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Inleiding op de module 

Het anamnese gesprek is slechts een eerste van een hele rij gesprekken die de homeopaat 

met de patiënt voert. Het bewaken van de lijn van de behandeling vindt plaats door de 

patiënt geregeld terug te laten komen en steeds opnieuw met hem het gesprek aan te gaan 

Bij iedere beginsituatie is het vervolg de constitutiebehandeling. In de constitutiebehandeling 

spelen alle bloembladen een rol. Het uiteindelijke accent komt te liggen bij de endogene 

predispositie van de patiënt die gebaseerd is op de constitutionele aanleg en de zich daarin 

uitdrukkende erfelijke belastingen. In de vraagstelling aan de patiënt willen we het 

driedimensionale aspect tijd en ruimte, naar voren zien komen. Wat is de ontstaansoorzaak 

van de symptomen van de patiënt en hoe hebben zich deze symptomen zich door de tijd 

heen ontwikkeld. Alle vragen dienen ter opheldering van de pathologische processen.  

De student moet het zo doorleeft hebben dat hij a.h.w. voelt met welk bloemblad hij bezig is 

geweest. Het geeft de flexibiliteit aan van de homeopaat om helder te krijgen welke juiste 

vragen je moet stellen. Je gaat mee in de constitutie maar je wilt toch ook weten hoe het met 

de biografie is. Meebewegen van bloemblad naar bloemblad totdat je alles verzameld hebt.  

 

De tijdsintervallen tussen de consulten, de hoogte van de potentie, de frequentie van het 

voorschrift en de aard van het middel dient afgestemd te worden op de actualiteit van de 

problematiek. 

In deze module ga je  veel oefenen met het voeren van gesprekken. Steeds weer gaat het 

erom de juiste vragen te stellen. Juiste informatie boven tafel te krijgen en op basis van die 

informatie de juiste besluiten te nemen over hoe de behandeling voortgezet moet worden. 

 

Naast deze homeopathisch-technische kant van de gesprekken vindt er ook  intermenselijke 

interactie in elk gesprek plaats. En ook die zijde willen we in deze module verder uitdiepen.  

In die zin is deze module een vervolg op de basis vaardigheden die in competentie 1.1 het 

anamnesegesprek aan bod zijn gekomen. Nu willen me meer beroepshouding en meer 

gesprekstechnieken zien in de rollenspellen. 

 

Deze module sluit aan bij module ‘1.7 Patiënt begeleiden , 1.9 Het behandelplan opstellen en 

1.10  Het behandelplan evalueren en bijstellen.’  Het accent in deze module ligt op de  
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gesprekstechnische verdieping  met als doel  zich vrijer kunnen bewegen in een (vervolg ) 

consult gesprek. En de oriëntatie in de bloembladen met als doel de juiste informatie 

vergaren. De samensteller
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Eindtermen 
 
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; 
 
 
1.01.07.  klachten of problemen  van de  patiënt op mentaal,  emotioneel P/c 

 en fysiek niveau in het totaalbeeld van symptomen inpassen; 
 
 
1.01.10.  de essentie van de verstoring (op mentaal, emotioneel en  P/c  

fysiek niveau) van  patiënt vinden; 
 

 
1.03.02.  Houdt zich d.m.v. herhaalde anamneses en diagnoses  op de P/c/i  

hoogte van de ontwikkeling van het totaalbeeld  van de patiënt  
op mentaal, emotioneel en fysiek niveau; 

 

 
1.03.04  bespreekt het resultaat en de eventuele aanpassingen in  P/c/i.  

de behandeling met de patiënt;  
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Module overzicht 
 
 

Competenties Opdrachten Tijd 

Contacturen 

 

SBU 

1.Vervolggesprek  bij incident 

 

jaar 2: 3,5 21 

2. Vervolggesprek  bij tussenziekte jaar 2: 3,5 21 

3. Vervolggesprek bij  

iatrogene ziekte 

jaar 3: 3,5 21 

4. Vervolggesptrek bij erfelijke 

belasting 

jaar 3: 3,5 21 

5. Vervolggesprek bij  

acuut miasmatisch probleem 

jaar 3: 3,5 21 

6. Vervolggesprek bij  

SOA’s 

jaar 3, 3,5 21 

7. Vervolggesprek bij 

constitutiebehandeling 

 

jaar 4: 3,5 21 

Competentie 1.8. 

