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Module 1 

Het anamnesegesprek  

Competentie 1.1 

Deelkwalificatie: 1. Behandeling 

 

 

 

 

 

‘De kwaliteit van een anamnese wordt niet alleen bepaald door de mate waarin de 

homeopaat in staat is de juiste vragen te stellen, maar veel meer nog door de  wijze waarop 

hij de patiënt tegemoet treedt, op zijn gemak stelt  en steeds weer opnieuw in staat is in te 

voelen in, en oprechte belangstelling te tonen voor, de mens achter de patiënt’ .  

Sybiel 
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Inleiding  

Het verzamelen van gegevens is de eerste fase van het Klassiek Homeopathisch 

diagnostisch proces.  Een kwalitatief goede anamnese af kunnen nemen is een eerste stap 

naar een succesvolle Klassiek Homeopathische  behandeling. Het is dan ook van het 

grootste belang dat de student homeopaat van meet af aan oefent in het afnemen van de 

anamnese. 

Evenals ziek worden is ook genezen een proces. Het vinden van de aangewezen 

homeopathisch  middelen en het instellen van het behandelplan voor de patiënt is datgene 

waar we op gefocust zijn. Toch  mogen we nooit vergeten dat het bij het afnemen van de 

anamnese in eerste instantie draait om de ontmoeting met een mens, een mens met een 

hulpvraag. In het anamnesegesprek dient die mens centraal te staan.  

 Als homeopaat ontmoet je die mens bewust als mens, niet alleen als patiënt. Daarnaast 

werkt de homeopaat vanuit een professionele beroepshouding toe naar het vergaren van de 

benodigdheden gegevens teneinde de homeopathische diagnose tijdens de uitvoering van 

het behandelplan te kunnen stellen.  

 

Een anamnese afnemen kent diverse fasen. Allereerst de ontmoeting van twee vreemden 

waarvan er een, een hulpvraag heeft en de ander hulpverlener is. Na de korte kennismaking 

wordt er al snel overgegaan tot een vertrouwelijk en zeer persoonlijk gesprek  waarin de 

hulpvrager zijn verhaal doet.     

Een beroepshouding die zowel persoonlijke betrokkenheid alsook tegelijk professionele 

afstandelijkheid  uitstraalt is daarbij onontbeerlijk.  

De patiënt dient zich veilig en begrepen in vakbekwame, professionele handen te weten. Het 

luisteren naar het spontane verhaal van de patiënt, het verduidelijken van de hulpvraag, het 

navragen van symptomen en  verdieping aanbrengen in het gesprek zijn allen 

communicatieve vaardigheden die de student homeopaat  kan leren.  

De privacy van  de patiënt dient  altijd gewaarborgd te zijn ook als gegevens voor 

onderwijskundige doeleinden worden uitgewisseld en besproken. 

De vaardigheid: ‘Het afnemen van een anamnese’ vormt de basis waarop alle volgende 

stappen zoals classificeren, analyseren, symptoomwaarderen, repertoriseren, differentiëren 

en voorschrijven gebaseerd zijn. Hiertoe heeft de HAN een eigen anamneseprotocol 

ontwikkeld. Het is voorwaarde om tot het juiste voorschrift te kunnen komen.  
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Aan het einde van het consultgesprek zal de homeopaat het gesprek afronden en de patiënt 

informeren over wat er vervolgens gaat gebeuren ook zorgt de homeopaat dat er een  

vervolgafspraak tot stand komt. 
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1. Eindtermen 

 

In deze module wordt aan de volgende eindtermen gewerkt. 

 

Eindtermen: 

   

1.01.01. ingaan op de hulpvraag van een nieuwe patiënt;   P/c/i 

 

1.01.02. zorgdragen voor verduidelijking van de hulpvraag;  P/c/i 

     

1.01.03.  in de wijze van observeren, vragen stellen en    P.c/i/r 

onderzoek doen, zijn klassiek homeopathische  

deskundigheid tot uitdrukking brengen; 

 

1.01.04. vorm geven aan de relatie patiënt – klassiek  homeopaat  voor P/i/r  

wat betreft: communicatieve processen; projectie; 

gelijkwaardigheid; vertrouwensrelatie; respect; openheid; 

betrokkenheid; beroepsgeheim; 

 

1.01.05. een klassiek homeopathisch anamnese gesprek voeren.  P/i/r 

Dat betekent:spontane rapportage van de patiënt beluisteren; 

gestuurde rapportage; indirecte ondervraging; observatie van  

fysieke symptomen; observatie van non-verbale signalen; 

biografische anamnese (voorgeschiedenis van de patiënt en  

zijn familie); hetero anamnese (informatie over de patiënt  

verkregen door derden.);(( algemeen en specifiek lichamelijk  

onderzoek uitvoeren;)) 

 

1.01.09. externe ziekmakende factoren waaraan de patiënt blootstaat  P/c  

herkennen en adequate adviezen geven; 
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2.  Module overzicht 

 

Competenties Opdrachten Tijd 

contacturen 

 

SBU 

1. Patiënt ontvangen en op zijn gemak stellen 7 42 

2. Luistervaardigheden en gesprekstechnieken 

toepassen 

7 42 

3. Een acute anamnese afnemen  21 126 

Competentie 1.1. 

 

Het 

anamnesegesprek  

4. Een constitutionele anamnese afnemen 21 126 
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3.  Competentie 1.1  Het anamnesegesprek 

 

Vakken die een bijdrage leveren aan deze competentie: 

Homeopathie, theorie en filosofie, psychologie. 

 
Overzicht lesinhoud 

Globale onderwerpen  die aan bod komen: 

- observeren, lichaamstaal; 

- ingaan op de hulpvraag van een nieuwe patiënt; 

- patiënt op zijn gemak stellen; 

- vorm geven aan de relatie met de patiënt; 

- vragen stellen en luisteren; 

- inhoud en aanpak van het acute anamnese gesprek; 

- inhoud en aanpak van het constitutionele anamnesegesprek; 

- basis ziekteclassificatie; 

- vrije anamnese gestuurde anamnese, heteroanamnese; 

- miasma’s,erfelijke tendensen, key-note, epidemische en andere infectieziekten 

biografie, incidenten, ziektegeschiedenis, iatrogene belasting.  

 

Doelen 

Je kunt na het doorwerken van deze module: 

- een patiënt ontvangen en op zijn gemak stellen; 

- diverse soorten vragen bewust toepassen; 

- actief luisteren; 

- lichaamstaal lezen, interpreteren en toepassen; 

- een gesprek openen en afsluiten; 

- de lijn in het gesprek bewaken; 

- verbale ruimte geven en ruimte afbakenen; 

- omgaan met  emoties of spanningen; 

- benodigde gegevens boven tafel halen; 

- aangeven welke gegevens van belang zijn bij een acute anamnese; 

- aangeven welke gegevens van belang zijn bij een constitutionele anamnese; 
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- inhoud geven aan de begrippen: miasma, erfelijke tendens, keynote, epidemische 

en andere infectieziekten, biografie, incident, ziektegeschiedenis, iatrogene 

belasting;   

- de ziekteclassificatie uitleggen; 

- gesprekstechnieken toepassen; 

- verschil tussen vrije anamnese en gestuurde anamnese  aangeven; 

- beide toepassen; 

- een anamnesegesprek voeren met een patiënt met acute klachten; 

- een anamnesegesprek voeren met een patiënt met constitutionele klachten;  

-       een hetero anamnese  afnemen. 
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Opdracht 1.  

Patiënt ontvangen en op zijn gemak stellen 

 

Inleiding bij de 1e opdracht 

In deze opdracht gaat het om het aanleren van een aantal basis technieken die nodig zijn bij 

het opbouwen van een vertrouwensrelatie met een patiënt. Er wordt bewust niet ingegaan op 

‘welk middel het zou kunnen zijn,’ omdat dit in het kader van deze opdracht geen enkele rol 

speelt en afleid van hetgeen geleerd moet worden.  

 

Opdracht 1 

Ontvang de patiënt, zorg dat hij / zij zich op zijn / haar gemak gaat voelen en breng het 

gesprek op de hulpvraag. 

� De opdracht wordt op de volgende wijze beoordeeld : d.m.v. zelfreflectie, we 

verwachten dat je bereid en in staat bent kritisch naar je eigen vorderingen te kijken. 

Door medestudenten n.a.v. de observaties en door de docent. 

 

Situatieschets 1 

 

Els komt voor een gebroken stuitje. Ze is wat nerveus, komt voor het eerst bij een 

homeopaat en voelt zich wat onzeker. Ze weet niet precies wat haar te wachten staat en is 

gespannen. Ze zit voorovergebogen en leunt met een elleboog op de leuning van haar stoel. 

 

 

Situatieschets 2 

 

Henk komt voor maagklachten en druk op de borst. Hij is een stugge zakelijke man. Hij 

gelooft niet in homeopathie maar heeft gezien hoe een collega van hem genas met 

homeopathie. Hij wil nu ook van zijn klachten af want in het ziekenhuis kunnen ze niets 

vinden. Henk zit met een pokerface en zijn armen over elkaar voor je. Hij geeft alleen korte  

antwoorden en is duidelijk niet van plan het achterste van zijn tong te laten zien. 
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Situatieschets 3 

 

Riet van Wijl  heeft een afspraak voor een consult bij je gemaakt. Ze heeft last van 

paniekaanvallen. Ze komt 10 minuten te laat, volledig in de stress binnen. Ze praat aan een 

stuk door en trilt van de zenuwen. Ze is al bij een paragnost geweest, een voetreflexologe en 

allerlei andere hulpverleners maar niets helpt. De paragnost heeft haar dingen vertelt waar 

ze erg van geschrokken is en de paniekaanvallen zijn alleen maar verergerd. Ze weet niets 

van homeopathie, maar je bent haar laatste strohalm, zegt ze. Ze doet haar best niet flauw te 

vallen van de spanning, ze staat te hyperventileren van de stress. 

