid bij geelzucht door een verstopte
galbuis.
Het is dus goed om alert te zijn op een algemeen
symptoom, dat het gevolg zou kunnen zijn van
een aandoening die elders een lokaal symptoom
veroorzaakt. Omgekeerd kan het zijn dat er een
verband bestaat tussen een aandoening die een
lokaal symptoom veroorzaakt, wat uiteindelijk
weer een algemeen symptoom kan veroorzaken.
Het maken van dit onderscheid en het onderzoek
naar een verband tussen deze symptomen is van
belang omdat -wanneer we deze niet van elkaar
zouden onderscheiden- dit eventueel tot een verkeerde geneesmiddelkeuze kan leiden.
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Wanneer je er de aantekeningen van de verschillende bekende homeopaten uit het verleden op
naslaat zul je merken dat sommige toch meer
waarde hechtten aan de algemene symptomen
en andere juist weer meer aan de lokale symptomen. Uit de verslagen blijkt dan dat de kwaliteit
van de behandeling bij deze verschillende benaderingswijzen elkaar niet veel ontloopt. Je zou dus
kunnen stellen dat er meer wegen zijn die naar
een succesvolle behandeling leiden. Wanneer je
na jaren van praktiseren de nodige ervaring hebt
opgebouwd, zul je hierdoor waarschijnlijk op een
manier te werk gaan die je persoonlijk het beste
ligt en waarmee je ook de beste resultaten boekt.
Ook in dit opzicht is homeopathie een heel individuele behandelwijze.
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In de Specialisatiecursus Homeopathie 1 worden
de volgende onderwerpen en geneesmiddelen
behandeld:
A
Acidum nitricum
Aconitum
acupunctuurpunten
agressie
allopathische geneesmiddelen, afbouwen
Alumina
Amni visnaga
Anacardium
analytische psychologie
anamneselijst
angst
Antimonium crudum
Apis
apothecaris
Apothekerslexikon
archetypische symbolen
Argentum nitricum
Arsenicum album
Aurum
Avena sativa
B
Barium carbonicum
beginverergering
behandeling,
langdurige
voortgezette
behandelproblemen
Belladonna
bereidingswijzen,
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en potenties
verschillen in
BIG
bijsymptomen
blaasontsteking
blindedarmontsteking
bloedsomloopstoornissen
bronchiale astma
bronchitis
Bryonia
C
Calcium carbonicum
Calcium fluoricum
Calcium phosphoricum
Calcium sulfuricum
Cannabis sativa
Carbo vegetabilis
catatonie
celzouten
Chamomilla
Chelidonium
China
chirurgie
chirurgijn
cholera
Cina
Cocculus
Colocynthis
constitutie,
psorische
sycotische
syfilitische
tuberculinische
constitutietypen
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consult, manier van werken bij vervolgconsulten, interval tussen de
contraria contrariis curentur
Convallaria
C-potenties
Crocus
Cuprum
Cytisus laburnum
D
dementia paranoïdes
depressie
diagnose,
in soorten
individuele
klinische
pathognomonische
pathognostische
Digitalis purpurea
diluties
dispenseervormen
dosering
D-potenties
dromen
Drosera
duur van inname
E
Echinacea
eenglas-methode
Eichelberger
emoties en homeopathie
etiologie
F
Ferrum phosphoricum
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frequentie van inname
Fuye, Roger de la
G
galblaasontsteking
gegevens verzamelen
Gelderblom, Wim
gelijksoortigheid, de wet van de - en de analytische psychologie
Gelsemium
gemoedssymptomen
geneeslijk zieken
geneesmiddelen, biochemische
geneesmiddelimmuniteit
geneesmiddelreacties
geneesmiddelreacties,
beginreactie houdt langer aan
beginreactie neemt snel af
beginverergering
geen reactie
geringe beginreactie
positieve
sterkere reactie
geneesmiddelregistratie
geneesmiddelvoorziening
generaliteiten
gewaarwording
gewaarwording, vormen van
globuli
GMP-regels
grondstofbereiding
grondstoffen,
bereiden van onoplosbare
winnen van oplosbare
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H
H.A.B.