Vervolgconsult  

gesprek voeren met 

patiënt 

8. Vervolggesprek bij complexe 

pathologie  

jaar 4: 3,5 

jaar 5: 7  

21 

42 
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Competentie 1.8  

Het vervolggesprek voeren met een patiënt 
 

Vakken die een bijdrage leveren aan deze competentie: 

Homeopathie, psychologie. 

 

Overzicht lesinhoud 

- Zie competentie 1.1. + objectief waarnemen door homeopaat versus subjectief 

waarnemen door de patiënt; 

- Aanpak en opbouw van het gesprek; 

- Wat vraag je na; 

- Vaststellen van de resultaten; 

- Heeft de patiënt    het middel juist bewaard, klaargemaakt en gebruik; 

- Evalueren van de behandeling; 

- Inhoud geven aan de relatie met de patiënt;  

- Professionele afstandelijkheid versus menselijke betrokkenheid.  

 

Leerdoelen 

Je kunt na het doorwerken van deze competentie: 

- de aanpak en opbouw van het  vervolggesprek weergeven en in oefensituaties 

toepassen; 

- verschillende anamnesestijlen met elkaar vergelijken en benoemen.; 

- in relatie tot het vervolggesprek inhoud geven aan de termen: projectie, 

gelijkwaardigheid, vertrouwensrelatie, respect,  openheid, betrokkenheid, 

beroepsgeheim; 

- communicatieve processen vormgeven in  de oefensituatie in relatie tot het 

vervolgconsult; 

- zich beter thuis voelen in gesprekken, 

- beter beslagen ten ijs komen, 

- in staat de gewenste informatie te vergaren; 

- in staat ‘bruggen’ te bouwen tussen verschillende gespreksonderwerpen; 

- per soort consult aangeven welke informatie nagevraagd moet worden;  

- de items noemen die in ieder vervolggesprek aan de orde dienen te komen. 
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Opdracht 1 

Voer het vervolgconsult gesprek met Jos. Jos heeft klachten in de 

incidentensfeer. Welke informatie heb je nodig en hoe ga je dat gesprek 

met Jos aanpakken?  Bepaal of de casus vooruit of achteruit gaat en 

geef globaal aan hoe je de behandeling voort wilt zetten. 

 

Situatieschets Acuut 

 

Naar aanleiding van het 1e acute consult i.v.m. vermeende zonnesteek heeft Jos (22) 

Belladonna gehad. Toen dit niet werkte werd Glonoinum voorgeschreven. We zijn nu 2 

weken verder patiënt is helder en aanspreekbaar, hoofdpijn is nog niet geheel en al 

verdwenen. Jos vindt dat hij met dat homeopathische gedoe maar weinig opgeschoten is. 

Eerst  heb je hem  een verkeerd middel gegeven en nu heeft hij weer moeite moeten doen 

om een gesprek met je te hebben. Het gaat allemaal sowieso veel te langzaam. Als het echt 

hielp zouden zijn klachten allang weg moeten zijn. Hij vraagt zich dan ook af of je wel 

voldoende aandacht aan hem hebt besteedt of dat die snuiverij niet gewoon onzin is. Hij zit 

met armen en benen gekruist voor je en kijkt stuurs voor zich uit. 
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Opdracht 2  

Voer het vervolgconsult gesprek met mw Roosen ze heeft een 

tussenziekte. Welke informatie heb je nodig en hoe ga je dat gesprek 

met mw Roosen aanpakken? 

Bepaal of de casus vooruit of achteruit gaat en geef globaal aan hoe je 

de behandeling voort wilt zetten. 

 

Situatieschets tussenziekte 

 

Mw. Roosen van 76 jaar herstelt slecht van de griep. De griepsituatie heeft 2 ½  week 

aangehouden met temperaturen tussen de 37.8 en de 38.2. Patiënt heeft hiervoor een aantal 

keren Gels. gehad en lijkt nu redelijk hersteld. Klaagt echter nog over behoorlijke 

vermoeidheid en lusteloosheid. Mevr Roosen is een zeer bescheiden  dame die tegen je op 

kijkt en je consequent ‘dokter’ blijft noemen. Ze vindt het merkbaar vervelend dat haar 

klachten nog niet over zijn. Niet voor zichzelf, maar vooral voor jou. Want  je hebt zo lang 

gestudeerd en zoveel tijd in haar gestopt dat ze zich geneert dat haar lichaam onder invloed 

van al die goede zorg  nog niet volledig is hersteld. Het laatste wat ze wil is lastig zijn. 