 

 

 

Oriëntatie 

De eerste stap van de leercyclus die je doorloopt is de oriëntatie of wel het verzamelen van 

gegevens.  

Je vormt je een beeld van de opdracht. 

Je noteert onduidelijkheden in je logboek om aan je docent na te vragen.  

Voor ondersteuning zie: ‘Introductie module’. 

 

Beginsituatie 

De tweede stap is bij jezelf na te gaan welke kennis en vaardigheden je al hebt m.b.t. deze 

opdracht.   

Je inventariseert welke kennis en vaardigheden je al bezit.  

Noteer alles in je logboek.  

Voor ondersteuning zie ‘Introductie module’. 

 

Persoonlijke leerdoelen  

Als je weet waar je vertrekpunt ligt (de beginsituatie) dan wil je natuurlijk ook graag weten 

waar de reis naar toe gaat.  

Wat zijn Je persoonlijke leerdoelen? 

Schrijf het in je logboek zo op alsof het lijkt alsof je het al kunt. Bijv: ‘Nadat ik deze opdracht 

heb gemaakt kan ik met een patiënt spreken en mij daarbij op mijn gemak voelen.‘ Door het 
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op te schrijven alsof het al zo is, beschrijf je het als doel, als iets waar je naar toe kunt  

werken. 

Voor ondersteuning, zie ‘Introductie module’ 

 

Leeractiviteiten 

Overzicht leeractiviteiten  

Het overzicht leeractiviteiten kan je helpen bij het plannen.  

Categorie/ nr. Soort Waar Met wie Begeleiding Duur 

A 1 Leestaak Thuis Indiv. Geen Naar behoefte 

A 2 Oefentaak Thuis Indiv. Geen Naar behoefte 

A 3 Oefentaak Thuis Indiv. Geen Naar behoefte 

B 1  Voorbereiding 

inventarisatie 

Thuis/ 

School 

Indiv. / 

groep 

Geen / 

Docent 

Naar behoefte / 

1 uur 

B 2 Les School groep Docent 1 uur 

D 1 Oefentaak School/ groep Docent 1 uur 

D 2 Oefentaak School Groep Docent 2 uur 

D 3 Opdracht  

uitvoeren 

School/ Individueel Docent 2 uur 

 

Leeractiviteit A1 

- Lees ter voorbereiding op deze competentie de syllabus van deze module thuis door 

zodat je de begrippen die in deze competentie gebruikt worden begrijpt. 

- Lees ‘De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie’  van Paul 

Watzlawick door. Dit boek dient als naslagwerk. Je hoeft het niet uit te hebben voor de 

volgende leeractiviteit maar verdiep je er wel regelmatig in. En zorg dat het je voor het 

einde van deze module doorgewerkt hebt. 

 

Leeractiviteit A2 

- Ga bewust op lichaamstaal letten. Mensen communiceren voortdurend onbewust met 

lichaamstaal, maar wij zijn zo geprogrammeerd dat we vooral op de woorden letten.  
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- Kijk op tv.  wat actualiteiten programma’s, journaal, praatprogramma’s. Houd pen en 

papier bij de hand. Wat probeert die persoon ons te vertellen? Draai nu het geluid weg 

en observeer de lichaamstaal.  

 Beantwoord de volgende vragen. Wat zegt je intuïtie? 

1. spreekt de persoon de waarheid of zit hij de boel op te leuken? 

2. is de persoon zeker of onzeker van zichzelf? 

3. is de persoon zichzelf of speelt hij/zij een rol? 

4. is de persoon gespannen/zenuwachtig of niet? 

- Krijg je zonder geluid / op basis van lichaamstaal een ander beeld dan met geluid of 

komen taal en houding overeen? 

 

Leeractiviteit A3 

- Let bij het boodschappen doen ook bij de kassa eens op mensen. Wie heeft er haast? 

Wie staat te balen? Wie is wel in voor een praatje?  

- Als je weer gaat pinnen let dan eens bij de geldautomaat op je voorgangers. Zie je 

verschillen in lichaamstaal? Kun je aan de hand van lichaamstaal raden wie er een 

groot bedrag gepind heeft? Of wie bang is voor diefstal? 

 

Leeractiviteit B1 

- Neem deel aan het klassikale inventarisatie. Stel alle vragen die je in je literatuurstudie 

bent tegen gekomen. Bespreek de fasen oriëntatie, beginsituatie, gewenst resultaat. 

Vraag onduidelijkheden vanuit de literatuurstudie na 

- Stel samen met je docent de volgorde van de leeractiviteiten vast. 

 

Leeractiviteit B2 

- Bekijk samen  een stukje video over  het ontvangen van een patiënt en de eerste 

minuten van een consult. 

- Neem deel aan de les over lichaamstaal. 

- Neem deel aan de uitleg over en introductie van het Organon. 

 

Leeractiviteit D1 

- Neem deel aan de klassikale oefening in het lezen en interpreteren van lichaamstaal. 

Ongeveer 5 vrijwilligers vormen pool die om beurten voor de klas uitsluitend door 
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lichaamstaal verschillende emoties uitdrukken.  Boos, gespannen, zenuwachtig, 

onzeker, bang, enz. De rest van de groep geeft aan welk gevoel er achter de 

lichaamstaal zat. 

- Check steeds na of je indruk klopte. Als je fout zat bespreek dan samen op grond van 

welke signalen jij tot jouw conclusie kwam. 

 

Leeractiviteit D2 

- Oefen in subgroepjes in de eerste fase van het anamnesegesprek nl, het ontvangen, 

geruststellen, openen van het gesprek en aansnijden van de hulpvraag.  

- Het gaat erom een onbekende te ontvangen en zo snel mogelijk een ontspannen sfeer 

te creëren waarin de patiënt zich op zijn gemak voelt en voldoende vertrouwen in je 

heeft om zijn verhaal te doen.  

-  Wissel regelmatig van rol. Speel voor elkaar verschillende types patiënten (gesloten, 

babbelziek, zenuwachtig, ontspannen, zweverig, wetenschappelijk, pokerface) zorg 

ook voor enkele observatoren die je van feedback kunnen voorzien. 

- Gebruik en lees hierbij bewust lichaamstaal. 

- Spreek na elke oefening met elkaar kort na. Wat was het moment dat je de juiste snaar 

raakte? Wat gaat jou makkelijk af, wat is voor jou moeilijk? Waar zitten jouw valkuilen, 

waar moet je goed op letten?  

  

Leeractiviteit D3 

- Voer de opdracht nu uit. 

- Je hebt nu alle informatie die nodig is om de ‘opdracht’ van deze competentie uit te 

voeren. 

 

Reflectie 

- Je kijkt in deze fase samen met je groep en je docent teug op deze opdracht en je 

beslist of je tevreden bent met het behaalde resultaat. Maar je kijkt ook terug op het 

proces, op de manier waarop je met de opdracht bezig bent geweest. Leg je 

bevindingen vast in je logboek en neem als je niet tevreden bent contact op met je 

docent.  

- Zie ook z.n. de introductiemodule voor toelichting op deze fase. 

 



 

 

 

 

Module 1 Competentie 1.1.HAN Orion 140807  15 

Transfer 

In welke andere situaties kan ik hetgeen ik nu geleerd heb ook toepassen? 

- Zoek naar toepassingsmogelijkheden binnen het vak maar zoek ook naar 

toepassingsmogelijkheden binnen je leerproces en zelfs in je privé leven. 

- Wat doe je voortaan anders door wat je in deze opdracht hebt geleerd? 

- Als jij en je docent tevreden zijn over je leerproces mag je door naar de volgende 

opdracht. Zo niet dan beslis je samen wat je er nog aan gaat doen.  
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Opdracht 2. 

Luistervaardigheden en gesprekstechnieken 

toepassen 

 

Inleiding bij de 2e opdracht 

Nu je weet hoe je een patiënt kunt ontvangen, enig zicht hebt op lichaamstaal van de patiënt 

en jezelf, gaan we in deze opdracht naar het verbale stuk van de ontmoeting van jou met de 

patiënt kijken. Je leert in deze opdracht een aantal basisvaardigheden op het gebied van 

vragen stellen en luisteren. Het beheersen van de vaardigheden uit de vorige opdracht is 

voorwaarde om deze opdracht uit te kunnen voeren. 

 

Opdracht 2 

Voer een anamnesegesprek met onderstaande patiënten. (Zie  de situatieschetsen in 

de kaders). Ontvang de patiënt, stel hem op zijn gemak, geef informatie.  

Open het gesprek. Breng de hulpvraag ter sprake. Luister naar het spontane verhaal 

van de patiënt en vraag alles wat niet duidelijk of concreet is na. Pas 

gesprekstechnieken toe en gebruik lichaamstaal. Beëindig het gesprek. Zorg dat je 

uiteindelijk minstens een volledig, totaal symptoom  boven tafel krijgt. 

� De opdracht wordt op de volgende wijze beoordeeld : d.m.v. zelfreflectie, we 

verwachten dat je bereid en in staat bent kritisch naar je eigen vorderingen te kijken. 

Door medestudenten n.a.v. de observaties en door de docent. 

 

Situatieschets 1 

 

Henk komt voor maagklachten en druk op de borst. Hij is een stugge zakelijke man. Hij 

gelooft niet in homeopathie maar heeft gezien hoe een collega van hem genas met 

homeopathie. Hij wil nu ook van zijn klachten af want in het ziekenhuis kunnen ze niets 

vinden. Henk zit met een pokerface en zijn armen over elkaar voor je. Hij geeft alleen korte  

antwoorden en is duidelijk niet van plan het achterste van zijn tong te laten zien. 
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Situatieschets 2 

 

Riet van Wijl  heeft een afspraak voor een consult bij je gemaakt. Ze heeft last van 

paniekaanvallen. Ze komt 10 minuten te laat, volledig in de stress binnen. Ze praat aan een 

stuk door en trilt van de zenuwen. Ze is al bij een paragnost, een voetreflexologe en allerlei 

andere hulpverleners geweest maar niets helpt. De paragnost heeft haar dingen vertelt waar 

ze erg van geschrokken is en de paniekaanvallen zijn alleen maar verergerd. Ze weet niets 

van homeopathie. Je bent haar laatste strohalm, zegt ze. Ze doet haar best niet flauw te 

vallen van de spanning want ze staat te hyperventileren van de stress. 

