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Inleiding  

 

Deze module gaat over posologie. De leer van potentie, frequentie en dosering van het 

homeopathisch geneesmiddel.  De  bekende uitspraak: ‘Simila similibus currentur’ 

Het gelijke met het gelijkende genezen, geldt immers niet alleen voor het  kiezen van het 

aangewezen homeopathisch geneesmiddel maar ook voor de potentie, de dosering,  

frequentie en de dynamiek die voorgeschreven wordt. 

 

In deze module leer je waarop je moet letten om je voorschrift ook op dit gebied gelijksoortig 

te maken aan de klachten. Verder is het een kwestie van oefenen, veel oefenen om ervaring 

op te doen en je gevoel te ontwikkelen. 

 

De praktijk is altijd vele malen complexer dan oefensituaties. We bieden je daarom 

aanvankelijk enkele overzichtelijke casussen aan, al snel echter worden de situatieschetsen 

complexer om de praktijksituatie enigszins realistisch na te bootsen. De competentie is 

verdeeld in een viertal opdrachten. Bij elke opdracht ligt het accent op een van de 

bloembladen. Echter net als in de praktijk confronteren we je al snel met meerdere 

bloembladen die tegelijk optreden. 

 

Niet in deze module verwerkt maar wel hierop aansluitend zal er in het vierde jaar een 

dagdeel worden besteedt aan degeneratieve weefselverstoringen en in het 5e jaar een  

dagdeel aan degeneratieve orgaanverstoringen.   

 

 

De samensteller 
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1. Eindtermen 

 

In deze module wordt aan de volgende eindtermen gewerkt. 

1.02.02 2.  Geeft van het passend homeopathisch geneesmiddel door:  

`  - zorgvuldig de potentie, potentiesoort en wijze van toediening        R/c  

vast te stellen; 

 

2.  Module overzicht 

 

Competenties Opdrachten  

Contacturen 

 

SBU 

1.Bij acute klacht 

 ( biografisch, epidemisch, 

acuut miasmatisch) 

 

 

  3,5  21 

2. Inzet van nosoden (erfelijke 

tendensen) 

 3,5  21 

3. Bij constitutiebehandeling 

(anti-Psorisch), 

    

 

3,5  21 

Competentie 1.5. 

Potentie, frequentie, dosering van 

het geneesmiddel(len) vaststellen 

  

4. Bij chronische klachten 

(complex miasmatisch) 

 3,5  21 
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3.  Competentie 1.5  Potentie, frequentie, dosering 

van de geneesmiddel(len) vaststellen 

 

Vakken die een bijdrage leveren aan deze competentie: 

Homeopathie, theorie en filosofie, psychologie. 

 
 
Leerinhoud 

- D- potenties  

- C- potenties   

- LM –potenties 

- Oertinctuur en Orgaanmiddelen, wat zijn het, wanneer inzetten, hoe voorschrijven? 

- Nosodes, wat zijn het , wanneer inzetten, hoe voorschrijven? 

- Tussenmiddelen 

- Gebruiksaanwijzing per potentie, idiosyncrasie 

- Voor en nadelen van de soort potentie 

- Wanneer kiezen voor wat. 

- Algemene richtlijnen voor dosering en frequentie 

- Zelf LM doorpotentiëren 

- Bereidingswijze 

- Hygiëne 

- Bewaren 

- Ziektedynamiek 

 
 
Doelen 

Na het doorwerken van deze competentie kun je: 

- Het verschil tussen D, C, en LM potenties uitleggen met voor-, en nadelen van elk; 

- Algemene richtlijnen geven voor het kiezen van een potentie; 

- Algemene richtlijnen geven voor dosering en frequentie van innemen en 

toedieningswijze; 

- Het verschil in aanpak voor wat betreft potentie, frequentie en dosering aangeven bij 

acute klachten, chronische klachten en constitutiebehandeling; 

- Zelf een LM-potentie door potentieren; 
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- Uitleggen wat onder een nosode verstaan wordt en wanneer hoe die ingezet wordt; 

- Uitleggen wat onder een orgaanmiddel verstaan wordt en wanneer hoe die ingezet 

wordt; 

- Uitleggen wat onder een Schusslerzout verstaan wordt en wanneer hoe die ingezet 

wordt; 

- Uitleggen wat onder een tussenmiddel wordt verstaan en wanneer het wordt ingezet; 

- Uitleggen wat onder ziektedynamiek wordt verstaan en hoe je er tijdens de 

behandeling op inspeelt. 
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Opdracht 1. 

De volgorde, potentie, dosering en frequentie van elk  van de 

afzonderlijke geneesmiddel(len) vaststellen bij acute klacht ( biografisch, 

epidemisch, acuut miasmatisch). 

Onderbouw je voorschrift met argumenten en geef aan welke reacties je  

bij de patiënt verwacht.  

 

 

Situatieschets 1 

 

Jongetje 7 jaar 

Valt van de trap, op zijn hoofd terecht gekomen. Twee minuten buiten bewustzijn geweest, 

krijgt Arnica.  Waar moet je extra op letten.  

 

 

Situatieschets 2 

 

Kindje van drie jaar  

Wordt gestoken door een wesp. Je bent er bij en ziet het gebeuren.  

Je schrijft Arnica voor met Apis in je achterhoofd.  

 

 

Situatieschets 3 

 

Jongetje 6 jaar 

Scheenbeen gebroken. Krijgt Arnica en Symphytum op basis van het incident. Calc.Phos op 

de constitutionele predispositie en Sulphur als tussenmiddel. 
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Situatieschets 4 

 

Meisje 3 jaar 

Otitis Media krijgt Puls. op basis van de acuut miasmatische symptomen. Hepar S. op basis 

van de iatrogene component en als tussenmiddel, Silicea als constitutiemiddel meegegeven. 

Wanneer mee te beginnen?  

 

 

Situatieschets 5 

 

Meisje van 7 Jaar 

Reden van komst: Gepest worden op school. 

Op basis van de erfelijke belasting wordt Tubercumlinum voorgeschreven. 

Op basis van de biografische omstandigheden Staphisagria. 

Op basis van de constitutionele en Biografie. Symptomen Causticum. 

Als tussenmiddel Carbo.vegetabilis. 

 

 

Situatieschets 6 

  

 Meisje 4 jaar 

Heeft  waterpokken 

Op basis van de erfelijke belasting Carc.  

Op basis van het acuut miasmatisch symptoom Rhus. T 

Op basis van de constitutie Calc. 

Als tussenmiddel Suph. 

 

 

Oriëntatie 

Vorm je een beeld van de opdracht. 

Noteer onduidelijkheden in je logboek.  

Voor ondersteuning zie: ‘Introductie module’. 
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Beginsituatie 

Inventariseer welke kennis en vaardigheden je al bezit.  

 

Persoonlijke leerdoelen  

Wat zijn je persoonlijke leerdoelen? 

 

Leeractiviteiten 

Overzicht leeractiviteiten  

Categorie/ 

nr. 

