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Module 16 
 

Contact onderhouden met andere disciplines 
 

Competentie  3.2 
 

Deelkwalificatie 3 Kwaliteit 
 

 
 
‘Je kunt een ander niet echt begrijpen als je de zaak niet eerst vanuit zijn standpunt bekijkt. ‘ 

Harper Lee 
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Opdracht 1           blz. 8 

Geef  in objectieve bewoordingen (beschouwend), voor medici,   

paramedici of andere hulpverleners / therapeuten begrijpelijke taal uitleg  

over een Klassiek Homeopathische behandeling aan de hand van een   

concrete casus. Beschrijf de ziekteprocessen, de behandeling zelf en  

de resultaten. Bespreek deze informatie na goedkeuring met een behandelaar 

van een andere discipline. 
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Inleiding op de module 

Klassieke homeopathie is een eerste lijnsgeneeswijze. Er is geen verwijzing van arts of 

specialist nodig. De klassiek homeopaat werkt individueel, zelfstandig en onafhankelijk. Toch 

gaan we in deze module in op het samenwerken met andere disciplines. Daar zijn een aantal 

redenen voor.  Ten eerste is het verstandig huisartsen en specialisten te informeren over de 

behandeling en de resultaten die ‘hun’ patiënten bij de Klassiek Homeopaat behaald hebben. 

Het is niet alleen een voortdurende handreiking tot dialoog, het beeld van onze geneeswijze, 

waarvan zij over het algemeen maar een  terloops en vaak gekleurd beeld hebben, wordt op 

deze wijze deskundig en professioneel bijgesteld. Dat veronderstelt inderdaad wel dat de 

contacten die de Klassiek Homeopaat heeft met de reguliere gezondheidszorg deskundig en 

professioneel over komen. 

Je kunt van een arts niet verwachten dat hij thuis is in het Klassiek Homeopathisch 

gedachtegoed laat staan vakjargon, noch dat hij zich hierin zal gaan verdiepen. Het is 

daarom aan jou als Klassiek Homeopaat om je informatie zo te objectiveren dat deze voor 

regulier opgeleid medisch en paramedisch personeel begrijpelijk is. 

Open zijn  over wat je doet, betekent dat er niets te verbergen is en dat je de dialoog zoekt. 

Een tweede reden om contact te zoeken met de reguliere gezondheidszorg  is ingegeven 

door het fijt dat er toch zo nu en dan doorverwezen moet worden naar andere hulpverleners. 

Ook zij moeten informatie krijgen die voor hun begrijpelijk is.  
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Eindtermen 
 
In deze module worden aan de volgende eindtermen gewerkt 
 

 

2.06.01  integratie in en openheid naar  andere zorgverleners v.w.b.  R/c/i 

voorlichting, rapportage, overleg; 

 

2.06.02     voorlichting geven over klassieke homeopathie aan   P/c/  

andere hulpverleners/ behandelaars; 

 

2.06.03 mogelijkheden en grenzen van zijn behandeling onderkennen  P/c/i  

en derhalve zo nodig met andere behandelaars/disciplines  

samenwerken. Dat betekent: 

- herhaaldelijk meer of minder gestructureerd overleg met   

andere disciplines met als doel enerzijds   

gezamenlijke uitvoering van de hulpverlenerstaak en  

anderzijds het optimaliseren  van de hulpverlening; 

- draagt zorg voor de privacy van de patiënt, een andere   R/c  

hulpverlener wordt pas ingeschakeld als de patiënt  

daarmee instemt; 

 

2.06.04 adequaat doorverwijzen naar andere hulpverleners   R/c 

   vanuit zijn kennis van de  grenzen van de klassieke  

homeopathie en zijn kennis over de mogelijkheden  

van andere therapievormen; 

 

2.06.04 heeft kennis van een netwerk van andere hulpverleners en   F 

   instanties die eventueel  begeleidende verrichtingen of  

   behandelmethoden kunnen verzorgen; 

 

2.06.05 verwijst de patiënt t.b.v. afbouwen van  medicatie    R/c 

voorgeschreven door  een andere behandelaar   

door naar  de voorschrijver van het medicijn; 
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2.06.06 verwijst de patiënt in geval van risico dragende situaties   R/c  

zn door  voor diagnose of behandeling   door een andere  

behandelaar;   