 

 

Oriëntatie 

Vorm je een beeld van de opdracht. 

Noteert onduidelijkheden in je logboek.  

Voor ondersteuning zie: ‘Introductie module’. 

 

Beginsituatie 

Inventariseert welke kennis en vaardigheden je al bezit.  

Voor ondersteuning zie ‘ Introductie module’. 

 

Persoonlijke leerdoelen  

Wat zijn Je persoonlijke leerdoelen? 

Voor ondersteuning Introductie module’. 
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Leeractiviteiten 

Overzicht leeractiviteiten  

Het overzicht leeractiviteiten kan je helpen bij het plannen  

Categorie/ 

nr 

Soort Waar Met wie Begeleiding Duur 

A  1 Leestaak Thuis Indiv. Geen Naar 

behoefte 

A  2 oefentaak Thuis Indiv. Geen Naar 

behoefte 

B1  voorbereiding 

 

inventarisatie 

Thuis 

 

School 

Indiv. 

 

groep 

geen 

 

docent 

Naar 

behoefte 

 

1 uur 

B 2 Les School Groep Docent 2 uur 

D1 Oefentaak School Subgroep Consultatief 1 uur 

D2 oefentaak School subgroep consultatief 1 uur 

D3 Opdracht  

uitvoeren 

School/ Individueel docent 2 uur 

 

 

Leeractiviteit A1 

- Bestudeer thuis uit het boek  (………wordt op school doorgegeven….)  

- Zoek op internet informatie op over gesprekstechnieken. (Luisteren en soorten vragen.) 

 

Leeractiviteit A2 

- Je kunt deze oefening  in je werkgroep uitvoeren, is dat praktisch niet haalbaar dan kun 

je ook met een familielid, vriend of kennis oefenen. 

-  Bereid een interview voor over een onderwerp waar de betreffende iets over kan 

vertellen,  bijvoorbeeld werk, hobby of vakantie. 

- Bereid tevoren twee lijsten met interview vragen voor. Maak een lijst met open vragen 

en maak ook een lijst met gesloten vragen. 
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- Ga met je proefpersoon rustig ergens zitten. Leidt het interview kort in en vraag je 

proefpersoon alleen antwoord op je vragen te geven. Stel dan vragen uit je gesloten 

vragen lijstje. Noteer de antwoorden. Doe  dit 10 min. 

- Stel vervolgens vragen uit je openvragen lijstje doe ook dit 10 min.  

- Wat was het verschil tussen het eerste en het tweede interview. Hoe voelde je je. Hoe 

voelde de geïnterviewde zich? 

- Wat heb je van dit experiment geleerd? 

 

Leeractiviteit B1 

- Neem deel aan het klassikale inventarisatie. Stel alle vragen die je in je literatuurstudie 

bent tegen gekomen. Bespreek de fasen oriëntatie, beginsituatie, gewenst resultaat. 

Vraag onduidelijkheden vanuit de literatuurstudie na. 

- Stel samen met je docent de volgorde van de leeractiviteiten vast. 

 

Leeractiviteit B2 

- Bekijk samen met je docent enkele videofragmenten over een anamnese gesprek. Je 

ziet hier verschillende soorten vraagstelling en patiënten die juist makkelijk of moeilijk 

praten. De video is bedoeld om je een beeld te vormen van zo’n gesprek.  

- Neem deel aan het college over gesprekstechnieken. 

 Aan bod komen: luistervaardigheden, gesprekstechnieken, Interpreteren, checken en 

wat verstaan we onder de term ‘totaal symptoom.’ 
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Leeractiviteit D1.  

- Vorm tweetallen en voer samen een gesprek over een neutraal onderwerp, 

bijvoorbeeld hobby of vakantie.  De een vertelt, de ander vraagt. 

- Experimenteer met: 

1. Het  openen en sluiten van het gesprek, 

2. Laten vallen van stiltes. Hoe lang mogen die duren voor ze voor jou 

ongemakkelijk worden 

3. Hoe breng je het onderwerp ter sprake 

4. Hoe ver kun je doorvragen zonder dat het vervelend wordt.  

- Neem deel aan de nabespreking van deze leeractiviteit. 

 

Leeractiviteit D2 

- In deze leeractiviteit staan luisteren en vragen stellen centraal. 

- Vorm nieuwe subgroepjes. Oefen in gesprekstechnieken met elkaar.  Het gaat erom te 

oefenen in  doorvragen,  tegenstrijdigheden ophelderen, stiltes inzetten, de patiënt aan 

het praten krijgen , of juist een afdwalende ‘patiënt’ steeds weer naar het onderwerp 

terug voeren.  

- Wissel regelmatig van rol. Speel voor elkaar   verschillende types patiënten (gesloten, 

babbelziek, zenuwachtig, ontspannen, zweverig, wetenschappelijk, pokerface) zorg 

ook voor enkele observatoren die je van feedback kunnen voorzien. 

- Gebruik  hierbij bewust lichaamstaal. 

-         Neem deel aan de nabespreking van deze leeractiviteit. 

 

Leeractiviteit D3 

- Voer nu de opdracht uit. 

- Je hebt nu alle informatie die nodig is om de ‘opdracht’ van deze competentie uit te 

voeren. 
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Reflectie 

Je kijkt in deze fase samen met je groep en je docent teug op deze opdracht en je beslist of 

je tevreden bent met het behaalde resultaat. Maar je kijkt ook terug op het proces, op de 

manier waarop je met de opdracht bezig bent geweest. Leg je bevindingen vast in je logboek 

en neem als je niet tevreden bent contact op met je docent.  

Zie ook de introductiemodule voor toelichting op deze fase. 

 

Transfer 

In welke andere situaties kan ik hetgeen ik nu geleerd heb ook toepassen? 

- Zoek naar toepassingsmogelijkheden binnen het vak maar zoek ook naar 

toepassingsmogelijkheden binnen je leerproces en zelfs in je privé leven. 

- Wat doe je voortaan anders door wat je in deze opdracht hebt geleerd. 

- Als jij en je docent tevreden zijn over je leerproces mag je door naar de volgende 

opdracht. Zo niet dan beslis je samen wat je er nog aan gaat doen.  
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Opdracht 3.   

Een acute anamnese afnemen 

 
Inleiding bij de 3e opdracht 

Nu je over een aantal basisvaardigheden beschikt en benodigde technieken beheerst gaan 

we ons in deze opdracht richten op de inhoud van het anamnese gesprek bij acute klachten. 

Welke informatie heeft de homeopaat nodig en hoe kan hij die informatie verkrijgen.  

Beheersen van de stof uit de vorig opdrachten is voorwaarde om deze opdracht uit te 

kunnen voeren. 

 

Opdracht 3 

Voer een anamnesegesprek met onderstaande patiënten met acute klachten. Ontvang 

de patiënt, stel hem op zijn gemak, geef informatie.  

Zorg dat de hulpvraag verduidelijkt wordt. Pas gesprekstechnieken toe en gebruik 

lichaamstaal. (Zoals je hebt geleerd in opdracht. 1 en 2)  Zorg dat je alle gegevens 

krijgt die je nodig hebt op dwz. Keynotes, biografie/incidenten, epidemisch en acuut-

miasmatische klachten. 

Werk één casus uit mbv. de  vrije anamnesetechniek en werk een andere uit mbv 

geleide anamnese (hoofd/voetenschema) verwerk je persoonlijke ervaring m.b.t. de 

voor en nadelen van beide technieken in een kort verslag. 

Deze verslagen digitaal aanleveren, de verslagen worden besproken bij de 

reflectiefase 

� De opdracht wordt op de volgende wijze beoordeeld : d.m.v. zelfreflectie, we 

verwachten dat je bereid en in staat bent kritisch naar je eigen vorderingen te kijken. 

Door medestudenten n.a.v. de observaties en door de docent. 

 

Situatieschets 1 

 

Casus wordt uitgereikt door de docent 
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Situatieschets 2 

 

Casus wordt uitgereikt door de docent 

 

 

Situatieschets 3 

 

Casus wordt uitgereikt door de docent 

 

 

 

Oriëntatie 

Vorm je een beeld van de opdracht. 

Noteer onduidelijkheden in je logboek.  

Voor ondersteuning zie: ‘Introductie module’. 

  

Beginsituatie 

Inventariseer welke kennis en vaardigheden je al bezit.  

Voor ondersteuning zie ‘ Introductie module. 

 

 Persoonlijke leerdoelen  

 Construeer uit je zwakke plekken van de vorige twee opdrachten je  persoonlijke leerdolen 

voor deze opdracht. Voor ondersteuning Introductie module. 

 

Leeractiviteiten 

Overzicht leeractiviteiten  

 

Categorie/ 

nr 

Soort Waar Met wie Begeleiding Duur 

A  1 Leestaak Thuis Indiv. Geen Naar 

behoefte 
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A  2 oefentaak Thuis Indiv. Geen Naar 

behoefte 

B1  voorbereiding 

 

inventarisatie 

thuis 

 

School 

Indiv. 

 

groep 

geen 

 

docent 

Naar 

behoefte 

 

1 uur 

B2 Les school groep docent 4 uren  

C1 Opdracht 

Maken 

School/thuis werkgroep Geen Naar 

behoefte 

C2 bespreektaak school subgroep Docent 

consultatief 

1 uur 

C3 bespreektaak school subgroep Docent 

consultatief 

1 uur 

D1 Oefentaak School subgroep Docent Dagdeel 

D2 oefentaak school subgroep Docent Dagdeel 

D3 Opdracht  

uitvoeren 

School/ Individueel Docent  2 

Dagdelen 

 

Leeractiviteit A1 

- Lees bestudeer het Organon,  par. 83 t/m 93. Schrijf in je eigen woorden per paragraaf 

op wat er volgens jou staat. Kom je iets tegen wat je niet geheel duidelijk is , of twijfel je 

aan de betekenis, neem dit dan mee naar je werkgroep leeractiviteit C1. 