Hahnemann, het leven van Samuel
Haronga
Harpagophytum
hartangst
hartbezwaren, nerveuze
hartfunctiestoornissen
hartkramp
hebefrenie
Hepar sulfuris
Hering, Constantin
Hering, de wet van
Hervilly, Marie Mélanie d'
hiërarchisatie
Hippocrates
homeopathie,
en chirurgie
en emoties
en vaccinatie
in soorten
klassieke
klinische
ontwikkeling van de
ontwikkeling van de - in Nederland
pluralistische
unicistische
homeopathisch geneesmiddel, definitie van
homeopathische middelen,
houdbaarheid
kwaliteitseisen
registratie
homeopathische therapeuten, de eerste
homeosiniatrie
houdbaarheid homeopathische middelen
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Humulus lupulus
Hyoscyamus
Hypericum
hysterie
I
Ignatia
infecties
innameduur
innamefrequentie
intellectuele symptomen
isopathie
J
jaloersheid
Jodum
Jung, C.G.
K
Kalium bichromicum
Kalium carbonicum
Kalium jodatum
Kalium muriaticum
Kalium phosphoricum
Kalium sulfuricum
kinabast
klachten,
manier waarop - zich voordoen
oorsprong van de
overdaad aan
plaats van de
Koch, Robert
Köhler, Gerhard
K-potenties
Küchler, Johanna Henriëtte Leopoldine
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Künzli
KVHN
kwaliteitseisen homeopathische middelen
kwaliteitsverlies, tegengaan van
L
Lachesis muta
Lachesis
Lavandula
Ledum palustre
levensdrift
leverontsteking
lichamelijke symptomen
lichamelijk onderzoek
LM-potenties
Luesinum
Lycopodium
M
maagklachten
Magnesium carbonicum
Magnesium phosphoricum
Materia Medica Pura
Medorrhinum
meerglas-methode
melancholie
Mercurius solubilis
Mezereum
miasma
modaliteiten
moedertinctuur
M.T.
N
Natrium muriaticum
Natrium phosphoricum
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Natrium sulfuricum
nervositeit
nierontsteking
nosoden
Nux vomica
O
oertinctuur
ongeduld
ongeneeslijk zieken
ontstekingen
oorzaken verborgen
Organon der Heilkunst
organotrope geneesmiddelen
P
Paracelsus
Phosphorus
pijnbestrijding
planten, verzamelen en testen
Platina
Plumbum
polychresten
potenties,
centesimale (C-)
decimale (D-)
en bereidingswijzen
hoge - voor dagelijks gebruik
keuze van
Korsakoff (K-)
quinquagintamillesimale
predispositie voor ziekten
problemen bij de behandeling
proefnemingen, voorwaarden voor de
Psorinum
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psorische constitutie
psychologie, analytische
Pulsatilla
Q
Q-potenties
Quin, Friedrich Harvey Foster
R
registratie homeopathische middelen
Reinen
reuma
Rhus toxicodendron
ringworm
S
Sarsaparilla
scheuring in homeopathisch front
schizofrenie
schudden, belang van het
Schüssler, W.H.
Schüssler-zouten
Schwabe, Willmar
seksualiteit
Sepia
Silicea
similia-principe
similia similibus curentur
similium, ontdekking van het
slaap
Spezifiker
Spigelia anthelmia
Stannum metallicum
Staphisagria
Stramonium
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stress
Sulfur
sycotische constitutie
syfilitische constitutie
symptomatologie
symptomen,
algemene
bijbijkomende
gemoedsindeling van de
intellectuele
kruislichamelijke
lokale
minimum aan
opvallende, merkwaardige
ordening van
psychische
psychische en mentale
sleutelte weinig of te veel
volledige
symptoom, definitie
symptoomduiding volgens Hahnemann
Syphilinum
T
tabletten
Terebinthina
terminale patiënten
Thallium
Thorbecke, de wet van
Thuja
Thyreoïdinum
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T.M.
toediening,
duur van
intermitterende
wijze van
trituratie
tuberculinische constitutie
Tuberculinum
Tuberculinum aviaire
Tuberculinum bovinum
Tuberculinum Denys
Tuberculinum Koch
Tuberculinum Marmorek
Tuberculinum rest
U
uitputting
urogenitale gebied, aandoeningen aan het
V
vaccin,
reactie op een
werking van een
vaccinatie
Valeriana
Veratrum album
verschijnselen, nieuwe
Vithoulkas, de zes principes van
Vithoulkas, het vervolgconsult
Vithoulkas, mate van behandelbaarheid
voedingsbiochemie
voorbeschiktheid
Voorhoeve, C.Th.