 

 



 
 

Module 5   Competentie  1.8 Vervolggesprek    HAN  Orion 100209 11 

 

Opdracht 3  

Voer een vervolgconsult gesprek met dhr. De Jong, hij heeft klachten 

van iatrogene aard. Welke informatie heb je nodig en hoe ga je dat 

gesprek met dhr. de Jong aanpakken? 

Bepaal of de casus vooruit of achteruit gaat en geef globaal aan hoe je 

de behandeling voort wilt zetten. 

 

Situatieschets iatrogeen 

 

Dhr. De jong heeft een allergische reactie op antibiotica gebruik. De huid was dik, rood, 

opgezwollen, branderig en de patiënt had hoge koorts. 3x een dosis Carb.V. heeft de patiënt 

in een kalmere situatie teruggebracht. Hoe nu verder? De heer de Jong houdt niet van pillen 

slikken,  niet van onnatuurlijke stoffen in zijn lijf en eigenlijk ook niet van homeopathische 

druppels of ze nou ingenomen of gesnoven moeten worden, het komt toch in je lijf. Hij wil 

dan ook zo snel mogelijk van de medicijnen af. Elke inname vindt hij er een teveel. Hij vindt 

dan ook dat zijn lichaam de rest zelf kan en is eigenlijk niet van plan nog met de behandeling 

door te gaan. Hij bedankt je dat je hem geholpen hebt en vindt het nu welletjes. 
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Opdracht 4 

Voer een vervolgconsult gesprek met mw. De Groot  die erfelijk belast is. 

Welke informatie heb je nodig en hoe ga je dat gesprek aanpakken? 

Bepaal of de casus vooruit of achteruit gaat en geef globaal aan hoe je 

de behandeling voort wilt zetten 

 

Situatieschets erfelijk belast 

 

Mw. De Groot van 35 jaar heeft na aanleiding van het eerste consult op basis van de 

Carcinogene belasting en de biografische omstandigheden Carc. in afwisseling met Staph. 

voorgeschreven gekregen.  

Mevrouw de Groot  kletst aan een stuk door, maar het is uiterst moeilijk gerichte informatie  

boven tafel te krijgen. Zij praat eigenlijk overal over behalve over de zaken waar het nou net  

om gaat. Het lijkt wel of ze die bewust omzeilt. 

 

 



 
 

Module 5   Competentie  1.8 Vervolggesprek    HAN  Orion 100209 13 

 

Opdracht 5  

Voer het vervolgconsult gesprek met mevr. Pereboom. Zij heeft 

acuutmiasmatische klachten. Welke informatie heb je nog nodig en hoe 

ga je dat gesprek bij deze mevrouw aanpakken? Bepaal of de casus 

vooruit of achteruit gaat en geef globaal aan hoe je de behandeling voort 

wilt zetten. 

 

Situatieschets  AM 

 

Mevrouw Pereboom van 56 jaar kwam tijdens het eerste consult voor acute artritis van de 

vingergewrichten en de polsen, waarvoor ze Rhus. Tox. heeft gekregen. Ze komt nu voor het 

tweede consult. Mevr. Pereboom is een gesloten dame die bepaald niet scheutig is met 

informatie. Sterker nog elk woord met eruit getrokken worden. 

 

 

; 
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Opdracht 6.  

Voer een vervolgconsult gesprek met Chantal  en met Kees beiden 

hebben een SOA. Welke informatie heb je nodig en hoe ga je die 

gesprekken aanpakken? 

Bepaal of de casussen vooruit of achteruit gaat en geef globaal aan hoe 

je de behandeling voort wilt zetten. 

 

Situatieschets soa 

  

Chantal van 17 is na een avondje stappen blijven slapen bij haar zo juist verworven vriendje. 

Bij nader inzien blijkt dit vriendje er meerdere vriendinnetjes op na te houden en besmet te 

zijn geweest met Gonorroe. De schrik sloeg haar om het hart.  