 

Leeractiviteit A2 

- Je kunt deze oefening  in je werkgroep uitvoeren, is dat praktisch niet haalbaar dan kun 

je ook met een familielid, vriend of kennis oefenen. 

- Zoek iemand met een klacht of die recent een klacht gehad heeft en zich de details 

nog goed herinnert. Probeer alle details waarvan jij naar aanleiding van je 

literatuurstudie denkt dat ze relevant zijn na te vragen. 
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- Ga met je proefpersoon rustig ergens zitten en voer je ‘anamnesegesprek’ geef 

tevoren aan dat je niet tot behandeling over zult gaan dat het puur bedoeld is om te 

oefenen in het afnemen van het anamnese gesprek. 

- Schrijf in je logboek een procesverslag en neem dat mee naar leeractiviteit B1  

 

Leeractiviteit B1 

- Neem deel aan het klassikale inventarisatie. Stel alle vragen die je in je literatuurstudie 

bent tegen gekomen. Bespreek de fasen oriëntatie, beginsituatie, gewenst resultaat. 

Vraag onduidelijkheden vanuit de literatuurstudie na. 

- Bespreek ook je bevindingen  van leeractiviteit A2. 

- Stel samen met je docent de volgorde van de leeractiviteiten vast. 

 

Leeractiviteit B2 

- Bekijk het videofragment  met daarop een gedeelte van een acuut consult. 

- Neem deel aan het college over het voeren van een anamnese gesprek bij acute 

klachten. 

Aan bod komen: 

1. Inhoud en opbouw van een anamnesegesprek inhoudelijk (keynotes, 

biografie/incidenten,epidemisch, acuut miasmatische klachten ) 

2. Welke gegevens heb je nodig? 

3. Het volledig symptoom. 

4. Uitleg en toelichting op de paragrafen van Hahnemann  

5. Vrije anamnese/ geleide anamnese (hoofd/voeten schema)  

6. Hetero-anamnese 

 

Leeractiviteit C1.  

- Bespreek in je werkgroep  leeractiviteit van A1 de Organon paragrafen 83 t/m 99  

Neem de paragrafen door en check waar een van jullie een vraag, twijfel of 

onduidelijkheid tegen is gekomen . Kijk of je er samen uitkomt. Lukt dat niet neem de 

vraag dan mee naar leeractiviteit B1 en leg hem voor aan je docent. 
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Leeractiviteit C2 

- Werk in subgroepen enkele van onderstaande situaties uit die betrekking hebben op 

het afnemen van een hetero-anamnese (anamnese afgenomen bij derden) 

- Wat wil je weten,  wat vind je ervan, welke afweging maak je, wat doe je? 

 

Situatieschets  

 

Ouders klagen over opstandigheid van hun tienerdochter en vragen kalmerende medicijnen 

voor haar. Jij hebt juist de indruk dat de moeder  erg dominant is en haar dochter tekort doet 

door voortdurend alle aandacht op zichzelf te richten en het slachtoffer te ‘spelen’. Vader 

bemoeit zich er niet mee. 

 

 

Situatieschets  

 

Ouders komen met hun zoontje van 4 dat lijdt aan huidklachten. Zij kunnen echter geen 

enkele modaliteit geven. Weten niet of het kind het snel warm of koud heeft. Liever binnen of 

buiten speelt. Bang is in het donker. Of hij makkelijk contact maakt? En zelfs niet of de 

klachten reageren op weersverandering, voedingsmiddelen, of de tijd van het jaar. Beide 

ouders zijn weduwe en zijn samen  opnieuw begonnen, vader en moeder samen hebben 7 

kinderen, zij wonen in een caravan omdat zij zelf bezig zijn een huis  te renoveren. Het 

bewuste kind is het enige kind dat biologisch van hun beide is. 

 

 

- Neem deel aan de plenaire nabespreking van deze leeractiviteit 

- Speel de situatie in leeractiviteit D2 na  en probeer je houding en de juiste toon te 

vinden. 

 

Leeractiviteit C3 

- Werk in subgroepen onderstaande situaties uit die betrekking hebben op omgaan met  

externe ziekmakende factoren.  

- Wat wil je weten,  wat vind je ervan, welke afweging maak je, wat doe je? 
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Situatieschets 

 

Een mevrouw P. is alcohol verslaafd, zij heeft allerlei onduidelijke vage klachten.  Ze zit 

gevangen in een slecht huwelijk, haar man is ook alcoholist. Zij wil van de alcohol af en 

eigenlijk ook van haar man of, maar durft beide niet. Hij geeft haar voortdurend alcohol en 

vindt haar ongezellig als ze niet meedrinkt. Wat je haar ook geeft niets lijkt te helpen.   

 

 

Situatieschets 

 

Een man  in superconditie komt bij jou. Hij loopt elke dag hard, is wedstrijd marathonloper, 

doet aan atletiek en verkeert volgens zijn eigen zeggen in blakende gezondheid. Bij de 

laatste sportkeuring is ontdekt dat zijn bloeddruk  rond de 200/ 125 zit met pieken in de 

onderdruk tot 138. Alle mogelijke reguliere medicijnen helpen nie . Hij heeft er 9 

verschillende gehad en wordt er alleen maar beroerd van. Hij is overal mee gestopt. Hij werkt 

op een school waar een nieuw onderwijs systeem is ingevoerd waar hij niet achterstaat. Zijn 

uren zijn gekort en hij is door de directie niet netjes behandeld.    

 

 

- Neem deel aan de plenaire nabespreking van deze leeractiviteit. 

- Speel de situatie in leeractiviteit D2 na  en probeer je houding en de juiste toon te 

vinden. 

 

Leeractiviteit D1 

- Oefen in subgroepjes in het afnemen van een anamnesegesprek Besteedt zowel 

aandacht aan het  ontvangen, geruststellen, openen van het gesprek en aansnijden 

van de hulpvraag alsook aan het inhoudelijke gesprek en de gegevens die je nodig 

hebt (leeractiviteit B2).  

- Wissel regelmatig van rol. Speel voor elkaar   verschillende types patiënten (gesloten, 

babbelziek, zenuwachtig, ontspannen, zweverig, wetenschappelijk, pokerface) zorg 

ook voor enkele observatoren die je van feedback kunnen voorzien. 

- Gebruik en lees bewust lichaamstaal. 
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- Spreek na elke oefening met elkaar kort na. Welke gegevens mis je. Waar liet je 

informatie liggen,  hoe had je dat aan kunnen pakken. 

- Wat gaat jou  makkelijk af, wat is voor jou moeilijk. Waar zitten jouw valkuilen, waar 

moet je goed op letten.  

 

Leeractiviteit D2 

- Oefen met elkaar de situaties uit de leeractiviteiten C2 en C3 

- Speel de situatie uit leeractiviteit C2 en C3 na  en probeer je houding en de juiste toon 

te vinden. Wissel van rol en doe zo veel mogelijk ervaring op. 

 

Leeractiviteit D3 

- Voer nu de opdracht uit. 

- Je hebt nu alle informatie en vaardigheden die nodig zijn om de ‘opdracht’ van deze 

competentie uit te voeren. 
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Reflectie 

- Je kijkt in deze fase samen met je groep en je docent teug op deze opdracht en je 

beslist of je tevreden bent met het behaalde resultaat. Maar je kijkt ook terug op het 

proces, op de manier waarop je met de opdracht bezig bent geweest. Leg je 

bevindingen vast in je logboek en neem als je niet tevreden bent contact op met je 

docent.  

- Zie ook de introductiemodule voor toelichting op deze fase. 

 

Transfer 

- In welke andere situaties kan ik hetgeen ik nu geleerd heb ook toepassen? 

- Zoek naar toepassingsmogelijkheden binnen het vak maar zoek ook naar 

toepassingsmogelijkheden binnen je leerproces en zelfs in je privé leven. 

- Wat doe je voortaan anders door wat je in deze opdracht hebt geleerd? 

- Als jij en je docent tevreden zijn over je leerproces mag je door naar de volgende 

opdracht. Zo niet dan beslis je samen wat je er nog aan gaat doen.  
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Opdracht 4.   

Een constitutionele anamnese afnemen 

 

Inleiding bij de 4e opdracht 

Nu je vaardig bent in het afnemen van een acute anamnese gaan door naar de volgende 

stap het afnemen van een anamnese bij een patiënt met constitutionele klachten. Welke 

informatie heeft de homeopaat nodig en hoe kan hij die informatie verkrijgen.  

Beheersen van de stof uit de vorig opdrachten is voorwaardelijke om deze opdracht uit te 

kunnen voeren. Alhoewel de student inhoudelijk nog niet over (voldoende) kennis over de 

ziekteclassificatie beschikt, wordt er in deze opdracht toch al met de begrippen miasma’s en 

erfelijkheid onder begeleiding gewerkt. Deze opdracht staat vooral in het teken van 

theoretische kennis toepassen en veel oefenen in het voeren van gesprekken. 

 

Opdracht 4 

Voer een anamnesegesprek met onderstaande patiënten met constitutionele klachten. 

Ontvang de patiënt, stel hem op zijn gemak, geef informatie.  

Zorg dat de hulpvraag verduidelijkt wordt. Pas gesprekstechnieken toe en gebruik 

lichaamstaal (zoals je geleerd hebt in opdracht 1 en 2). Zorg dat je alle gegevens krijgt 

die je nodig hebt dwz. biografie, miasma’s en erfelijkheid. 

Voer  één gesprek mbv. de vrije anamnesetechniek of op geleide van het 

hoofd/voetenschema afhankelijk van de situatie.  