Voorhoeve, N.A.J.
vragenlijst
vrees
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W
weefselzouttherapie
Weihepunten
werkingsduur, tabel gemiddelde
wervelkolom, aandoeningen van de
Whitmont, Edward C.
woede
Z
zenuwpijnen
ziekten,
acute
chronische
Zincum metallicum
Zincum valerianicum
In de Specialisatiecursus Homeopathie 2 worden
de volgende onderwerpen en geneesmiddelen
behandeld:
A
Abies pectinata (gemmo)
Abrotanum
Acer campestris (gemmo)
Acidum hydrofluoricum
Acidum nitricum
Acidum sulfuricum
Aconitum
Aesculus cortex
Aesculus hippocastanum (gemmo)
Alnus glutinosa (gemmo)
Alnus incana (gemmo)
Alumina
alveolitis
Ammonium carbonicum
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Ampelopsis weitchii (gemmo)
Antimonium crudum
Aorta (organo)
apexresectie
Apis
Apisinum
Argentum metallicum
Argentum nitricum
Arnica
Arsenicum album
Arsenicum jodatum
Arteria (organo)
Asa foetida
Avena sativa
B
Baptisia
Barium carbonicum
Barthel en Klunker, repertorium van
Belladonna
Berberis
Berberis vulgaris (gemmo)
Betula pubescens (gemmo)
Betula verrucosa (gemmo)
Bilinum (organo)
Boenninghausen, von
repertoriseren volgens
repertorium van
Boericke, repertorium van
Borax
Bryonia
Buxus sempervirens (gemmo)
C
Cactus
Calcium carbonicum
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Calcium fluoratum
Calcium fluoricum
Calculus felleus (organo)
Calculus renales (organo)
Calendula
Calluna vulgaris (gemmo)
Cantharis
Carbo vegetabilis
Carduus marianus
cariës dentium
Carpinus betulus (gemmo)
Cartilago (organo)
Castanea vesca (gemmo)
Causticum
Cedrus libani (gemmo)
Cercis siliquastrum (gemmo)
Cerebellum (organo)
Cerebrum (organo)
Chamomilla
Chelidonium
China
Chininum arsenicosum
Cholesterinum (organo)
chronisch vermoeidheidssyndroom
Cimicifuga
Cina maritima
Citrus limonum (gemmo)
Cocculus
Coffea
Colon mucosa (organo)
computer, repertoriseren via de
Generaliteitenoverzicht
Gids Homeopathische en Natuurgeneesmiddelen
MatMedi
Vademecum Integrale Geneeswijzen
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Cornus sanguinea (gemmo)
Corylus avellana (gemmo)
Crataegus
Crataegus oxyacantha (gemmo)
Crotalus horridus
Cuprum
CVS
Cyclamen
D
Diaphragma (organo)
dieren zie huisdieren
Digitalis
Disci cervicales (organo)
Disci dorsales (organo)
Disci lumbales (organo)
Dorcsi, repertorium van
Duodenum (organo)
E
Echinacea angustifolia
Euphrasia
F
Fagus sylvatica (gemmo)
Ferrum metallicum
Ferrum phosphoricum
Fibrinum (organo)
Ficus carica (gemmo)
Filix mas
fluor, natuurlijke
Flury, repertorium van
Fraxinus excelsior (gemmo)
G
gebit
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abcesvorming
en het lichaamsevenwicht
en zwangerschap
onderhoud van het
ontwikkeling van het
wortelkanaalbehandeling
zenuwbehandeling
gebitsextractie, klachten na
Gelsemium
gemmopreparaten
gemmotherapie
gingivitis
ulcerosa
zwangerschapsGraphites
H
Hahnemann, repertoriseren volgens
Hamamelis
Hemoglobine (organo)
Hepar sulfuris
Hepatine (organo)
Histaminum (organo)
homeopathie
en tandheelkunde
en wetenschap
homeopathie voor huisdieren
anamnese
diagnose
dosering
frequentie van toedienen
signalement
ingeven van middelen
praktijk
ziekteverschijnselen
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zwangerschap
homeopathische benamingen, uitspraak van
honden zie huisdieren
huisdieren, homeopathie voor
aderverkalking
angst
borstklierontsteking
braken
bronchitis
eetlust, gebrek aan
epilepsie
gewrichtsontsteking
haarballen
haaruitval
hartinfarct
hartkramp
hartwerking, te langzame
hartwerking, te snelle
huidontsteking
keelontsteking
krolsheid
lipplooieczeem