Nu zit ze tegenover je met de gebakken peren…….. 

Na het gebruik van Thuja verdwenen de urogenitale klachten. Chantal is opgelucht dat het 

gevaar geweken is en ook blij verrast dat je dit soort klachten met homeopathie blijkbaar 

makkelijk kunt genezen. Dat is belangrijk, want ze is toch wel erg verliefd en niet van plan 

haar vriendje zomaar op te geven. En condooms vindt hij nou een maal niets. Ze wil eigenlijk 

graag nog een flesje en wil ook weten waar je het kunt kopen of bestellen want ze heeft een 

vriendin die met hetzelfde probleem zit. 

 

 

Situatieschets Soa 

 

Kees van 18 jaar is om ontmaagd te geraken door vrienden gestimuleerd tot 

prostitueebezoek. Veertien dagen na het bezoek begon de ellende…. 

Na het voorschrijven van Mercurius verdwenen de klachten. Kees is erg onzeker over zijn 

uiterlijk. Hij maakt daardoor moeilijk contact met het andere geslacht. En nu komt die soa 

daar nog eens bij. Hij heeft het gevoel dat hij het voortaan wel helemaal kan schudden en is 

als de dood dat iemand het te weten komt.  
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Opdracht 7 

Voer een vervolgconsult gesprek met een patiënt  met constitutionele 

symptomen.  Welke informatie heb je nodig. Wat zijn de relevante 

vragen? 

Bepaal of de casus vooruit of achteruit gaat en geef globaal aan hoe je 

de behandeling voort wilt zetten.  

 

 

Situatieschets constitutie 

 

Na het voorschrift van Nat.M. op basis van de constitutionele symptomen deed zich een 

toename van symptomen gelden die niet weer afnamen. Het constitutionele beeld is vrijwel 

identiek aan het vorige consult. Hoe nu verder?  
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Opdracht 8 

Voer een vervolgconsult gesprek met een patiënt  met Complexe 

pathologie waarbij meerdere bloembladen betrokken zijn.  Welke 

informatie heb je nodig. Wat zijn de relevante vragen? 

Bepaal of de casus vooruit of achteruit gaat en geef globaal aan hoe je 

de behandeling voort wilt zetten.  

 

Situatie complexe pathologie 

  

Breng zelf een casus in, bijvoorbeeld van een patiënt die je in je stage hebt bijgewoond. Het 

dient complexe pathologie te betreffen ( waar meerdere bloembladen bij betrokken zijn).  

En / of een complexe persoonlijkheidsstructuur, dan wel complexe situatie waardoor het 

voeren van het gesprek voldoende moeilijkheidsgraad heeft.   

 

 

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. 

Naarmate je meer stage hebt gelopen, of hebt deelgenomen aan praktijkkliniek dagen heb je 

een beter beeld van wat je in de praktijk tegen kunt komen. Je krijgt ook steeds beter zicht 

op wat jouw sterke en zwakke plekken zijn in het contact met patiënten. Deze module geeft 

je bijuitstek de kans om je zwakke plekken onder handen te nemen zodat je vanaf nu  daarin 

zekerder kunt gaan voelen.  Formuleer je persoonlijke leerdoelen daarom heel zorgvuldig en 

ga er serieus mee aan de slag. 
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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 

A  3 Voorbereiding Thuis Indiv. Geen Kwartier 

B 1 inventarisatie School Groep Docent Max. 1/2 uur 

B 2 Les school Groep Docent 1/2 uur 

C 1 Oefentaak tyuis wergroep geen Naar behoefte 

D 1 Rollenspel school subgroep docent 1 uur 

D 2 Rollenspel school subgroep docent 1 uur 

D 3  Opdracht thuis indiv geen Naar behoefte 

 

LET OP: Omdat de opdrachten over meerdere jaren verdeeld zijn (jaar 2,3,4,5) spreken 

we af dat de hier onderstaande leeractiviteiten gelden voor elk van de opdrachten 

afzonderlijk. 

 

Leeractiviteit  A1 

- Lees hoofdstuk1 van de syllabus  betreffende het vervolggesprek. 

- Neem je materialen van  competentie 1.1 nog eens door ter voorbereiding op deze  

 module. 