� De opdracht wordt op de volgende wijze beoordeeld : d.m.v. zelfreflectie, we 

verwachten dat je bereid en in staat bent kritisch naar je eigen vorderingen te kijken. 

Door medestudenten n.a.v. de observaties en door de docent. 

 

Situatieschets 1 

 

Casus wordt uitgereikt door de docent 

                                                                                                                             

 

Situatieschets 2 
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Casus wordt uitgereikt  door de docent 

 

 

Situatieschets 3 

 

Casus wordt uitgereikt door de docent 

 

 

Oriëntatie 

Vorm je een beeld van de opdracht. 

Noteer onduidelijkheden in je logboek . 

Voor ondersteuning zie: ‘Introductie module’. 

 

Beginsituatie 

Inventariseer welke kennis en vaardigheden je al bezit.  

Voor ondersteuning zie ‘ Introductie module . 

 

 Persoonlijke leerdoelen  

 Construeer uit je zwakke plekken in de vorige drie opdrachten je persoonlijke leerdoelen             

voor deze opdracht? 

 Voor ondersteuning Introductie module. 
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Leeractiviteiten 

Overzicht leeractiviteiten  

 

Categorie/ 

nr 

Soort Waar Met wie Begeleiding Duur 

A  1 Leestaak Thuis Indiv. Geen Naar 

behoefte 

B1  voorbereiding 

 

inventarisatie 

thuis 

 

School 

Indiv. 

 

groep 

geen 

 

docent 

Naar 

behoefte 

 

1 uur 

B2 les school Groep docent 1 dagdeel  

C1 Opdracht Maken School/thuis Werkgroep Geen Naar 

behoefte 

D1 Oefentaak School Subgroep Docent 2 Dagdelen 

D2 Opdracht  

uitvoeren 

School/ Individueel docent 3 dagdelen 
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Leeractiviteit A1 

- Lees / bestudeer het Organon, blz.94 t/m 104. Schrijf in je eigen woorden per 

paragraaf op wat er volgens jou staat. Kom je iets tegen wat je niet geheel duidelijk is , 

of twijfel je aan de betekenis, neem dit dan mee naar je werkgroep leeractiviteit C1. 

- Lees hoofdstuk 2 van de syllabus ‘ Nieuwe termen en begrippen’, nog eens goed door.  

 

Leeractiviteit B1 

- Neem deel aan het klassikale inventarisatie. Stel alle vragen die je in je literatuurstudie 

bent tegen gekomen. Bespreek de fasen oriëntatie, beginsituatie, gewenst resultaat. 

Vraag onduidelijkheden vanuit de literatuurstudie na. 

-      Bespreek ook je bevindingen  van leeractiviteit A2. 

- Stel samen met je docent de volgorde van de leeractiviteiten vast. 

 

Leeractiviteit B2 

- Bekijk een stukje video van een constitutiegesprek. Ook nu weer bedoeld om je een 

beeld te kunnen vormen van zo’n gesprek. 

- Neem deel aan het college over het voeren van een anamnese gesprek  

Aan bod komen: 

� Inhoud en opbouw van een (constitutioneel) anamnesegesprek inhoudelijk  

� Welke gegevens heb je nodig 

� Ziekteclassificatie (globaal), miasma’s,  invloed van erfelijke tendensen 

� Toelichting op de paragrafen van Hahnemann   

 

Leeractiviteit C1  

-    Bespreek in je werkgroep  leeractiviteit van A1 de Organon paragrafen  94 t/m 104 

Neem de paragrafen door en check waar een van jullie een vraag, twijfel of         

onduidelijkheid tegen is gekomen . Kijk of je er samen uitkomt. Lukt dat niet neem de 

vraag dan mee naar leeractiviteit B1 en leg hem voor aan je docent. 

 

Leeractiviteit D1 

- Oefen in subgroepjes in het afnemen van een constitutioneel anamnesegesprek 

Besteedt zowel aandacht aan het  ontvangen, geruststellen, openen van het gesprek 
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en aansnijden van de hulpvraag alsook aan het inhoudelijke gesprek en de gegevens 

die je nodig hebt.  

-  Wissel regelmatig van rol. Speel voor elkaar   verschillende types patiënten (gesloten, 

babbelziek, zenuwachtig, ontspannen, zweverig, wetenschappelijk, pokerface) zorg 

ook voor enkele observatoren die je van feedback kunnen voorzien. 

- Gebruik en lees bewust lichaamstaal 

- Spreek na elke oefening met elkaar kort na. Welke gegevens mis je. Waar liet je 

informatie liggen , hoe had je dat aan kunnen pakken. 

- at gaat jou  makkelijk af, wat is voor jou moeilijk. Waar zitten jouw valkuilen, waar moet 

je goed op letten.  

 

 Leeractiviteit D2 

- Voer de afsluitende opdracht van deze module uitopdracht uit 

- Je hebt nu alle informatie die nodig is om de ‘opdracht’ van deze competentie uit te 

voeren. 

 

Reflectie 

- Je kijkt in deze fase samen met je groep en je docent teug op deze opdracht en je 

beslist of je tevreden bent met het behaalde resultaat. Maar je kijkt ook terug op het 

proces, op de manier waarop je met de opdracht bezig bent geweest. Leg je 

bevindingen vast in je logboek en neem als je niet tevreden bent contact op met je 

docent.  

- Zie ook de introductiemodule voor toelichting op deze fase. 

 

Transfer 

- In welke andere situaties kan ik hetgeen ik nu geleerd heb ook toepassen? 

- Zoek naar toepassingsmogelijkheden binnen het vak maar zoek ook naar 

toepassingsmogelijkheden binnen je leerproces en zelfs in je privé leven. 

- Wat doe je voortaan anders door wat je in deze opdracht hebt geleerd? 

- Als jij en je docent tevreden zijn over je leerproces mag je door naar de volgende 

opdracht. Zo niet dan beslis je samen wat je er nog aan gaat doen.  
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Syllabus 
 
 

Module 1 
 

Competentie 1.1 
 

Het anamnesegesprek voeren 
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Inhoudsopgave 
 
 
 
1.  Spelregels voor het geven en ontvangen van feedback   blz. 37 
 
2.  Nieuwe termen en begrippen m.b.t. het anamnesegesprek  blz. 38 
 
3. Uitleg termen en begrippen       blz. 39 
 

4.  Anamnesevoorblad        blz. 52 
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Bijlage 1 

Spelregels bij het geven en ontvangen van  
feedback 

 

Tijdens de opleiding zul je regelmatig feedback krijgen  maar wordt ook van je verwacht dat 

je feedback geeft . Om een en ander soepel te laten verlopen hanteren we bij het geven en 

ontvangen van feedback de volgende spelregels. 

 

Als je feedback krijgt: 

Realiseer je, dat niet jij bekritiseerd wordt  maar dat er iets gezegd wordt over je gedrag in 

een specifieke situatie: 

- luister rustig naar de feedback zonder in de verdediging te schieten 

- vraag zo nodig om meer uitleg en neem dit rustig tot je 

- Maak een eerlijke afweging en beslis wat je met de feedback doet 

 

Als je feedback geeft: 

Realiseer je dat je geen kritiek geeft op de persoon maar op het gedrag van die persoon in 

een specifieke situatie: 

- Beschrijf het gedrag waarop je feedback geeft zo concreet mogelijk. 

- Geef voorbeelden 

- Wees direct en draai er niet omheen 

- Noem naast de kritiekpunten ook de pluspunten 

- Geef evt aan hoe het ook anders zou kunnen 

- Geef ruimte om te reageren op jouw feedback 
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Bijlage 2 

Nieuwe termen en begrippen m.b.t. het  
  anamnesegesprek 

 

Benodigde gegevens voor de ’totaalanamnese’ in het licht van de ziekteclassificatie. 

(Alle nieuwe termen en begrippen worden hieronder uitgelegd) 

- Personalia inclusief foto  

- Reden van komst.  

- Weergave familiare erfelijke belastingen.  

- Ziekte geschiedenis (bevalling, vaccinatie, ontwikkeling, kinderziekten, operaties, 

traumata, acute ziekten, geslachtsziekten) [ tijdsbalk].  

- Biografie (sociale omstandigheden, mishandeling, jeugd, opvoeding, ontwikkeling, 

werk, telerstellingen, verdriet, overlijden, etc. etc.).  

- Medicijngebruik, vaccinatie.  

- Actuele anamnese (huidige symptomatologie)  

- Vrije anamnese (patiënt vertelt associatief over klachtenpatronen en geschiedenis)  

- Geleide anamnese (hoofd voetenschema volgens Kent’s repertorium.)  

 

Uitwerking van de anamnese in het licht van de ziekteclassificatie: 

- Beeldvorming  

- Classificeren  

- Differentiatie  

- Repertorisatie  

- Differentiatie geïndiceerde geneesmiddelen  

- Geneesmiddel(len) keus  

- Potentiekeus (frequentie + dosis)  

- Prognose  

- Invullen en bijvoegen evaluatie formulier (bij elk consult) 
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Waarneming: 

- Wat neem ik waar bij mijzelf t.a.v. de patiënt tijdens het consult of daarbuiten  

- Wat neem ik waar bij de patiënt  

 

Vervolgbehandeling: 

- Opnemen vervolganamnese.  

- Vergelijken vorige en laatste anamnese  

- Beoordeling symptomenverloop  

- Analyse en beoordeling actuele situatie (zie bovenstaande procedure eerste 

anamnese)  

- Vervolgvoorschrift (zie uitwerking anamnese)  

 

Voor ieder vervolgvoorschrift herhaalt zich dezelfde procedure 
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Bijlage 3 

Uitleg termen en begrippen 

 

Totaalanamnese  

Hieronder verstaan we het meest complete verslag van het afgenomen consult.  

Hiervoor zullen alle punten, benoemd bij de protocollen, zo nauwkeurig mogelijk uitgewerkt 

moeten worden. Alle onderdelen van de protocollen zijn verduidelijkt en wanneer je het 

betreffende onderdeel aanklikt verschijnt de omschrijving van wat er bedoeld wordt.  