Soort Waar Met wie Begeleiding Duur 

A 1 Leestaak Thuis Indiv. Geen Naar behoefte 

A 2 /C1 Oefentaak Thuis Indiv./ 

werkgroep 

Geen Naar behoefte 

B 1  Voorbereiding 

inventarisatie 

Thuis/ 

School 

Indiv. / 

groep 

Geen / 

Docent 

Naar behoefte 

/ 

1 uur 

B 2 Les School Groep Docent 2 uur 

C 2 Bespreektaak School Groep Docent 1/2 

C 3 Opdracht School Indiv/groep Docent 1/2 

 

 

Leeractiviteit A1 

- Bestudeer in het  Organon: -§ 269- t/m § 284 - §245 t/m §258. 

- Hahnemann begrijpen: Hfdst: 5. 

- Bestudeer de syllabus: 

 Hoofdstuk 1. Gelijksoortigheid 

 Hoofdstuk 2. Gevoeligheid 

 Hoofdstuk 3. Het bereiden van potenties 

 Hoofdstuk 4. Posologie 

 Hoofdstuk 5. Drie overwegingen die je maakt als je gaat voorschrijven 
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Leeractiviteit A2 / C1 

- Neem de casussen van competentie 1.6. daar heb je een aantal casussen uitgewerkt 

in het patiëntendossier. Bepaal van drie casussen welke soort middelen (mineraal, 

plant, dier, nosode je geeft, in welke potentie, frequentie en dosering. 

- Je mag deze leeractiviteit desgewenst ook samen met je werkgroep maken. 

 

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. 

 

Leeractiviteit B2 

- Neem deel aan de les over posologie. Aan de orde komen: 

- D- potenties;  

- C- potenties;   

- LM –potenties; 

- Oertinctuur en Orgaanmiddelen, wat zijn het, wanneer inzetten, hoe 

voorschrijven? 

- Schuesslerzouten: wat zijn het, waaneer inzetten, hoe voorschrijven? 

- Nosodes, wat zijn het, wanneer inzetten, hoe voorschrijven? 

- Gebruiksaanwijzing per potentie, idiosyncrasie; 

- Voor en nadelen van de soort potentie; 

- Wanneer kiezen voor wat; 

- Algemene richtlijnen voor dosering en frequentie; 

- Zelf LM doorpotentiëren; 

- Bereidingswijze; 

- Hygiëne; 

- Bewaren. 
 

 

Leeractiviteit C2 

- Bespreek klassikaal, de posologie, van een aantal van de door jullie uitgewerkte 

casussen. 
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Leeractiviteit C3 

- Maak de zes situatieschetsen van de opdracht individueel en beargumenteer 

vervolgens met elkaar de onderbouwing vanuit de literatuur voor jullie  voorschrift. 

 

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 zn. de introductiemodule voor toelichting op deze fase. 

 

Transfer 

In welke andere situaties kan ik wat 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 
De volgorde, potentie, dosering en frequentie van elk  van de 

afzonderlijke geneesmiddel(len) vaststellen bij het toepassen van 

nosodes. 

Onderbouw je voorschrift met argumenten en geef aan welke reacties je  

bij de patiënt verwacht.  

Situatieschets 1 

 

Jongen van 14 jaar. 

Zijn vader en oma hebben Collitis Ulcerosa. Hij is nooit ziek geweest en ook nog nooit onder 

behandeling geweest.  

Zo maar ineens verandert zijn ontlasting. Deze wordt dunner en soms is er bloedverlies.  Op 

school wordt hij dwarsgezeten.  

Je geeft Carc, Sulph en Staph. 

                                                                                                                              

 

Situatieschets 2 

 

Jongetje 4 jaar. 

Reden van komst: constitutioneel eczeem.  

Krijgt Baccilinum en Mez. voorgeschreven. Carb.V. als tussenmiddel.  

 

 

Situatieschets 3 

 

Man 65 jaar 

Reden van komst: longemfyseem 

Op basis van de erfelijke belasting Tub.Bov.  

Als tussenmiddel Carb.V.  

Op de acuut miasmatische situatie Ant. T.  

 

Oriëntatie 

Vorm je een beeld van de opdracht. 

Noteert onduidelijkheden in je logboek.  
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Voor ondersteuning zie: ‘Introductie module’. 

 

Beginsituatie 

Inventariseert welke kennis en vaardigheden je al bezit.  

 

Persoonlijke leerdoelen  

Wat zijn Je persoonlijke leerdoelen? 

 

Leeractiviteiten 

Overzicht leeractiviteiten  

Categorie Soort Waar Met wie Begeleiding Duur 

A  1 Leestaak Thuis Indiv. Geen Naar behoefte 

 Doetaak Thuis 

 

Indiv Geen 

 

Naar behoefte 

 

B1  Voorbereiding 

Inventarisatie 

Thuis 

School 

Indiv. 

Groep 

Geen 

Docent 

Naar behoefte 

1 uur 

B2 Les school Groep Docent 1 uur 

C1 Bespreek Thuis Werkgroep Geen Naar behoefte 

C2 Bespreektaak School Groep Docent 1/2 

D2 Opdracht  uitvoeren School/ Individueel Docent 1/2 

 

Leeractiviteit A1 

- Neem de literatuurstudie van opdracht 1 nog een keer door,  richt je vooral op het 

voorschrijven op de erfelijke belasting dus het toepassen van nosodes. 

 

Leeractiviteit A2 

- Werk de 12 situatieschetsen die je achter in deze module  kunt vinden individueel uit  

neem ze vervolgens mee naar een werkgroep bespreking zie C1. 

  

Leeractiviteit B1 
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- 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. 

 

Leeractiviteit B2 

- De docent zal kort  wat theorie behandelen over het voorschrijven op erfelijke 

tendensen in het voorgeslacht en het toepassen van nosodes. 

 

Leeractiviteit C1 

- Neem met elkaar in de werkgroep de 12 casussen door. 

 

Leeractiviteit C2 

- Neem deel aan de klassikale bespreking van de in de werkgroepen besproken 

casussen en leg je docent voor waar je het evt. niet over eens kon worden. 

 

Leeractiviteit C3.  

- Maak de drie situatieschetsen van de opdracht individueel en beargumenteer 

vervolgens met elkaar de onderbouwing vanuit de literatuur voor jullie voorschrift. 

 

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 wat 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.  

De volgorde, potentie, dosering en frequentie van elk  van de 

afzonderlijke geneesmiddel(len) vaststellen bij constitutie behandeling 

(anti-psorisch). 

Onderbouw je voorschrift met argumenten en geef aan welke reacties je  

bij de patiënt verwacht. 

 

Situatieschets 1 

 

Jongen van 7 jaar 

Reden van komst: ontwikkelingsachterstand. 

Op basis van de erfelijke belasting krijgt hij Tuberculinum voorgeschreven. 

Op basis van de constitutionele symptomen Baryta Carbonicum. 

Op basis van acuut miasmatische symptomen Pulsatilla officinalis. 

Als tussen middel is Sulphur aangewezen. 

                                                                                                    

 

Situatieschets 2 

 

Meisje 3 jaar 

Otitis Media. Krijgt Puls. op basis van de acuut miasmatische symptomen. Hepar S. op basis 

van de iatrogene component en als tussenmiddel, Silicea als constitutiemiddel meegegeven. 

Wanneer mee beginnen? 

 

 

Situatieschets 3 

 

 Baby 1 maand oud. 

Reden van komst: Berg op het hoofd. 

Op basis van de erfelijke belasting wordt Baccilinum voorgeschreven. 
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Op basis van de constitutionele symptomen Calcarea Carbonica. 