- Verdiep je verder in gespreksvoering, vragen stellen en luisteren. Op internet is onder  

de zoektermen: gesprekstechnieken, vragen stellen, luistervaardigheden, actief 

luisteren enz. een schat aan informatie te vinden geschikt voor zelfstudie. Maak hier 

gebruik van. Kijk ook eens bij: Studietips.leidenuniv.nl/spreken/ en  bij: 

competentietest.com/trainotheek/ho/HOgesprekstechnieken.pdf  

 

Leeractiviteit A2 

- Beatwoord voor jezelf de volgende vragen t a v de opdracht: 

1. Welke gegevens heb je nodig? Om je behandelplan verder uit te werken? 

2. Welke gesprekstechnieken kun je bij een dergelijke patiënt toepassen?  

 

Leeractiviteit A3 (alleen voor situatieschets 5 van het derde leerjaar)  
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- Beantwoord de volgende vragen over situatieschets 5: 

1. Wat is volgens jou de oorzaak van de gewrichtsklachten?  

2. Welke rol spelen de erfelijke belastingen, de menopauze, overbelasting, 

constitutionele symptomen, constitutionele predispositie en de  Iatrogene 

belasting in deze casus. 

 

Leeractiviteit B1 

- Neem deel aan de 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. Besteed extra 

aandacht aan je persoonlijke leerdoelen en  spreek door hoe je ze aan gaat pakken. 

 

Leeractiviteit B2 

- Neem deel aan het college: De docent geeft les over het voeren van 

vervolggesprekken bij de desbetreffende bloemblad. Stel ook je vragen die je evt. in je 

stage of praktijkkliniek dagen tegen bent gekomen.  

 

Leeractiviteit C1 

- Oefen je in gespreksvoering in je werkgroep. Pas technieken die je hebt bestudeert toe  

en oefen met elkaar, geef elkaar daarbij feedback. Breng casussen in vanuit de praktijk 

of verzin een rol. 

- Bereid een situatieschets voor die jullie inbrengen in  leeractiviteit D1/D2 
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Leeractiviteit D1 

- Oefen in het toepassen van gesprekstechnieken  in subgroepen in de klas onder 

begeleiding van je docent. We willen je beroepshouding en gespreksvaardigheden in 

de loop van de tijd vooruit zien gaan. Iedere werkgroep brengt een situatie in die 

uitdagend is zowel  naar inhoud als ook naar proces. 

 

Leeractiviteit D2 

- Hoe pak je een gesprek aan bij zo’n type gesprekspartner. 

- Speel het gesprek uit. 

- Probeer diverse manieren van aanpak. 

- Wissel regelmatig van rol. 

  

Leeractiviteit D3 

- Maak de betreffende opdracht. 

 

Reflectie 

Inhoudelijke en procesmatige zelfreflectie van de studenten. 

 

Transfer 

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

toepassingsmogelijkheden. 
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Syllabus 

 

Module 5 

Competentie 1.8 

Het vervolggesprekvoeren 

Deelkwalificatie 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud 

Hoofdstuk 1. Het vervolg consult.
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Hoofdstuk 1 

Het vervolgconsult 

Het behandelen van een patiënt is een proces waarbij de patiënt zich in de loop van de tijd in 

verschillende ‘bloembladen’ kan bevinden. Dat betekent dat het accent van de behandeling 

door de tijd heen verschuift en dat het noodzakelijk is de patiënt geregeld opnieuw te zien en 

te bevragen.  

Dit opnieuw bepalen waar de patiënt zich in de behandeling bevindt vindt plaats de in zo 

genaamde ‘vervolggesprekken’,  

Het grootste verschil tussen vervolggesprekken en het anamnese gesprek is dat patiënt en 

homeopaat geen vreemden meer zijn van elkaar. Er heeft immers al een intensief 

vertrouwelijk gesprek plaatsgevonden en wellicht is er tussendoor ook nog telefonisch 

contact geweest. 

Het vervolg consult is net als alles in de homeopathie maatwerk. Afhankelijk van waar de 

patiënt zicht bevindt in de behandeling (bloemblad) zal het consult een ander accent hebben.  

Voor elk consult gelden echter een paar vaste regels die in elk gesprek terug komen. 

Altijd is het gesprek grofweg te verdelen in drie onderdelen. Vragen naar het verleden, 

vragen naar het heden en reactie en strategie. 