 

Personalia 

Hieronder verstaan we de zo volledig mogelijke persoonlijke informatie van de patiënt. 

Naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer thuis, telefoonnummer werk, 

telefoon mobiel, geboortedatum en plaats. 

Tevens wordt er van je verwacht dat je een pasfoto van je patiënt per post stuurt naar je 

stagebegeleider (m/v). Naam, adres, woonplaats en telefoon nummer van de huisarts. Naam 

van behandelende specialist indien van toepassing en data sinds wanneer onder 

behandeling en plaats van het ziekenhuis waaraan de specialist verbonden is. Als de patiënt 

bezwaar heeft tegen de verstrekking van deze informatie dan dient dit te worden 

gerespecteerd en te worden vermeld in de anamnese. 

 

Burgerlijke staat 

Hieronder verstaan we in de meest brede zin de situatie van de patiënt in relationele sfeer. Is 

de patiënt getrouwd, heeft de patiënt een ander soort van relatie/partner, samenwonend, 

alleenwonend, gescheiden, overleden partner? Eén of meerdere malen getrouwd of 

gescheiden? Eén of meerdere malen zijn/haar partner verloren? Heeft de patiënt kinderen? 

Leeftijd en geslacht?  

 

Reden van komst 

De reden van komst moet bij elk eerste consult vermeld worden.  

Meestal zal de patiënt daar uit zichzelf mee beginnen. Zoniet dan is het belangrijk te vragen 

met welke reden hij/zij de eerste afspraak gemaakt heeft. Hiermee wordt zichtbaar wat de 

meest belangrijke vraag is van de patiënt. Waar hij/zij het meeste last van heeft. Van daaruit 

hebben we een aanknopingspunt ten aanzien van de verwachting van de patiënt en mogelijk 
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ons antwoord daarop. Aan het einde van het eerste consult geeft deze reden een 

mogelijkheid om daarop terug te komen, een uitleg te geven over het behandelplan en een 

verwachting van tijdsduur daarin. Door middel van uitleg, vooral over de manier van 

behandelen, zal de patiënt begrijpen wat je doet en van daaruit wellicht meerdere 

aanvullingen kunnen geven en meedenken. De patiënt kan dan begrijpen dat we niet 

‘zomaar’ middelen geven, maar dat daar wel degelijk een duidelijke filosofie aan ten 

grondslag ligt. Vanuit de ziekteclassificatie kun je uitleggen waarop je begint voor te 

schrijven, waarom en wat je daarvan mag verwachten.  

Verderop in de behandeling vormt de reden van komst vaak voor de patiënt ook een 

blijvende toetsteen m.b.t. het resultaat van de behandeling ondanks het verder 

voortschrijden van de behandeling (biografie richting constitutioneel voorschrift).  

 

Anamnese 

Hieronder verstaan we het zovolledig mogelijk afgenomen eerste of vervolg consult. (zie ook 

Organon par. 84 e.v.). De punten, vermeld onder anamnese, kunnen daarbij als richtlijn 

dienen. 

Vrije anamnese 

De patiënt mag eerst alles vertellen waar behoefte aan is. Dat is wat hem/haar bezig houdt 

en voor de analyse en latere geneesmiddelkeuze van groot belang. We noemen dit de ‘vrije 

anamnese’ en het geeft ons een indruk. Het is de manier van vertellen, de lichaamstaal, het 

onder woorden brengen van belevingen, indrukken of ervaringen wat de indruk weergeeft. 

We nemen waar en volgen datgene wat de patiënt vertelt. Waar nodig kunnen we een heel 

kleine aanmoediging geven. 

Lijkt de patiënt uitgesproken dan doet het de patiënt het meeste recht om geleidelijk aan over 

te gaan naar de actuele anamnese. 

 

Actuele anamnese 

Hier zal de patiënt kunnen schetsen hoe zijn/haar symptomen zich manifesteren.  

Door middel van vragen stellen met betrekking tot aanleiding, uitingsvorm, verloop en 

modaliteiten komen we tot een nauwkeurig beeld van de zijns toestand van dit moment. Is er 

sprake van een recidiverend patroon? Heeft de patiënt een soortgelijke situatie eerder 

meegemaakt? Hoe lang geleden?  
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Biografie 

Hierin passen de sociale omstandigheden van de patiënt zoals, geboorte, opvoeding, 

ontwikkeling, emotionele of traumatische gebeurtenissen, thuissituatie, leeftijdsfasen als 

peuter, kleuter, lagere school, puberteit, seksualiteit en adolescentie, werksituaties, 

teleurstellingen, overlijden van dierbaren enzovoort. Zoveel mogelijk kan worden ingegaan 

op aspecten die een grote impact hebben (gehad) en of situaties die in het heden spelen.  

 

Ziektegeschiedenis 

Hierbij hoort een tijdsbalk. De geschiedenis vertelt welke ziekten hij/zij doorgemaakt heeft, 

wanneer en hoe deze verlopen zijn. Voorbeelden zijn Kinderziekten, ongevallen, operaties, 

botbreuken, vaccinaties, medicijngebruik, angina, acuut reuma, enzovoort.  

De ziektegeschiedenis laat zien met welke richting en diepgang we te maken hebben 

betreffende de ontwikkeling van de symptomatologie. Gerichte navraag kan onze 

bevindingen ten aanzien van de ontwikkelingen al dan niet bevestigen. Ook complicaties 

vanuit bepaalde situaties en het daaruit voortgevloeide, veelal allopathische behandelplan 

geeft vaak dieper inzicht in de problematiek. Zijn er aanwijzingen waaruit je kunt afleiden dat 

de patiënt in zijn/haar leven mogelijk een geslachtsziekte heeft doorgemaakt, vraag dit na.  

 

Geleide anamnese 

De geleide anamnese beslaat het hoofd voetenschema volgens Kent’s repertorium en zoals 

ook de Synthesis en Radar zijn opgebouwd. Wanneer je twijfelt aan de volledigheid van de 

patiënt is het een prima middel om in de vergetelheid geraakte informatie helder te krijgen. 

Als je twijfelt aan je eigen volledigheid wat betreft vraagstelling is het ook een prima 

aanvullende methode om toe te passen. Heeft de patiënt al heel erg veel en naar indruk 

volledig zijn verhaal verteld, dan kan het hoofd voetenschema tijdelijk achterwege gelaten 

worden. Voor de volledigheid dient het echter wel uitgewerkt te worden. In latere 

vervolgconsulten kan dit mogelijk nog een optie zijn, wanneer er vermeende onvolledigheden 

mochten zijn. Voor een uitgebreid eerste consult kunnen deze vragen nét teveel zijn.  

 

Weergave familiaire erfelijke belasting 

Hierbij vragen we na welke ziektes en/of kwalen er in de familie voorkomen. Allereerst 

datgene wat spontaan genoemd wordt. Dan, indien nog nodig, vragen we specifiek naar 

aandoeningen van vader, moeder, broers, zussen, ooms, tantes van beide kanten. Welke 
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ziektes kwamen er voor bij opa’s en oma’s, waar zijn ze aan overleden en op welke leeftijd. 

Belangrijke ziekten die navraag verdienen; kanker, suikerziekte, TBC, astma, bronchitis, 

eczeem, reuma.  

 

Kinderziektes 

Deze worden apart vermeld in de anamnese. Welke en op welke leeftijd doorgemaakt 

kinderziektes kan de patiënt melden. Hoe is het verloop geweest. Is het doormaken van de 

ziekte gepaard gegaan met veel/weinig huiduitslag en/of complicaties, of is alles rustig 

verlopen en heeft de patiënt er weinig van gemerkt.  

 

Geneesmiddelengebruik 

Deze wordt apart benoemd en zo grondig mogelijk nagevraagd. Belangrijk is wat huidig 

geneesmiddelgebruik is, waarvoor en in welke dosering. Ook belangrijk is welke medicatie 

de patiënt in het verleden heeft gebruikt en waarom. Heeft de patiënt ooit enige vervelende 

reactie gemerkt op het gebruik van geneesmiddelen? (gevoeligheid) Onder 

geneesmiddelengebruik wordt ook verstaan: pil gebruik, vaccinaties, vaccinaties en/of 

malariamedicatie vanwege buitenlandse reizen, eerdere homeopathische middelen.  

 

Uitwerking van de anamnese 

Deze geschiedt volgens onderstaand genoemde onderdelen. Alle onderdelen dienen zo 

uitgebreid en volledig mogelijk aan de orde te komen.  

Dit is van zeer groot belang; 

- Voor je eigen beeldvorming en gedachtegang. Het verwoorden van je gedachtegang werkt 

scheppend en inzichtelijk. Op enig moment terugkijkend naar voorschriften, zal het op deze 

manier werken geen probleem geven ten aanzien van de verantwoording en/of overleg met 

collega’s of waarnemers.  

- Je stagebegeleider m/v zal je uitwerkingen en overwegingen volledig moeten kunnen 

volgen wil hij/zij daar de verantwoordelijkheid voor kunnen dragen.  

 

Beeldvorming 

Onder beeldvorming verstaan we het beschrijven van de patiënt en zijn/haar symptomen. 

Vragen die je daarbij aan jezelf kunt stellen zijn: heb ik een goed beeld van de patiënt? Wat 

is er aan de hand? Wat is het beeld, inclusief ziektebeeld van de patiënt? In welk bloemblad 
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bevindt het zwaartepunt in de symptomatologie van de patiënt zich? Is er sprake van een 

tussenziekte of van een incident? Is er een reden om aan te nemen dat de symptomen 

verklaarbaar zijn vanuit de omstandigheden van de patiënt? Waarom wel? Waarom niet? Is 

er in de leefwereld van de patiënt geen verklaring te vinden voor het klachtenpatroon van de 

patiënt, kunnen we dan spreken over een chronische ziekte met een endogeen 

miasmatische oorzaak? Hoe uiten de symptomen zich en met welke dynamiek? Zijn er 

repeterende patronen? Is er sprake van veel erfelijke ziekte tendensen? Welke 

overwegingen brengt dat in het voorschrijven? Er kan sprake zijn van een onvolledig of 

repeterend reactie patroon? Waaruit blijkt dat? Welke geneesmiddelen overwegingen brengt 

dit met zich mee? Motiveer dit vooral! 