 

voorziet een andere behandelaar ,van informatie op verzoek van  

de patiënt          R/c 

 

3.01.03  is gemotiveerd de samenwerking binnen de regio te bevorderen;  P/c/r 

 
 
 
Module overzicht 
 

Competenties Opdrachten Tijd 
Contacturen 

 
SBU 

1 Geef  in objectieve bewoordingen, voor 

medici,  para-medisci of andere hulpverleners / 
therapeuten begrijpelijke taal (beschouwend) 
uitleg over een klassiek homeopathische 
behandeling aan de hand van een  concrete 
casus. Beschrijf de ziekteprocessen, de 

behandeling zelf en de resultaten. Bespreek 
deze informatie met een behandelaar van een 
andere discipline. 

3,5 21 Competentie  
3.2 
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Competentie  
3.2. Samenwerken met andere disciplines 
 
Vakken die een bijdrage leveren aan deze competentie: 

 

Overzicht lesinhoud 

- andere disciplines en hun inhoud; 

- verschil in denken; 

- hoe objectiveer je gegevens; 

- wanneer verwijs je door en naar wie; 

  

 

Leerdoelen 

U kunt na het doorwerken van deze competentie: 

- een tiental andere disciplines met hun inhoud opnoemen; 

- aangeven welke andere disciplines in de eigen regio beschikbaar zijn; 

- uitleggen waart in de communicatie met andere disciplines rekening mee gehouden 

moet worden . 
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Opdracht 1.  

Geef  in objectieve bewoordingen, voor medici,  para-medisci of andere 

hulpverleners / therapeuten begrijpelijke taal (beschouwend) uitleg over 

een klassiek homeopathische behandeling aan de hand van een  

concrete casus. Beschrijf de ziekteprocessen, de behandeling zelf en de 

resultaten. Bespreek deze informatie met een behandelaar van een 

andere discipline. 

 

Situatieschets 1 

 

Je bent Klassiek Homeopaat en je praktijk loopt buiten verwachting. Eén van je patiënten 

loopt al jaren bij een reumatoloog en fysiotherapeut. Echter ondanks alle medicijnen en 

oefeningen zonder veel resultaat. De specialist in kwestie snapt niets van de plotselinge 

duidelijke verbetering in haar toestand. Hij heeft geen aanwijzingen waarom zij opeens 

vooruit gaat en medisch gezien past dat ook niet in haar ziektebeeld dat geacht wordt 

langzaam achteruit te gaan. Als  mevrouw hem vertelt dat de homeopathie zo goed aanslaat 

herinnert hij zich dat hij een poosje terug een brief van jou heeft gehad. En hij herinnert zich 

ook dat er nog twee mensen zijn waarbij hetzelfde curieuze verschijnsel zich heeft 

voorgedaan en die ook bij jou komen. Ondanks dat zijn collega’s niets van homeopathie 

willen weten en hijzelf ook sceptisch is wordt hij toch nieuwsgierig, want dit gaat te ver om 

aan het placebo-effect toegeschreven te worden. Hij besluit je te bellen om te vragen met 

welk middel deze resultaten zijn geboekt.  Hoe ga je dit gesprek aanpakken en wat ga je 

deze reumatoloog vertellen? 
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Situatieschets 2 

 

Je bent een groot voorstander van periodiek, interdisciplinair, regionaal overleg en besluit het 

initiatief te nemen om dit voor jouw regio op poten te krijgen. Wat is het doel van dit overleg. 

Wie zijn er op dit overleg welkom. Hoe ga je dit aanpakken / regelen. 

 

 

 

Oriëntatie 

Oriëntatie op de opdracht. 

Gegevens verzamelen. 

Literatuurstudie. 

 

Beginsituatie 

Bewust vaststellen welke voorkennis en ervaring reeds aanwezig is. 

 

Persoonlijke leerdoelen 

Student legt  tevoren de persoonlijke leerdoelen vast. 