  

Vragen naar het verleden 

‘Hoe is het gegaan sinds we elkaar de laatste keer gesproken hebben’ is een goede 

openingszin die de patiënt in de volle breedte uitnodigt om  juist te vertellen over de zaken 

die er veranderd zijn. Klachten die verbeterd zijn, verschoven zijn of nieuwe (oude) klachten 

die de laatste tijd naar boven zijn komen drijven. Zeg maar het zetje dat de patiënt nodig 

heeft om op gang te komen. 

Ook het checken of en hoe vaak het middel ( op de juiste wijze) is genomen is een 

belangrijke vraag die aan het begin van het vervolg gesprek thuishoort. 

Wat hebt u gemerkt van het middel? Hoe was uw reactie op het middel? 

Vragen naar de algemene  indruk, om te kunnen beoordelen of de patiënt in zijn 

algemeenheid vooruit of achteruit gegaan is zijn zeer nuttig. Daarnaast dienen de klachten 

uit het eerste consult (of vorige consulten) een voor een nagevraagd te worden.  

De patiënt krijgt het gevoel dat er de vorige keer goed naar hem geluisterd is en dat zijn 

klachten serieus zijn genomen, de homeopaat krijgt zicht op hoe de klachtenlijn zich 

ontwikkeld. 
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Ook het nagaan of er achteraf gezien in het eerste consult nog dingen zijn blijven liggen is 

zinvol temeer daar er inmiddels een stuk vertrouwensrelatie is opgebouwd en de patiënt nu 

wellicht meer van zichzelf durft te laten zien dan de eerste keer. 

Na het terug kijken op de afgelopen periode komt het heden aan bod.  

 

 Vragen naar het heden 

‘En hoe is het nu met u?’. Zijn er nog andere klachten of bijzonderheden? En verder?  

Zijn een aantal vragen die de patiënt uitnodigen zijn eigen verhaal te doen zonder dat daarin 

al te veel gestuurd wordt.  

Naast de algemene indruk is het van belang te weten hoe het met elke van de klachten op 

dit moment gaat.  

 

Reactie en strategie 

Aan de hand van het verhaal van de patiënt bepaald de homeopaat in welk bloemblad de 

behandeling zich bevind en hoe die het beste voortgezet kan worden. Patiënten geven die 

informatie over het algemeen niet op een presenteer blaadje. Het is de taak van de  

homeopaat om de juiste verdiepingsvragen te stellen en te bepalen of hij wel of niet het  

hoofd voeten schema gebruikt.  

De homeopaat bepaald of het een ‘pluis’ of ‘niet pluis’ situatie betreft en past zijn 

behandelplan zo nodig aan of verwijst door. 

  

Op weg naar constitutie behandeling   

Elk consult beoordeelt de homeopaat het vorige consult en de periode tot dit consult. Hij  

vraagt zich af, is er al voldoende rust naar de constitutie of zijn er nog andere zaken 

(bloembladen) die prioriteit vragen. Richting constitutie komen vragen naar particulars, totaal 

symptoom, mind, en generals etc. om de hoek kijken. Realiseer je op welke blad je ook 

staat, je hebt 7 andere bladen om nog na te vragen.  

 

Het is noodzakelijk de patiënt voor te lichten ten aanzien van het ziekteclassificatie model. 

En hem uit te leggen dat je er met b.v. alleen de biografie te behandelen niet bent. Leg de 

patiënt uit wat er verder behandeld moet worden en motiveer dit helder en duidelijk.  

 

Volgende afspraak 
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Ook de tijdsfactor moet corresponderen met het ziek zijn. Dus hoe vaak laat je iemand terug 

komen? Hoe vindt terugkoppeling tussendoor plaats? Per mail? Telefoon? Hoe vaak wil je 

bijvoorbeeld op de hoogte gehouden worden in acute situaties?  

 

Prognose 

Prognose voor de actuele situatie? Wat mag je verwachten in  elke situatie van je 

voorschrift? Hoe snel verwacht je resultaat? Van elk van de ziektevormen moet de 

homeopaat een inschatting  kunnen geven binnen hoeveel tijd dit over moet zijn. 

Bijvoorbeeld de pijn  moet binnen een week over zijn, de koorts moet na vannacht weg zijn 

etc.  

 

 