Passen de klachten bij klachtenpatronen die in de familie ook zichtbaar zijn? Waaruit blijkt 

dat? Welke gevolgen in voorschrijven heeft deze overweging?  

 

Classificatie 

Onder classificeren verstaand we het indelen van de symptomen van de patiënt volgens de 

‘ziekteclassificatie’ van Samuel Hahnemann. Dit houdt in dat we de genoemde klachten, 

patronen, symptomen zowel op mentaal/emotioneel als wel fysiek niveau hierin een plek, in 

de bloem, gaan geven. Dit schept een beeld waarbij accenten zichtbaar worden. Dit geeft 

inzicht in lijnen van ontwikkeling, verbonden met mogelijke erfelijke belasting, biografie en de 

constitutionele gesteldheid. Dit geeft aan waar het zwaartepunt ligt en van waaruit onze 

overwegingen helder zijn geworden.  

Vlak repertoriseren d.w.z. de symptomen niet hoger dan 1-waardig waarderen is hier een 

mogelijkheid. Wanneer de bloembladen ingevuld zijn en er vlak gerepertoriseerd is, zijn er 

middelen die in het oog springen. Belangrijk én een vereiste vanuit de stage begeleiding is 

om zoveel mogelijk middelen die geïndiceerd lijken bij elk bloemblad te zetten. Dit wil niet 

zeggen dat deze middelen ook direct of in de toekomst voorgeschreven worden, maar ze 

geven een beeld. Tevens maakt deze manier van werken dat je kennis van de Materia 

Medica enorm toe zal nemen, iets wat voor praktijkvoering en het inspringen in acute 

situaties heel erg ten goede zal komen. Ook het benoemen van de middelen gebeurt ‘vlak’, 

dus zonder ‘favorieten’.  
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Repertorisatie 

Het moge duidelijk zijn dat hiermee bedoeld wordt dat de meest belangrijke karakteristieke 

en in het oog springende symptomen gerepertoriseerd worden. Radar is hier bij uitstek 

geschikt voor. Een overweging voor het repertoriseren met ons oude vertrouwde boek is dat 

je op die manier heel erg goed je symptomen leert vinden. Hoe je het ook doet, voeg je 

repertorisatie er altijd bij! Je stagebegeleider m/v kan hierin zeker aanvullingen geven. De 

symptomen ga je waarderen en op basis van die informatie kun je inzicht krijgen in de 

mogelijk geïndiceerde middelen. Omdat we vanuit de ziekteclassificatie soms overwegingen 

hebben die niet te repertoriseren zijn, kan dat een anders voorschrijven vereisen. Belangrijk 

daarbij is dat je goed je afwegingen op papier zet, zodat je verantwoord kunt kiezen. En kunt 

laten zien waarom je hiervoor kiest.  

 

Differentiatie 

Vanuit de repertorisatie zullen er middelen zijn die om voorrang lijken te strijden. Zet deze 

middelen naast elkaar en zet er bij wat vóór pleit en wat tégen in de betreffende casus. Voor 

het uitwerken van examen casuïstiek is dit een zwaar meewegend aandachtspunt. We willen 

kunnen zién waarom je voor het ene middel kiest en niet voor het andere middel. Ook al zet 

je bij het iatrogene blad voor de zóveelste keer; Sulph. , Carb.V. Carb.An., Nux.V. Sep. enz. 

enz. We willen ze benoemd hebben, we willen de definitieve differentiatie benoemd zien. 

Waarom zou je het ene middel wel overwegen en het andere middel niet. Op basis van 

welke argumenten. Het lijkt onzinnig wellicht, maar je middelenkennis vanuit de verschillende 

invalshoeken bezien wordt je hierdoor zo eigen gemaakt, zodat je in de toekomst een zeer 

brede basis hebt. Zo zal bij elk bloemblad de bijbehorende groep middelen verschijnen. Op 

basis van beeldvorming, van classificatie, van vlakke differentiatie en repertorisatie, van 

gewaardeerde repertorisatie en de definitieve differentiatie kun je tot een goed 

weloverwogen voorstel komen.  

 

Geneesmiddelkeus 

Zoals genoemd, naar aanleiding van bovenstaande kom je tot een voorstel voor 

voorschrijven. Benoem waar volgens jou het zwaartepunt ligt in de betreffende casus. 

Benoem waarom je voor deze middelen hebt gekozen en van waaruit. Benoem het ook als je 

voor een tussenmiddel hebt gekozen, benoem de bijbehorende argumenten en afwegingen. 
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Benoem het als je voor een nosode hebt gekozen. Geef argumenten. Waar vindt je de 

rechtvaardiging voor een nosode. (In de analyse, repertorisatie en differentiaaldiagnose).  

 

Potentiekeus 

Hierbij kun je op basis van de theorie zeker tot een voorstel komen. De ervaring van de 

stagebegeleider zal hierin leidraad moeten zijn. Het is de bedoeling dat je aangeeft met 

welke potentie je zou willen beginnen en waarom.  

 

Dosering en frequentie 

Ook kun je op basis van de theorie een inschatting maken over de dosering. Doe dit vooral. 

Ook al komt de stagebegeleider m/v met een ander voorstel, dan zijn dit zeer leerzame 

momenten. De stagebegeleider m/v zal je kunnen vertellen waarom hij/zij kiest voor een 

bepaalde potentie van het middel of frequentie van toedienen. Er zal een basis begin zijn. 

Vraag vooral na waarom hiervoor gekozen wordt.  

Je praktijk ervaring begint hier! Je zult zien dat je hier een bepaalde gevoeligheid voor gaat 

ontwikkelen die je zeker van pas gaat komen wanneer je de opleiding achter je hebt gelaten. 

Je zult bemerken dat acute situaties of acuut miasmatische situaties een ander voorschrijven 

vraagt. Ook dit zijn grote leermomenten. In de eerste plaats zul je ook álle ‘crisis’ situaties 

met je stagebegeleider m/v moeten overleggen en in de tweede plaats zullen deze situaties 

heel inzichtelijk werken ten aanzien van voorschrijven. Beeldvorming ten aanzien van het 

(ziekte)proces van de patiënt en het begeleiden daarvan, is hier in een belangrijk leerproces. 

Beter en veel rustiger is, dat wanneer je volgens de ziekteclassificatie voor schrijft en daar 

trouw aan blijft, deze acuut miasmatische situaties bijna niet meer zullen voorkomen. Voor 

de patiënt absolute winst op meerdere fronten, maar ook voor de homeopaat! Acuut 

miasmatische situaties zijn de meest lastige situaties om op voor te schrijven, immers de 

factor tijd speelt daar altijd een rol in mee én de algehele gesteldheid van de patiënt ook. Het 

zijn hoe dan ook, altijd crisismomenten. Door de manier van voorschrijven én door het 

benoemen van zoveel mogelijk geïndiceerde middelen per bloemblad, zorg je voor je eigen 

adequate reactie in voorkomende gevallen.  

 

Prognose 

Ook hiervoor geldt dat de ervaring overtuigend maakt. Probeer een prognose te maken. Een 

inschatting over het verloop. Wat je verwacht en in welk tijdsbestek. Wat verwacht je van 
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welk middel en waarom. Benoem het, je stagebegeleider m/v zal je hierin ondersteunen en 

waar nodig bijschaven. Hier leer je enorm van! Het is een veilige manier van een inschatting 

maken, immers je zegt het nog niet direct tegen de patiënt. Naarmate je ervaring groeit, zul 

je overtuigender overkomen naar je patiënt wanneer deze naar zijn of haar prognose vraagt.  

Zeg in je stageperiode rustig tegen de patiënt dat je dat even gaat overleggen en dat je met 

een antwoord terug komt. Immers, de patiënt weet dat je onder supervisie werkt. Je patiënt 

voelt je intenties en daar gaat het om. Maak er vooral geen geheim van dat je (nog) niet alles 

weet en dat je in alle situaties (nog) moet overleggen. Als jij het (écht) niet erg vindt, dan 

vindt de patiënt het ook niet erg! Die overtuiging straal je uit… 

 

Waarneming 

Het waarnemen is onderverdeeld in twee delen: 

a. Waarneming bij jezelf. 

b. Waarneming bij de patiën.t 

 

Waarneming bij jezelf: 

Hieronder verstaan we datgene wat je bij jezelf ervaart tijdens een consult. Elke patiënt zal 

iets anders in je aanspreken of oproepen. Het is bijzonder zinvol om dit bij jezelf waar te 

nemen en te benoemen. Hierdoor leer je, je zwakke en sterke kanten herkennen, kun je 

projecties waarnemen, herken je, je valkuilen na verloop van tijd en groeit je vermogen dit 

om te zetten en te laten, daar waar het hoort. Een patiënt kan irritatie bij je oproepen, 

afwijzing, verdriet, een warm gevoel, verliefdheid, respect enz. enz. het is vooral goed om 

deze gevoelens te herkennen en te benoemen. Dát is de waarneming bij jezelf.  

 

Waarneming bij de patiënt: 

Wat zie je aan de patiënt. Lichaamstaal spreekt boekdelen, maar hoe interpreteer je dat? 

Wat neem je precies waar. Wat zie je. Wat ervaar je aan de patiënt. Houding, uitspraken, 

taalgebruik, beschrijving van zijn/haar eigen belevingen, al dat niet nauwkeurig in 

beschrijving, hoe zit de patiënt voor je, ervaar je spanning, emoties, irritaties, gehaastheid, 

rust/onrust betrokken, onverschillig, enzovoort. Heb je kunnen verifiëren wat je waarneemt. 