Als tussenmiddel wordt Carb.v voorgeschreven 

 

 

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.  

 

Persoonlijke leerdoelen  

Wat zijn Je persoonlijke leerdoelen? 

 

Leeractiviteiten 

Overzicht leeractiviteiten  

Categorie 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 uur  

C1 Opdracht Maken School Indiv Docent 1 uur 

 

Leeractiviteit A1 

- Neem de literatuurstudie van opdracht 1 nog een keer door,  richt je vooral op de 

constitutie behandeling, dus het voorschijven van minerale middelen. 
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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. 

 

Leeractiviteit B2 

- De docent zal kort  wat theorie behandelen over het voorschrijven  bij constitutie 

behandeling en toepassen van minerale middelen. 

 

Leeractiviteit C1 

- Maak de drie situatieschetsen van de opdracht individueel en beargumenteer 

vervolgens met elkaar de onderbouwing vanuit de literatuur voor jullie  voorschrift 

 

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 wat 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.  

De volgorde, potentie, dosering en frequentie van elk  van de 

afzonderlijke geneesmiddel(len) vaststellen bij complex  miasmatische 

klachten. 

Onderbouw je voorschrift met argumenten en geef aan welke reacties je  

bij de patiënt verwacht. 

 

 
Situatieschets 1 

 

Man, 53 jaar oud.  

TBC en kanker in het voorgeslacht. Een jichtaanval na inspanning, vet eten en alcohol 

gebruik.  

Hij gebruikt Tub. Koch, Nat. Mur., en Lycopodium  in afwisselingen en heeft Carb.An als 

tussenmiddel en Colch D4 nog thuis.  

 

 

Situatieschets 2 

 

Vrouw 43 jaar 

Diagnose Cervixcarcinoom. 

Krijgt  op basis van de biografische omstandigheden Staphisagria voorgeschreven. 

Op basis van de Iatrogene symptomen Sepia officinalis. 

Op basis van de afwijkingen  aan de baarmoedermond Aurum mur. Natr. 

Als tussenmiddel is Carbo animalis aangewezen 

Als SZ zijn Kali.M., Nat.M. en Calc.Fl mogelijk geïndiceerd. 

 

 

 

Situatieschets 3 

 

Baby 1 maand oud. 
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Reden van komst: geboortetrauma. 

Er wordt Laurocerasus en Causticum in afwisseling voorgeschreven op de biografie. 

Er wordt Carbo.veg voorgeschreven als tussenmiddel. 

(Phosphorus als constitutiemiddel is in overweging genomen). 

 

 

Situatieschets 4 

 

Jonge vrouw  

28  weken zwanger van haar tweede kindje. Bloeddruk is stijgend 140 / 95 misselijk.   

Ze is heel erg misselijk, spuugt de hele dag en is al tien kilo afgevallen. Ligt veel op bed. 

Bloeddruk daalt niet nier en lever functies zijn afwijkend. Gynaecoloog is bang voor het help 

syndroom.  

De eerste zwangerschap verliep ook zo en de klachten duurden bijna negen maanden lang.  

Ze is pas opgenomen in het Ziekenhuis, nu weer thuis.  

Je schrijft Carbo.-V,  Syph. en Merc. voor  i.v.m. de misselijkheid evt. Colch. en Ipecacuanha 

achter de hand.  

 

 

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.  

 

Persoonlijke leerdoelen  

Wat zijn Je persoonlijke leerdoelen? 
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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 

B 2 Les School Groep Docent 1 uur 

C1 Opdracht  

uitvoeren 

School/ Individueel Docent 1 uur 

 

Leeractiviteit A1 

Bereid je voor op deze opdracht door de literatuurstudie van opdracht 1 nog een keer door te 

nemen, concentreer je hierbij vooral op informatie die de miasma’s betreft. 

 

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. 
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Leeractiviteit B2 

- De docent zal kort  wat theorie behandelen over het voorschrijven in complex 

miasmatische situaties. 

 

Leeractiviteit C1 

- Maak de drie situatieschetsen van de opdracht individueel en beargumenteer 

vervolgens met elkaar de onderbouwing vanuit de literatuur voor jullie  voorschrift. 

 

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 wat 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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Bijlage 1 

Oefencasussen /situatieschetsen 

Situatie 1 

 

Baby 1 maand oud. 

Reden van komst: geboortetrauma. 

Er wordt Carbo vegetabilis voorgeschreven op basis van de biografie en als tussenmiddel. 

Er wordt Arnica montana en Hypericum perfoliatum in afwisseling voorgeschreven op basis 

van de biografie. 

(Natrium sulphuricum is meegegeven wordt nog niet voorgeschreven). 

 

 

Situatie 2 

 

Peuter van 15 maanden.  

Eczeem en allergisch (huid) voor voedingsmiddelen.  

Hij gebruikt Graph en Merc. De huid is al een periode stabiel. Heeft nét voor de vakantie de 

BMR vaccinatie gehad en zijn tanden en kiezen komen in een sneltreinvaart door.  

Zijn huid verslechtert na de BMR en hij wordt verkouden.  

Hij heeft Puls en Cham nog thuis 

 

 

Situatie 3 

 

Baby 2 maand oud. 

Reden van komst: Klachten na vaccinatie. 

Op basis van de erfelijke en de iatrogene symptomen  wordt Carcinosinum voorgeschreven. 

Als tussenmiddel en op basis van de iatrogene symptomen Sulphur. 

(op basis van de constitutionele symptomen wordt Calc.phos al meegegeven). 

 

 

Situatie 4 

 

Jongen van 7 jaar  
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Reden van komst: ontwikkelingsachterstand. 

Op basis van de erfelijke belasting krijgt hij Tuberculinum voorgeschreven. 

Op basis van de constitutionele symptomen Calcarea phosphoricum. 

Als tussen middel is Sulphur aangewezen. 

 

 

Situatie 5 

 

Meisje  van 7 jaar 

Reden van komst: Gepest worden op school. 

Op basis van de erfelijke belasting wordt Carcinosinum voorgeschreven. 

Op basis van de Biografische omstandigheden wordt Ignatia voorgeschreven. 

Op basis van de constitutionele symptomen wordt Natrium muriaticum voorgeschreven. 

 

 

Situatie 6 

 

Vrouw. 43 jaar. 

Diagnose Cervixcarcinoom. 

Krijgt op basis van de biografische omstandigheden Staphisagria voorgeschreven. 

Op basis van de iatrogene symptomen Sepia officinalis  

Op basis van de afwijkingen aan de baarmoedermond Aurum mur natr. 

Als tussenmiddel is Carbo animalis aangewezen.  
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Situatie 7 

Jonge vrouw  

9 weken zwanger van haar tweede kindje.  

Ze is heel erg misselijk, spuugt de hele dag en is al tien kilo afgevallen. Ligt veel op bed.  

De eerste zwangerschap verliep ook zo en de klachten duurden bijna negen maanden lang.  

Ze is pas opgenomen in het Ziekenhuis, nu weer thuis.  

Je schrijft China en Ipecacuanha voor.  

 

 

Situatie 9 

 

Jongetje 5 jaar 

Reden van komst: astmatische bronchitis na onderdrukken van eczeem.  