 

Leeractiviteiten 

Overzicht leeractiviteiten  

Categorie/ nr Soort Waar Met wie Begeleiding Duur 

A  1 Leestaak Thuis Indiv. Geen Naar behoefte 

A  2 Leestaak Thuis Indiv. Geen Naar behoefte 

B1 Inventarisatie school groep Docent  Max ½ uur 

B 2 Les School Groep Docent Max. 1 uur 

C1 les school groep docent ½ uur 

D1 rollenspel school subgroep docent 1 uur 

C2 opdracht school individueel geen ½ uur 

 

Leeractiviteit A1  
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- Een groot verschil tussen reguliere en de homeopathische denkwijze is dat wij vooral 

geïnteresseerd zijn in de subjectieve verschijnselen van de patiënt en men regulier 

vooral opzoek is naar objectieve verschijnselen, standaarden en protocollen. Denk er 

eens over na hoe je een patiëntendossier zo kunt aanpassen dat een arts er iets van 

snapt. Wat schrijf je eruit en wat schrijf je erin. Zet je ideeën op papier en neem ze mee 

naar de volgende leeractiviteiten zowel in de werkgroep alsook op school. 

  

Leeractiviteit A2 

- Soms is het nodig een patiënt door te verwijzen naar een andere hulpverlener om de 

behandeling over te nemen (niet pluis situaties) of de homeopathische behandeling te 

ondersteunen vanuit een andere therapievorm. Om adequaat te kunnen door verwijzen 

moet je op de hoogte zijn van andere therapievormen, wat ze inhouden en welke bij jou 

in de regio beschikbaar zijn. Hieronder vind je een overzicht van verschillende 

therapievormen zoek op internet uit wat elk van deze therapieën inhouden en wat ze 

kunnen betkenen als extra ondersteuning tijdens de homeopathische behandeling. 

- Osteopaat 

- Specialist 

- Haptonoom 

- EMDR 

- Voetreflex therapeut 

- Huisarts 

- Fysiotherapeut 

- Chiropractor 

- Zoek voor je eigen regio uit welke therapievormen beschikbaar zijn. Gebruik hiervoor 

internet en de Gemeentegids. 

 

Leeractiviteit  B1 

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

huiswerkopdrachten bent tegen gekomen. Bespreek de fasen oriëntatie, beginsituatie 

en het gewenste resultaat. 

  

 

Leeractiviteit B2 

- Neem deel aan de les over communiceren met andere hulpverleners. De docent gaat 

in op de factoren die hierbij een rol spelen. 
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Leeractiviteit C1 

- Hieronder volgen een aantal korte situatieschetsen. Neem het overzicht uit leeractiviteit 

A2 . Wie verwijs je naar welke therapeut door en waarom. 

- Vrouw met rugklachten, reageert niet op de homeopathische behandeling. 

- Vrouw met migraine, reageert niet op de homeopathische behandeling.  

- Man  met hyperventilatie, reageert wel op de homeopathische middelen, maar 

wordt door de bedrijfsarts onderdruk gezet dat het sneller moet. Welke therapie 

zou je ter ondersteuning adviseren? 

- Vrouw met emotioneel trauma, welke therapie zou kunnen ondersteunen naast 

de klassieke homeopathie? 

- Vrouw met bekkeninstabiliteit, naar welke ondersteunende therapie zou je haar 

sturen? 

 

Leeractiviteit D1 

- Speel in een rollenspel situatieschets 1. Nodig de specialist uit bij jou in de praktijk en 

ga het gesprek aan. Je realiseert je dat dit een unieke gelegenheid is om de in contact 

te treden met een specialist en je bereid het gesprek goed voor:  

- Welke doelstellingen hoop je met dit gesprek te bereiken? 

- Wat is de boodschap die je over wilt brengen?  

- Hoe leg je hem in voor hem begrijpelijke taal uit hoe jij denkt en werkt? 

- Stuur je af op een vervolg? 

- Wil je afspraken met hem maken, zo ja welke? 

- Vertel je hem welk e middelen je hebt gegeven? 

- Spreek de leeractiviteit klassikaal na, en herhaal het rollenspel evt. met een andere 

benadering.  

 

Leeractiviteit C2 

- Maak de opdracht en lever deze in via je logboek  

 

Reflectie 

Inhoudelijke en procesmatige zelfreflectie van de studenten. 
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Transfer 

Het geleerde wordt losgekoppeld uit de context en er wordt bewust gezocht naar andere 

toepassingsmogelijkheden. 

 