Hoe heb je dat gedaan? Wat zijn van daaruit aspecten die je in je achterhoofd wilt houden 

voor een volgend consult? Heb je anderszins bevestiging kunnen vinden voor datgene wat je 

ervaart. Hoe belangrijk is het?  
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Vervolgbehandeling 

Hieronder verstaan we het volgende consult en de daarop volgende consulten. Heel 

belangrijk en voorwaarde is dat je aan het eind van elk consult een vervolg afspraak maakt. 

Zet dit ook op het dossier zodat de stagebegeleider m/v kan zien dát er een vervolgafspraak 

is gemaakt en op wat voor termijn. Bij ernstige fysieke pathologie of ernstige psychische 

symptomen is het van belang de volgende afspraak na zes weken of soms na een nog 

kortere tussenpozen te plannen. Dit is noodzakelijk om goed de vinger aan de pols te 

kunnen houden en het genezingsproces waar te nemen. Tussentijdse telefonische contacten 

over het verloop van de klachten en het gebruik van de middelen is van het grootste belang. 

Door bij ernstige situaties, met enige regelmaat contact te hebben met de patiënt kun je de 

dosering van de middelen nauwkeurig bijstellen indien nodig.  

Voor de patiënt kan regelmatig contact even een steun zijn. Voor je nieuwe patiënt, met 

mogelijk nog geen idee wat homeopathie inhoud en kan bewerkstelligen, gaat er een 

(onbekende) wereld open. Er zijn patiënten die al heel snel begrijpen wat de bedoeling is en 

waar ze op moeten letten. Er zijn ook patiënten die wat voorzichtiger of meer onzeker zijn en 

die kunnen een steuntje best gebruiken. Afstemming geschiedt op de individuele behoefte en 

is als het goed is gelijksoortig… 

Het afstemmen van de frequentie van het contact op de ernst van de symptomatologie of de 

behoefte van de patiënt is zeer goed voor de vertrouwensrelatie die opgebouwd moet 

worden en is dus op termijn goed voor de praktijk.  

 

Vervolganamnese 

In eerste instantie zul je de patiënt uitnodigen om te vertellen hoe de afgelopen (zes) weken 

met betrekking tot de klachten, verlopen zijn. Hiervoor geldt eigenlijk weer ‘de vrije 

anamnese’ en kunnen we, pas als de patiënt uitgesproken is, de vragen stellen die de 

verdieping behoeft. Welke veranderingen hebben er plaats gevonden en vooral hoe heeft de 

patiënt dit ervaren. Zijn er opvallende verschillen met de vorige keer? Zijn er andere klachten 

bij gekomen. Zijn de klachten veranderd in uitingsvorm, modaliteiten, frequentie, heftigheid of 

van locatie verandert?  

Zijn er in de beleving van de patiënt ervaringen die van belang kunnen zijn? Hebben 

huisgenoten van de patiënt veranderingen waargenomen die opvallend of van belang zijn?  
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Vergelijken huidige en voorgaande anamnese 

Wanneer alle onderdelen aan bod zijn geweest, gaan we terug kijken naar het vorige 

consult. We vergelijken de klachten met de huidige situatie. Je zult merken dat er bij de 

patiënt, wanneer de klachten zijn verdwenen, ook de herinnering aan de aanwezigheid van 

de klachten verdwenen is. Weg is dus echt weg! Het zit niet meer in het bewustzijn van de 

patiënt. Slechts alleen door terug te kijken in de vorige anamnese(s) kunnen we de 

processen in de gaten houden.  

 

Beoordeling symptomenverloop 

Zoals klachten kunnen verdwijnen op een goede, helende manier, zo kunnen klachten ook 

‘verdwijnen’ door onderdrukking. Het is daarom van het grootste belang hier objectieve 

maatstaven te hanteren en te leren kijken naar wat er procesmatig gebeurt. De richting van 

genezing is van wezenlijk belang. Schroom niet je gedachtes of twijfel uit te spreken naar je 

stagebegeleider m/v, immers ervaring speelt hierin een heel grote rol. Eenmaal benoemd en 

overwogen kunnen deze gedachtes opgelost worden. Het dragen van de 

verantwoordelijkheid ten aanzien van het voorschrijven is dan in de juiste verhouding met de 

actuele situatie van de patiënt. In geval van een ‘pluis’/’niet pluis’ gevoel neem je ze snel 

mogelijk contact op met je stagebegeleider m/v of diens vervanger.  

Een doorverwijzing naar de huisarts kan soms een heel goede optie zijn. Je kunt door de 

huisarts een diagnose laten stellen in situaties waarin je twijfelt. Dit is een veilige manier om 

dingen uit te sluiten. Wanneer de patiënt terug komt met het oordeel van de huisarts, kun je 

overleggen wat mogelijk is en waar je voor kunt kiezen. Probeer in die situaties beide kanten 

te belichten zonder jezelf in oordelen vast te zetten. Elkaar ruimte geven en respectvol 

benaderen biedt basis voor langdurig contact.  

 

Analyse en beoordeling actuele situatie 

Opnieuw worden hier alle stappen mee bedoeld die we afleggen naar het komen tot een 

voorschrift. Beeldvorming, classificeren, differentiëren, repertoriseren, differentiëren van de 

geïndiceerd lijkende middelen, geneesmiddelenkeus, potentiekeus en prognose. Voor een 

deel zal hierin een overlap zijn met een voorgaand consult of voorgaande consulten. Geef de 

veranderingen per onderdeel heel duidelijk aan. Deze veranderingen worden zichtbaar aan 

het laatst afgenomen consult. Benoem deze zo nauwkeurig mogelijk. Voor een deel zal 

repertorisatie hetzelfde zijn. Voeg deze dan gewoon weer toe. Voor een deel kan 
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differentiatie hetzelfde zijn. Benoem dit opnieuw volledig. Voeg overwegingen naar 

aanleiding van het laatste consult toe en bespreek deze met je stagebegeleider m/v. 

Wijzigingen in repertorisatie of differentiatie kun je met een andere kleur aangeven. Dit 

maakt duidelijk. Wil je van middel veranderen motiveer dan uitgebreid waarom en op basis 

van welke argumenten. Benoem ze. Wil je hetzelfde middel voorschrijven en alleen naar 

hogere potenties overgaan, beschrijf dan ook hier waarom. Wil je een nosode of 

tussenmiddel inzetten? Zorg dat het voor een derde te volgen is waaróm. Dit kan je een 

hoop lastige vragen schelen bij het inleveren van de casuïstiek voor je afstuderen! Een 

middelkeus is één, de insteek voor behandeling is twee, het kunnen volgen waaróm is 

drie……er zijn altijd verschillende mogelijkheden, verschillende overwegingen, de kunst is 

dat je weet waarom je wát doet. 

 

Vervolgvoorschrift 

Dit ontstaat vanzelfsprekend uit bovenstaande arbeid. Na overleg met je stagebegeleider 

m/v is het voorschrift definitief.  

 

Aanvullingen 

Tussen een consult en de uitwerking daarvan mag maximaal drie dagen zitten. Planning is 

dus heel belangrijk. De vierde dag is je uitwerking bij je stagebegeleider. Deze heeft dan ook 

drie dagen de tijd om alles door te nemen en na te kijken. Ook een evaluatieformulier stuur je 

per mail mee. Dit evaluatie formulier is op de website te vinden achter de log in voor 

studenten. De stagebegeleider m/v kan dan direct per consult de beoordeling weergeven 

zoals bedoeld.  

Spreek af hoe en op welk moment je bericht krijgt om te overleggen. De zesde dag kunnen 

de middelen verstuurd worden. De patiënt heeft dan een week na het consult zijn of haar 

middelen. Dit is de procedure. Overweeg of je een geneesmiddelenbrief wilt ontwerpen. 

Wellicht kan de brief van je stagebegeleider m/v als voorbeeld dienen.  

 

Het staat meer professioneel als je een eigen geneesmiddelbrief hebt waarin de 

aanwijzingen aangekruist kunnen worden en waarin telefoonnummers en bereikbaarheid 

duidelijk op aangegeven is. In onze huidige tijd met de mogelijkheden van de computers is 

het erg simpel om zo’n brief te ontwerpen en mee te sturen met de middelen. Zorg voor een 



 

 

 

 

Module 1 Competentie 1.1.HAN Orion 140807  51 

duidelijk telefonisch spreekuur of een andere manier om bereikbaar te zijn. In geval van 

incidenten is de bereikbaarheid van groot belang. 
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Bijlage 4 

Anamnese voorblad 
 
 

Datum  _____________________ Fakt. ______________________ Via _______________________________ 

Dhr./Mw./Kind _____________________________ Geb.dat __________ Land _______________________ 

Adres __________________________________________ Opl./beroep _______________________________ 

Pc./woonplaats ___________________________________Tel. _________________/_________________(w) 

Mobiel _________________________ e-mail ____________________________________________________ 

Burg.staat ____________________ Kinderen: z___________ d___________ Lengte/gewicht____________ 

Huisarts _________________________ te _____________________________ Tel. _____________________ 

Specialist ________________________ te _____________________________Tel. ______________________ 

Informeren huisarts:  � ja  � nee Verzekering ___________________________________________ 

 

Medicijngebruik: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Roken _________________ Alcohol _________________________ Drugs ____________________________ 

Bloedonderzoek ___________________________________________ Bloeddruk ______________________ 

Kinderziektes � B  � M  � WP  � RH  � D  � K  � T  _____________________________ 

Vaccinaties ________________________________________________________________________________ 

Leger/beroepsmatige vacc. __________________________________________________________________ 

 

Familie-anamnese: 

BR _______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ZS _______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Vader ____________________________________________________________________________________ 

GV ____________________________________________ GM ______________________________________ 

 

Moeder ___________________________________________________________________________________ 

GV ____________________________________________ GM ______________________________________ 

 

Kinderen _________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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Omschrijving klachten: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Obs./indruk: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Zwangerschap: 

van moeder _______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

als moeder ________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Geboorte __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 