loopsheid
maagslijmvliesontsteking
neusspiegel
oormijt
oorontsteking, middenoorontsteking, uitwendig
oorrandzweren
reisziekte
traanbuisjes, ontstoken
verstopping
wormbesmetting
zenuwstelsel, aandoeningen van het
Hydrastis
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Hyoscyamus niger
Hypericum
Hypothalamus (organo)
I
Ignatia
Ilex aquifolium (gemmo)
Ipecacuanha
isopathie
J
Juglans regia (gemmo)
Juniperus communis (gemmo)
K
Kalium bichromicum
Kalium bromatum
Kalium carbonicum
Kalium nitricum
Kalium phosphoricum
katten zie huisdieren
Keller, von, en Künzli von Fimelsberg,
repertorium van
Kent, repertorium van
de hoofdstukken
logische ordening
kiespijn
Kreosotum
L
Lachesis
Latijnse begrippen, overzicht van
Latrodectus mactans
Ligustrum vulgare (gemmo)
Lilium tigrinum
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Luffa
Lycopodium
M
Magnesium carbonicum
Magnesium phosphoricum
Manganum aceticum
materia medica
ME
behandelplan
homeopathische behandeling
leefregels
puntenlijst van Richardson
stellen van de diagnose
symptomenlijst
vitaminen en mineralen
voeding
Medulla (organo)
Mercurius corrosivus
Mercurius solubilis
Millefolium
Mucosa ventriculus (organo)
Murex purpureus
myalgische encefalomyelitis
Myocardium (organo)
Myristica
N
Naja tripudians
Natrium carbonicum
Natrium muriaticum
Natrium phosphoricum
Nephrine (organo)
Nux vomica
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O
Oculus
Oenanthe
Olea europaea (gemmo)
Opium
opotherapie
organotherapie
indicaties
Osseine (organo)
P
Pancreine (organo)
parodontitis
periodontitis
Petroleum
Phosphorus
Phytolacca
Pinus montana (gemmo)
Plantago
Platanus orientalis (gemmo)
Platinum
Plumbum metallicum
Podophyllum
polychresten
Populus nigra (gemmo)
Prunus amygdalis (gemmo)
Psorinum
Pulmine (organo)
pulpitis
Pulsatilla
Q
Quercus pedunculata (gemmo)
R
repertoriseren
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essentie verschijnselen
gradaties in waarde
karakteriserende symptomen
kwaliteit van symptomen
praktijkvoorbeeld
uitvoering
vergelijking van symptoomreeks
via de computer
waardebepaling
repertoriseren volgens
Boenninghausen, von
Hahnemann
Kent
repertorium
Barthel en Klunker
Boenninghausen, von
Boericke
der causaliteiten
Dorcsi
Flury
Keller, von, en Künzli von Fimelsberg
Kent
Stauffer
van de meer karakteristieke symptomen
Rhus toxicodendron
Ribes nigrum (gemmo)
Richardson, puntenlijst van
roken, stoppen met
Rosa canina (gemmo)
Rosmarinus officinalis (gemmo)
Rubus fructicosus (gemmo)
Rubus idaeus (gemmo)
S
Secale cereale (gemmo)
Secale cornutum
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Selenium
Sepia
Sequoia gigantea (gemmo)
Silicea
Solidago
Sorbus domestica (gemmo)
Stannum metallicum
Staphisagria
Stauffer, repertorium van
Stramonium
Strophantus
Succus betulae (gemmo)
Sulfur
Syringa vulgaris (gemmo)
T
Tabacum
tandbederf
tanden
overgevoelige
pijn na boren
problemen bij doorkomen van
wisselen van
tandhalzen, klachten van de
tandheelkunde en homeopathie
tandkasontsteking
tandkiemen, niet ontwikkelen van de
tandmergontsteking
tandpijn
tandplaque
tandsteen
tandvleesontsteking
Tartarus emeticus
Thallium aceticum
Thuja
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Thymusinum (organo)
Tilia tomentosa (gemmo)
Trillium pendulum
U
uitspraak van homeopathische benamingen
Ulmus campestris (gemmo)
Uterus (organo)
V
Vaccinium vitis idaea (gemmo)
Vena (organo)
Vertebra (organo)
Viburnum lantana (gemmo)
Viscum album (gemmo)
Vitis vinifera (gemmo)
W
wetenschap en homeopathie
Z
Zincum metallicum
zwangerschap en het gebit
zwangerschapsgingivitis