Voorgeschreven geneesmiddelen:  

Op basis van de erfelijke belasting Tub.Bov., als tussenmiddel Carb.V. , als Acuut 

Miasmatisch middel China Officinalis.  

Meegegeven als constitutiemiddel Phos. Wanneer mee te beginnen.  

 

 

Situatie 10 

 

Jongen 15 jaar 

Reden van komst: astmatische bronchitis na onderdrukken van eczeem.  

Voorgeschreven geneesmiddelen:  

Op de Acuut miasmatische situatie Ars. Album.  

Op basis van de erfelijke belasting Carc.  

Als tussenmiddel Carb.V.  

 

 



 

Module  7 Competentie 1.5 .HAN Orion 121208  26 

Situatie 11 

 

Vrouw 35 jaar 

Reden van komst: spanningen 

Voor de biografie Staph of Ign.  

Op basis van de erfelijke belasting Carc.  

Op basis van de constitutie Phos.  

 

 

Situatie 12 

 

Peuter 3 jaar 

Kiezen en hoektanden komen door. Hij krijgt voor de acute fase Chamomilla, 

Biografisch constitutioneel Magnesium Carbonicum, op basis van de erfelijke belasting 

Medorrhinum.  
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Syllabus 
 
 

Module 7 
Competentie 1.5 

Potentie, frequentie, dosering van de 
geneesmiddel(len) vaststellen 
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1. Gelijksoortigheid 

 

Gelijksoortigheid aan: 

- de ziektesoort (Ziekteclassificatie) 

Plantaardig / dierlijk � incident 

Mineraal  � constitutie 

Nosode  � erfelijkheid enz. 

- de verstoring (het symptoombeeld) 

- de ziektedynamiek  (de heftigheid waarmee de klacht zich manifesteert. 

Bijv. overdadige uitscheidingen, veel pijn enz) 

- de gevoeligheid van de patiënt   (Susceptibiliteit)  

- het reactievermogen van de patiënt   (Reagibiliteit) 

- de benadering van de patiënt 

  

Dus gelijksoortigheid in het similimum bijv: 

 Soort middel Sulph. 

 Potentie LM 0/3 

 Dosis  ruiken 

 Frequentie 1x daags  
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2. Gevoeligheid 

 

Gevoeligheid (Susceptibiliteit) �  de ontvankelijkheid, hoe gevoelig is iemand. 

Grote gevoeligheid: -     als men heel precies kan vertellen over de klacht. 

- kleine aanleiding, heftige reactie. 

- hypergevoelig voor indrukken van buitenaf. 

- mensen die veel hebben meegemaakt en toch weinig klachten 

vertonen (weinig reactievermogen). 

- mensen met huidklachten (verslechteren in de regel snel). 

 

Reactievermogen (Reagibiliteit) � Hoe is de vitaliteit van de patiënt. 

Is sterk ingegeven door de miasmatische belasting. 

 De psorische belasting � maakt dat de patiënt moeilijkere in beweging komt. 

psorische indifferentie �  overreageren 

 niet reageren 

complexe situaties �  vaak weinig reagibiliteit. 

De iatrogene belasting: 

Weinig vitaliteit � weinig reactievermogen, onvermogen. � lage potentie 

 Goede vitaliteit � dan kun je gerust met een hogere potentie beginnen 

     (het middel is ook snel opgebruikt) 

 

Dynamiek �  hoe drukt de klacht zich uit. 

Zeer acuut � Veel pijn, hoge koorts e.d. 

 Traag �    Wanneer in constitutionele baan, gebruik van constitutiemiddelen 

Zwaar stoffelijke pathologie � Weinig reactie 

          Lage potentie, hoge frequentie 

 

 

 

Hoe meer dynamiek �  hoe gemakkelijker te beïnvloeden � hoe kleiner de dosis � hoe 

lager de frequentie. 

Hoe minder dynamiek � hoe moeilijker te beïnvloeden � hoe groter de dosis � hoe hoger 

de frequentie. 

(Zie schema) 
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Dosering � werkt op de gevoeligheid van de patiënt. 

         Bij een verergering is de potentie meestal te hoog. 

Potentie � werkt op de diepte van de verstoring. De diepte van de pathologie. 

Frequentie � ‘de trein’ moet op gang komen � kost veel kracht � middel vaak geven 

Als ‘de trein’ eenmaal loopt � kost minder kracht � dosering en frequentie 

terugnemen. 

Schüsslerzouten � er is geen bewegingsruimte � laag dynamiseren 

   Werken op het ‘gevolg’.   

Werken op cellulair niveau.  

Werken op de functie. 

Gepotentieerde middelen � werken op de diathese, de oorzaak van de klacht 

Werken op de ontstaansgeschiedenis  

Mentale pathologie � weinig schudden, vaak geven (niet te diep aanspreken � zelfmoord) 

 

Alles heeft te maken met energie, levenskracht. 

Deze verschilt van ziektevorm tot ziektevorm. 



 

Module  7 Competentie 1.5 .HAN Orion 121208  32 

Hoofdstuk 3 

3. Bereiden van potenties 

 

A. Het bereiden van C-potenties 

  

Centesimale potenties�  verdunningsgraad 1:100 

    1 deel middel op 100 delen oplosmiddel 

 

Het getal van Avogadro � ontstaat tussen C11 en C12 

 

Trituratie = verwrijven, energie-uitwisseling mogelijk maken 

 Het verwrijven vindt stapsgewijs plaats = dynamiseren. 

 

 

Het proces. 

Het maken van C1 (1: 100) 

• Neem 1 grein (= 62 mg)  van de substantie die gedynamiseerd moet worden en doe 

dit in een porseleinen vijzel 

Neem 100 grein melksuiker en verdeel deze in 3 porties en doe een deel ervan in de 

porseleinen vijzel 

Omroeren 

6-7 min. verwrijven 

3-4 min. schrapen  � is 10 min. 

Opnieuw 

6-7 min. verwrijven 

3-4 min. schrapen  � is nu 20 min. 

• Voeg het tweede 1/3 deel melksuiker toe 

Omroeren 

 6-7 min. verwrijven 

 3-4 min. schrapen  � is nu 30 min. 

Opnieuw 

 6-7 min verwrijven 

 3-4 min. schrapen  � is nu 40 min. 

• Voeg het derde 1/3 deel melksuiker toe 
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Omroeren 

 6-7 min. verwrijven 

 3-4 min. schrapen  � is nu 50 min. 

Opnieuw 

 6-7 min verwrijven 

 3-4 min. schrapen  � is nu 60 min. in totaal 

Dit is C1 � poeder in een flesje bewaren. Etiket 100 (C1) 

 

 

Het maken van C2  (1: 10.000) 

Neem 1 grein van C1 poeder en wederom 100 grein melksuiker verdeeld over 3 porties 

Hetzelfde proces uitvoeren over een uur verspreid 

Poeder C2 in flesje bewaren. Etiket C2 

 

Het maken van C3  (1: 1.000.000) 

Neem 1 grein van C2 poeder en wederom 100 grein melksuiker verdeeld over 3 porties. 

Hetzelfde proces uitvoeren over een uur verspreid. 

Poeder C3 in flesje bewaren. Etiket C3 

C3 is de basis. Vanaf nu zijn alle medicinale stoffen in vloeistof oplosbaar  

 

Het maken van C4  (1:100.000.000) 

De eerste oplossing kan niet in pure alcohol gebeuren, omdat de melksuiker niet in  alcohol 

kan oplossen. Derhalve vindt de eerste oplossing plaats door gelijke delen water en alcohol. 

Neem 1 grein C3 en voeg daarbij 50 druppels gedestilleerd water. Enkele keren om z’n as 

draaien. 

Vervolgens 50 druppels alcohol 90% toevoegen. (Water en alcoholdruppels in maatglaasjes  

     afmeten, is handig voor de volgende keer) 

2 keer schudden 

Flesje bewaren. Etiket: C4 

 

 

Het maken van C5 

Vanuit dit flesje C4 wordt 1 druppel gevoegd bij 99 of 100 druppels pure alcohol 

2 keer schudden 

Flesje bewaren. Etiket: C5 
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Volgende potentie. 

Uit flesje  C5  1 druppel in een  flesje met  99 of 100 druppels pure alcohol doen 

2 keer schudden 

Flesje bewaren. Etiket C6 

En zo verder. 

 

B. Het bereiden van LM potenties. 

LM potentie = 1: 50.000 

 

De basis is C3. 

1 grein poeder C3 oplossen in 400 druppels water (1: 100) 

toevoegen 100 druppels alcohol 90% 

is in totaal 500 druppels 

1:100 en 500 druppels = 1: 50.000  is de basis LM 

Deze wordt niet geschud !! 

 

Het maken van LM 0/1, in vloeibare vorm. 

Neem 1 druppel van basisverdunning LM 

Oplossen in 100 druppels alcohol 90% (Verdunningsverhouding 1/500 keer 100 =  

100 keer schudden        1: 50.000) 

500 Maanzaad grote korrels (globuli) melksuiker impregneren met 1 druppel LM 0/1 

laten drogen op vloeipapier. 

Deze korrels zijn nu korrels LM 0/1 Bewaren in fles met etiket. 

 

 

 

Het maken van LM 0/2 

1 korrel LM0/1 wordt opgelost in  1 druppel water + 100 druppels alcohol 90% 

100 keer schudden. 

Korrels globuli impregneren met enkele druppels laten drogen op vloeipapier, deze korrels 

zijn nu LM 0/2 Bewaren in fles met etiket. 

(500 Korrels kunnen het vocht van 1 druppel absorberen, 1 korrel is 1/500ste druppel opgelost 

in 100 druppels alcohol. 500x 100 = wederom 1:50.000. Iedere volgende verdunningsstap 

neemt de verdunning 1:50.000 toe.). 
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Het maken van LM 0/3 en verder 

Het zelfde proces volgen. 
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4.  Posologie 

 

Einstein �  hij ontdekte: Massa (Materie) is gestolde energie ( E=MC2 ) 

 

E = Energie 

MC = snelheid van het licht 

Lichtsnelheid = 300.000 km/uur 

 

Materie  = onontplooide spirituele essentie 

Hahnemann ontdekte een manier om deze gestolde energie weer vrij te kunnen laten 

komen. 

Potentieren    �  Het proces van vrijmaken van de latente krachten die in de materie zijn  

   verborgen d.m.v. een proces van verdunnen en ritmisch schudden. 

Dynamiseren �  Schudden, dit genereert energie 

   genereren  = voortbrengen 

 

Vrijmaken van energie, ongecontroleerd � bijv. een kernbom. 

Vrijmaken van energie, gecontroleerd � potentieren, om als geneesmiddelimpuls 

       te kunnen dienen. 

 

 

Een potentie bestaat dus uit 2 componenten: De verdunning 

       Het schudden 

 

Dilutie  (diluut)  =   verdunning, oplossing 

 

D-potenties 

Hebben een verdunningsverhouding  van 1:10 

D = decimaal 

De decimale potenties komen ofwel door tritureren tot stand of door 10x schudden tussen 

elke verdunningstrap.  

 

Deze reeks werd door Hahnemann niet gebruikt. Nergens in de literatuur kom je ze tegen. 

Ze zijn te weinig gedynamiseerd. Hebben een te geringe werking.  
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D-potenties bevatten nog veel moleculen van de oorspronkelijke materie. Bepaalde 

geneesmiddelen kunnen daarom in lagere potenties kunnen nog als mogelijk toxisch 

gekwalificeerd worden . Ze kunnen nog radioactiviteit bevatten. Ze kunnen nog infecties 

veroorzaken! 

 

Deze Decimale potenties worden meestal enkele keren per dag in dezelfde dosering 

gegeven. Er is dan steeds dezelfde prikkel, terwijl het lichaam steeds om een sterkere, 

andere, verschillende  prikkel vraagt. 

 

De complexmiddelhomeopathie maakt gebruik van D-potenties. 

 

Klinische homeopathie   � Aan een klinische term wordt een middel verbonden. 

Complexmiddelhomeopathie � er zijn meerdere, vaak vele, homeopathische middelen 

           samengevoegd (zelf medicatie, via drogist te verkrijgen) 

  

Het is symptoombestrijding, eigenlijk allopathie. 

Het werkt niet curatief op termijn. Het heeft geen antimiasmatisch, antipsorisch effect. 

Er is geen zelfgenezing. Het is uitstel van executie, de klacht is even weg, komt na een 

poosje terug, verergert of verdwijnt naar een dieper niveau. 

 

Fytotherapie = kruidengeneeskunde, natuurgeneeskunde. 

Kylianfotografie � legt patroonveranderingen vast na potentieren. 

 

Eind jaren 80. Onderzoek:  

Dhr. Beneviste wist aan te tonen dat potentieren werkt. 

Hij heeft dit gepubliceerd in een vooraanstaand medisch blad.  ‘Nature’. 

Dit is een de aanleiding voor een wetenschappelijke rel geworden. 

Het is van tafel geveegd, en men heeft het onderzoek opnieuw gedaan en er mee 

gesjoemeld. 

Men gaf aan dat het niet waar mocht zijn omdat  veel tegenwoordige denkbeelden over vast 

en vloeibaar dan niet meer klopten!! 

Ontwikkeling van de Klassieke homeopathie volgens Hahnemann 

 

Hahnemann deed ‘moeizame proefnemingen’ 

Alles is empirisch, gebaseerd op ervaring. 
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1828-1837 Publicatie van de ‘Chronische ziekten’ 

  hij gebruikte de droge korrel    �  1 keer  per30-100 dagen 

       afwachten 

1929  Vierde editie van het ‘Organon’ �  C- potenties,  

      enkele weken afwachten 

  Kent gebruikte deze editie en heeft er verder op doorgeborduurd. 

1833  Vijfde editie van het ‘Organon’ �   C- potenties,  

      1 keer per week toedienen 

1837  Parijse periode 

  LM-potenties, vloeibaar, dagelijkse toediening 

1842  Zesde editie van het ‘Organon’, maar pas gepubliceerd in 1921 !! 

  LM-potenties (1:50.000, 100 x schudden tussendoor) 

  Vloeibare vorm, dagelijkse toediening 

  De meest optimale behandelwijze � miasmabehandeling. 

 

C-potenties 

Hebben een verdunningsverhouding van 1:100 (1 deel middel op 100 delen oplosmiddel) 

C = Centicimaal 

C-potenties kunnen opgelost worden. Dit geeft de mogelijkheid tot herhaling. 

De korrel onder de tong kan maar 1 x gegeven worden. 

Er is ruimte om 2 x te schudden 

 

LM-potenties 

Zijn altijd vloeibare middelen. 

Door schudden krijg je een dieper en krachtiger werking. 

 

Hebben een verdunningsverhouding van  1: 50.000 

L = 50   M = 1000        LM = 50 x 1000 = 50.000 

Er is ruimte om 100 x te schudden  (Machinaal) 

Er komt dus meer energie vrij. 

 

Doel  �   Snel, mild en duurzaam herstel en het moet alle zieke delen raken! 

 

Getal van Avogadro � het moment, tijdens het verdunnen, waarop er geen molecuul 

    van de oorspronkelijke stof meer aanwezig is. Er zit geen  

    materie meer in. 
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      overgang  D23 - D24 

      overgang  C11 -  C12  

      (D23 = 23 x  1:10 verdund) 

 

Wet van Maupertius� de wet van de marginale prikkel 

    Het is een biochemische wet  

    (Deze wet werkt ook bij gezonde mensen) 

Hoe geringer de prikkel, maar minimaal meer dan de prikkeldrempel � optimaal resultaat 

 

Prikkel tot aan de prikkeldrempel � er wordt niet meer gereageerd 

Veel te hoge prikkel         � verergering, energieverlies 

 

Met LM –potenties is de juiste prikkel beter te doseren, te bereiken. 

Er zijn meerdere prikkels nodig om het uiteindelijke doel te bereiken (meerdere potenties). 

 

C-potentie – kan maar een beperkte hoeveelheid energie bevatten 

LM-potentie – kan veel meer energie bevatten, je kunt het daardoor ook vaker gebruiken. 

 

Similimum =  het gelijksoortige geneesmiddel 

  Bestaat uit:  geneesmiddel  bijv. Sulphur 

    Potentie   LM 0/1   5x schudden 

    Dosering   Snuiven 

    Frequentie   3x daags 

 

Similar  =  als het middel er net naast zit. 

Verschillen C en LM potenties 

De reactiepatronen verschillen: 

- verdunningsgraag is anders 

- dosering verschilt 

- aantal schudslagen zijn anders 

 

- C potentie �    

Eenmalige inname, dan enkele weken afwachten 

• Meer kans op een verergering (minder goed te doseren) 

• Zijn minder gepotentieerd. 

• Goed te geven bij acute ziekten. 
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- LM potentie�  *Bekort de behandelingsduur (1/3  -  ¼) 

Kun je meerdere keren per dag innemen. 

• Wordt uitsluitend in vloeibare vorm toegediend 

• Is gemakkelijker te doseren –aansluitend bij de   gelijksoortigheid van de 

verschillende elementen (dus  afgestemd op de behoefte) 

• Minder gevoelig voor koffie, azijn, pepermunt e.d. 

• Werken complementair aan elkaar. 

• Werken milder, geven dus minder gauw verergeringen (t.g.v. beter dosering). 

• De energetische ontplooiing is groter. 

     

Hahnemann heeft de bereiding van de middelen beschreven in Materia Medica Pura. 

Hij gaf de middelen vnl. in vloeibare vorm:- is beter te doseren 

      -is beter te dynamiseren 

 

Medicamenten    � de grondstof moet zuiver zijn en van grote werkzaamheid. 

Stoffen uit planten en dierenrijk zijn in onbewerkte toestand het meest geneeskrachtig, dus 

niet koken, stoven, uitpersen,gisten, azijn toevoegen, zouten, drogen, lang laten staan e.d. 

De geneeskracht gaat er dan uit! 

 

Inheemse planten: uitgeperst sap direct mengen met gelijke delen alcohol (95%). Goed 

afsluiten. Voor altijd houdbaar. 

Schorsen, zaden ,wortels: poeder van maken    (Paragraaf 268) 

 

Chronische ziekten blz. 179 

Hahnemann had een doel � het openen van de materie om te kunnen dynamiseren. 

 

Trituratie   =  verwrijven,  energie uitwisseling mogelijk maken. 

  Het verwrijven vindt stapsgewijs plaats = dynamiseren. 

 

Verwrijving vindt plaats t/m/ C3. 

C3 = 1.000.000, miljoenvoudige oplossing. 

Het cruciale verwrijvingsstadium, vanaf hier is alles te verdunnen en gemakkelijker te 

dynamiseren. 
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Verwrijven heeft een meerwaarde, de moleculen hebben een verandering ondergaan 

waardoor de energie makkelijker loskomt. 

   

Homeopathische middelen kun je verdunnen met: Water, Melk, Alcohol 

 

Melksuiker is inert =   heeft in pure vorm geen medicinaal effect 

   Heeft geen werking van zichzelf. 

   is indifferent, alleen maar voedend. 

   Is drager voor de medicinale informatie. 

De dynamische activiteit bindt zich aan de watermoleculen in de melksuiker. 

 

Sac lac = Saccharum lactus = melksuiker 

Melksuiker is te koop bij de drogist. 

 

Er wordt bij het verwrijvingsproces ook een porseleinen vijzel gebruikt � heeft ook geen 

            medicinaal effect 

Water is ook inert. 

Water is de drager van het te potentieren middel, van de medicinale kracht. 

Gedestilleerd water moet in donker bewaard worden. Zonlicht zorgt voor bederf. 

Spa blauw, Norwater. 

 

Alcohol (98%) is toegevoegd om te conserveren, om ’t middel langer te kunnen bewaren, 

tegen bederf te beschermen. 

Voor het klaarmaken mag er alcohol van een lager percentage gebruikt worden. 

Een korrel lost niet op in alcohol, wel in water. 

 

De grootte van de korrels zijn van belang 

Globuli �  klein als maanzaad 

Granuli � groot 

 

Globuli dof  � zijn geïmpregneerd 

Globuli glanzend �  niet medicinaal 

   zijn ook als placebo te gebruiken. 

Zijn te bestellen via: Merlijn (Arie Bakker) Boekhandel. Hij importeert ze uit India. 

 

Houdbaarheid 
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Een middel kan bewaard blijven van -12 0 C   -   55 0 C  

Boven de 55 graden vindt er verdamping plaats. 

 

Een middel nooit bij sterke energiebronnen zetten, geeft een verstoring . 

 

Alle potenties werken op het levenslichaam. 

Er zijn verschillende niveaus van het etherlichaam (lichtether, chemische ether, klankether, 

levensether) 

Het middel kan inwerken via deze niveaus. 

 

Boek: Guenther Wachsmuth  

 (Hij beschrijft hierin de verschillende niveaus van het etherlichaam) 

 

De materie wordt minder door de verdunningsverhouding, de dynamisering, de 

energie neemt toe. 

 

Potentieren = dynamiseren = ontwikkelen van artsenijkracht. 

Het is een methode om latent aanwezige energie vrij te maken uit de materie, ‘innerlijke, 

spirituele intentie’. 

Onbewerkt hebben stoffen vaak geen geneeskracht of zijn zelfs toxisch. Bewerkt, dus door 

potentieren, komt er vaak een enorme geneeskracht vrij. 

 

Er wordt voor het verdunnen een hoog percentage alcohol gebruikt (90 – 95%), 

anders duurt het te lang voordat het vervluchtigt en/of de globuli van melksuiker klonteren 

aan elkaar. 

 

Op het moment dat de korrel het water raakt geeft het zijn energie af aan het water. Het 

water is bij machte meer zenuwuiteinden te raken dan de droge korrel. 

Het hele water, alle water wordt geenergetiseerd, niet maar een deel! 

Dit is goed zichtbaar te maken met Kylianfotografie. 

 

Binnen een bepaald volume is een bepaalde hoeveelheid energie mogelijk. 

Bij C-potenties is de ruimte te klein voor het aantal schudslagen dat je eigenlijk zou willen 

geven 

C-potenties 2x schudden, LM-potenties 100x schudden 
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D-potenties 10x schudden tussendoor. Ze hebben een te geringe werking. Er is te weinig 

volume om de energie in op te vangen. 

 

De dosering. 

 

Reagibiliteit       � Reactievermogen is sterk ingegeven door de miasmatische  

      belasting 

Susceptibiliteit  � Gevoeligheid van reageren,  de ontvankelijkheid 

                   hoe gevoelig is iemand 

 

De middelen kunnen op 3 verschillende manieren gegeven worden: 

 De korrel � de kleinste dosering 

   Een gedynamiseerd korreltje onder de tong laten smelten 

 

 Verdunde toestand  � 1 korrel in 150 ml water oplossen 

     Een aantal keren schudden (2 – 15 keer) 

     1 theelepel daarvan oplossen in een groot glas water 

     (200 ml),   omroeren,   daarvan 1 theelepel innemen. 

      

     In acute situaties meerdere keren uit hetzelfde glas 

      innemen. Evt. extra laten schudden of roeren. 

 

     Je kunt uit hetzelfde glas een theelepel laten nemen 

     maar evt. ook verder laten verdunnen nl: 

     1 theelepel uit het glas nemen en in een volgend glas 

     doen,  omroeren,    1 theelepel innemen. 

     Zo kun je doorgaan tot derde, vierde, vijfde glas enz. 

 

 Ruiken   � in een flesje van 5 ml 1 korrel oplossen in 2 ½ ml alcohol en een paar 

   druppels water. (er is nog schudruimte!) 

   Aantal keren schudden (aangepast aan de gevoeligheid van de 

patiënt) 

   Licht laten ruiken. 

 

Alcohol 30 – 40%.  Bij gevoelige mensen een lager percentage oplossing gebruiken, bijv. 5 – 

10%. 
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Jonge borrel (20 – 30%) is goed te gebruiken. (geen oude of citroenborrel) 

De energetische kracht hecht zich meteen aan de watermoleculen dus geen hoog 

percentage alcohol gebruiken (80-90%). 

 

Bij ruiken aan de geneesmiddeloplossing in alcohol gaat er de sterkste invloed vanuit. 

Het komt in aanraking met het zenuwweefsel, via de zenuwen en het Lymbische systeem 

(de oerhersenen) gaat het door het gehele lichaam. Het roept een diepe genezingsreactie 

op. 

 

Welk middel is het meest gelijksoortig aan het gegeven middel dat een verergering geeft? 

   -Hetzelfde middel in een andere dosering   

   (Bijv.  Sulph. 0/1, 10x sch.  Ruiken � Sulph.0/1, 2x sch. derde glas) 

 

   -Antidote geven,  een ander middel geven dat het neutraliseert 

       (minder gelijksoortig!) 

De dosis gelijksoortig maken aan de gevoeligheid van de patiënt 

De dosis moet corresponderen met de gevoeligheid van de patiënt 

 

Als de dosis ongelijksoortig is � Geen of weinig reactie 

     Verergering 

 

De dosis is net zo belangrijk als de gelijksoortigheid van het middel!! 

 

Similimum  � Geneesmiddel bijv: Sulphur 

   Dosis   LM0/1 

   Potentie  5x sch. / eerste glas 

   Frequentie  3x daags 

 

   Sulph. 0/1, 5x sch / 3x dd 

 

Ziektedynamiek. 

Hoe meer dynamiek �hoe gemakkelijker te beïnvloeden � hoe kleiner de dosis �hoe 

hoger de potentie -> hoe  lager de frequentie. (Par. 11). 

 

Hoe minder dynamiek � hoe moeilijker te beïnvloeden �  hoe groter de dosis � hoe lager 

de potentie -> hoe hoger de frequentie. (Par. 279). 
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De ‘trein’ moet op gang gebracht worden �  kost veel kracht � middel vaak geven. 

Als de ‘trein’ eenmaal loopt �  kost minder kracht �  dosering terugnemen.  

 

Bij verbetering van de klachten de frequentie verlagen. 

 

Bij palliatieve behandeling � lage frequenties, je verwacht niets meer. 

 

Ziektedynamiek � hoe drukt de klacht zich uit. 

 

Gevoeligheid reactievermogen � potentie, dosering en frequentie hierop afstemmen. 

 Heel gevoelig � laag aantal schudslagen bijv. 1x sch,  lage frequentie. 

 

Reactievermogen  �  hoe is de vitaliteit van de patiënt. 

 Weinig vitaliteit �  gering reactievermogen, onvermogen van de patiënt. 

  

 Goede vitaliteit �  dan kun je rustig met een wat hogere potentie beginnen bijv. 

0/3, 0/4 of 0/5. het middel is anders al snel ‘opgebruikt’ 

 

Veel ziekte dynamiek �  bijv. flinke koorts, heel veel pijn. 

 

Bij zwaar stoffelijke pathologie �  bijv. longemfyseem, kanker, altijd een lage potentie 

     geven en een hoge frequentie. 

     Er is weinig reactie. 

     Bij orgaanlijden: er moet nog iets van de materiele stof 

in  

     het middel zitten. (Zie degeneratieve ziekten) 

 

Bij een verergering       � minder vaak laten schudden 

    Hoe snel en hoe erg de verergering is, is van belang! 

 

Bij grote gevoeligheid  �   1x schudden, in een glas verdunnen 

    Het middel loopt snel tegen de verstoring aan. 

 

De werkingsduur van een homeopathisch geneesmiddel hangt mede af van de 

ziektedynamiek. 
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Hoe ernstiger, hoe meer dynamiek � hoe sneller je naar een hogere potentie moet. 

 

Constitutiemiddelen    �  er is meestal weinig ziektedynamiek. Deze kun je soms wel tot  

    een totaal van 350x laten schudden. 

 

Exogene aandoeningen zijn vaak heftiger, dan is het geneesmiddel vaak sneller opgebruikt. 

 

 Bijv. griep:  Iemand heeft alleen C30 in huis. Toch hiermee starten, dan daarna 

   beginnen met  LM 0/3 – 0/4 en doorgaan. 

 

Endogeen is gerelateerd aan Psora. De psorische belasting telt veel meer mee dan bij 

exogeen. 

 Minder frequent, lagere potentie en lagere dosering dan bij een exogene aanleiding / 

 oorzaak. 

 

Tijdens de homeopathische behandelingsperiode merk je tijdens de consulten dat de 

thema’s van het gesprek langzaamaan veranderen. 

 In ’t begin: komen de klachten aan de orde 

   Wat mankeert hij 

 Later:  wat is mij aangedaan 

 Nog later: wat wil ik, waar loop ik tegenaan 

   Wie ben ik, wat wil ik nu eigenlijk met mijn leven  

 

In het begin ben je gevangen in de pathologie, later ontstaat er dan vaak de  ruimte voor ‘de 

hogere bedoelingen van het bestaan’, ’t zingevingvraagstuk.  

 

Nosode in hogere potentie geven dan het minerale middel. 

Potentie werkt in de diepte. 

Is het minerale middel hoger dan de blokkade die er nog zit, dan botst het er tegenaan. 

Het plantaardige middel hoeft niet hoger of lager te zijn dan het minerale middel of de 

nosode. 

Je kunt het in meerdere intervallen geven   
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Hoofdstuk 5 

Drie overwegingen die je maakt als je gaat 

voorschrijven: 

 

* Susceptibiliteit � De ontvankelijkheid van de patiënt 

    de gevoeligheid van de patiënt 

 

* Reagibiliteit � Het reactievermogen van de patiënt 

   Gerelateerd aan de miasmatische belasting van de Dynamis 

 

* Ziektedynamiek � De dynamiek waarmee de klacht zich voordoet 

 

Er zijn gevoelige patiënten die weinig reagibel zijn, met of zonder zware pathologie 

Er zijn patiënten die erg reagibel zijn, met of zonder zware pathologie. 

 

Gevoeligheid: is doorslaggevend, hier is geen standaard maat voor. 

  

Voorbeelden grote gevoeligheid: 

 -     volwassene die  heel precies kan vertellen over een klacht. Veel subjectieve 

         informatie  

-     kleine aanleiding, heftige reactie (kleine prikkel, grote reactie) 

      klein zuchtje wind – longen uit lijf hoesten  

- hypergevoelig voor indrukken van buitenaf, geluid, geur e.d. 

- mensen die veel hebben meegemaakt maar toch weinig klachten vertonen 

  vaak 1 prominente klacht, het spitst zich toe tot 1 klacht (= weinig  

  reactievermogen) 

  -    mensen met huidklachten, verslechteren in de regel snel 

 

Als elke prikkel diep binnenkomt is er meestal ook een grote gevoeligheid voor het 

homeopathische middel. 

 

Gevoeligheid is geen pathologie!! 

Wel als het doorslaat � Sentiment   
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Sentiment:  bijv. huilen om elk blaadje dat van de boom valt, of een dood poesje 

op de weg waar ze totaal door van slag zijn. 

 

Als homeopaat bepaal je nooit de reactie van de patiënt!! 

Mensen gaan soms hun proces niet aan.  

Als men echt niet wil zullen de middelen ook niet aanslaan of ze zullen het antidoteren. 

Het is ook niet aan ons daar over te oordelen. 

 

Huidklachten: vaak gevoelige mensen, verslechteren in de regel snel. 

Chronische klachten zoals psoriasis, sclerodermie e.d. 

Deze mensen kunnen moeilijk verbinding krijgen met hun emotionaliteit, met zichzelf. 

Niet in contact kunnen komen met de wereld. Het middel kan hier tegenaan botsen, patiënt 

kán niet reageren, hij kan niet de brug maken. 

Het is haast stoffelijke pathologie, er is geen bewegingsruimte. (Schusslerzouten) Laag 

dynamiseren. 

Dan niet op de biografie voorschrijven maar op de klachten zelf. Dit is ook de vraag meestal 

van de patiënt zelf. 

Als je de huidklachten behandelt komt de patiënt automatisch beter in zijn vel te zitten. 

 

Hij moet ‘als mens’ in beweging komen. Hij wil dat niet. Het onstoffelijke stuk willen ze niet 

aan gaan. 

Zijn in de regel mannen  (aambeien, huidklachten, hernia) 

Schimmel aan de voet – moeilijk te behandelen klacht. 

Hij wil niet, zet niets om. De activiteit zit op ‘hoofdniveau’ i.p.v. op ‘buikniveau’. 

Er is innerlijk angst. 

 

Voorbeeld: Als bij een bevalling de laatste ontsluiting niet op gang wil komen of wel  

 weeën maar niet effectief genoeg.  Er is ‘stilstand’ 

  Er zit angst in het hoofdgebied i.p.v. dat de energie naar het buikgebied gaat. 

  Innerlijke angst. 

  Caulophyllum  (vrouwenwortel) – wondermiddel daarbij 

  (Dit middel moet ook altijd in een bevallingspakket zitten in meerdere  

  potenties. 1x schudden, vaak geven. Evt. opvoeren naar 2x schudden enz.) 

 

Symptoom = kans, mogelijkheid tot. 

M.b.v. gepotentieerde middelen kun je de weg terug afleggen. 
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Als de patiënt deze kans niet neemt doe je als homeopaat ook niets. 

 

Gepotentieerde middelen   � Werken op de diathese, de oorzaak van de klacht, de 

     ontstaansgeschiedenis. Wat is er aan voorafgegaan.   

     De predispositie. 

 

Schusslerzouten  � Werken op het gevolg  

     Weken op cellulair niveau, bevorderen de 

celverbranding      en de afvoer van de afvalstoffen. 

     Werkt ondersteunend. Werkt op de functie. 

  

Je werkt van 2 kanten! 

 

Bijv.  Arsenicum �  Zo lig je niet in de wieg. De omstandigheden spelen  een flinke rol bij

   het ontstaan ervan. 

 

Geboorte ____ _____ _______  ______ __ _ _ ___  pat komt bij je ________ _____  

(Calc.)   Er is veel gebeurd  met een klacht  

         (Arsenicum) 

  

Diepte van de pathologie    � weinig schudden, frequent geven 

Heftigheid van de pathologie � er moet veel weggewerkt worden. 

 

Bijv.   Depressiviteit � is mentale pathologie 

 Weinig schudden, vaak geven. 

  

 Rugklachten, al 20 jaar. � wisselend patroon. 

     Weinig dynamiek 

     1x per week Rhust + Carb.v 

     teveel � verergering,   te weinig � geen reactie 

 

Kalium werkt intracellulair. Virussen werken hier. Gordelroos, griep, chronische vermoeidheid 

enz. Mensen met een Phos. constitutie zijn hier gevoelig voor. 

 

Natrium werkt extracellulair. Werkt op de vochthuishouding.  

Bijv.  de ogen (het emotionele)  Na.Mur. = ‘opgedroogde tranen’ 
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   Gewaarwordingssymtoom � gevoel van ‘schellen op de ogen’ 

 

Gepotentieerde Natrium �  werkt op de  ontstaansgeschiedenis. 

Schusslerzout natrium    �  werkt direct op de ogen. 

 

Het lichaam potentieert ook zelf natrium tot D6 bijv. 

 (Verdunnen en schudden in de darmen). 

Dosering � werkt op de gevoeligheid van de patiënt. 

 

Potentie � werkt op de diepte van de verstoring. 

 

Acute situatie �  Je kunt bijna niet te diep behandelen. 

   De potentie is zelden het probleem! 

Bij een verergering is de dosis bijna altijd het probleem, de 

hoeveelheid van het middel. 

 

Constitutioneel � ’t zit diep! Neem de tijd!! (voor de behandeling) 

   Bij een verergering is de potentie meestal te hoog. 

   Met LM 0/1 beginnen. 

 

Bij een grote gevoeligheid � hoge potentie, lage dosering! 

  
 
 


