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Inleiding op de module (inhoudelijk) 

1. Eindtermen         blz. 6 

 

2. Module overzicht     blz. 7  

 

3. Competentie 1  Behandelplan opstellen     blz. 9 

Opdracht 1.          blz. 10   

Classificeer de verschillende gelaagdheden in de actuele toestand van de patiënt. 

 Breng de te verwachten ontwikkeling aan de hand van de ziektegeschiedenis van de  

patiënt (tijdsbalk/wet van Hering) in kaart. 

  

Opdracht 2.          blz. 21 

Benoem de verschillende miasmatische disposities van de patiënt en de daarbij  

geïndiceerde geneesmiddelen. (Psora,Sycosis, Syphilis, Tuberculinisch, Carcinogeen 

  en de overerfde miasmatische tendensen. Hoe behandel je  de eventueel storende  

 invloeden (biografisch, iatrogeen, epidemisch en eventueel daaruit voortvloeiende 

 acuut miasmatische oplevingen ) tijdens de behandeling. Geef hierbij de prioriteit 

 in het te verwachten geneesmiddelvoorschrift aan en motiveer dit  

 

Opdracht 3         blz. 29 

Stel op basis van  je beeldvorming en analyse  van  opdracht 2 een kompleet 

 behandelplan op. Dwz. classificeer, bepaal volgorde, geef de geneesmiddelen aan 

 in de juiste potentie, dosering , frequentie,  benoem de mogelijk aangewezen  

tussenmiddelen en breng de storende invloeden in beeld en geef aan op welke  

manier je daar op inspeelt. Geef de prognose 

 

Bijlage I Syllabus 

Bijlage II Oefencasussen
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Inleiding op de module 

We zijn nog steeds bezig de fasen van het Klassiek Homeopathisch Diagnostisch Proces te 

doorlopen. Na de anamnese, beeldvorming, classificatie, differentiatie gaan we nu met het 

opstellen van het behandelplan zelf aan de slag. 

 

Dit houdt in: ten eerste het ordenen van de verschillende ziektetendensen en de daarop 

gebaseerde homeopathische behandeling. 

Ten tweede het  stellen van prioriteiten in de behandeling en de meest waarschijnlijke 

behandelprocedure vaststellen. Ten derde vierde en vijfde, oefenen, oefenen en nog eens 

oefenen. 

In deze module worden je een aantal casussen aangeboden.  Een deel daarvan is bestemd 

voor het derde jaar, anderen voor het vierde of vijfde jaar. De casussen voor  het vierde en 

vijfde leerjaar zijn meer complex.  

 

In het derde jaar doorloop je de leercyclus één maal. Dwz oriënteren, beginsituatie 

vaststellen, persoonlijke leerdoelen formuleren, leeractiviteiten maken, reflectie en transfer. 

Binnen deze leercyclus worden alle drie de opdrachten gemaakt.  

In het vierde leerjaar doorloop je de leercyclus in zijn geheel opnieuw en maak je de zelfde 

opdrachten dit keer met vierdejaars casussen. En in het vijfde jaar idem.  

 

Bij deze module hoort niet alleen een Syllabus maar ook een Oefenboek met een dertigtal 

oefencasussen. 
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Eindtermen 
 
In deze module worden aan de volgende eindtermen gewerkt: 
 

Eindtermen: 

1.02.01 Laat de therapie aansluiten bij  de  anamnese en diagnose;  P/c 

 

1.02.02  stelt een behandelingsplan  dwz:.      P/c 

1.Het bij de patiënt passend homeopathisch middel vaststellen  P/c 

  dit betekent: 

- individualiseert het symptoombeeld van elke patiënt   P/c 

- bestudeert de totaliteit van de symptomen     R/c 

- bestudeert de essentie van de symptomen    R/c 

- beoordeelt de kwaliteit van de symptomen     R/c 

- ziet de klacht als onderdeel van een totaalbeeld van    R/c 

symptomen van de patiënt op mentaal, emotioneel, en fysiek niveau; 

2. Geeft van het passend homeopathisch geneesmiddel door:  P/c 

- op het totaalbeeld van de patiënt een enkelvoudig geneesmiddel P/c 

  te kiezen 

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

vast te stellen; 
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Module overzicht 

Competenties Opdrachten Tijd 
Contacturen 

 
SBU 

1 . Classificeer de verschillende gelaagdheden 

in de actuele toestand van de patiënt. Breng de 

te verwachten ontwikkeling aan de hand van de 

ziektegeschiedenis van de patiënt (tijdsbalk/wet 

van Hering) in kaart.  

 

Jaar 3; 3,5 

Jaar 4: 7 

 

63 

 2. Benoem de verschillende miasmatische 

disposities van de patiënt en de daarbij 

geïndiceerde geneesmiddelen. (Psora,Sycosis, 

Syphilis, Tuberculinisch, Carcinogeen  en de 

overerfde miasmatische tendensen. 

Hoe behandel je  de eventueel storende  

invloeden (biografisch, iatrogeen, epidemisch en 

eventueel daaruit voortvloeiende acuut 

miasmatische oplevingen ) tijdens de 

behandeling. Geef hierbij de prioriteit in het te 

verwachten geneesmiddelvoorschrift aan en 

motiveer dit. 

 

Jaar 3: 3,5 

Jaar 4: 3,5 

42 

Competentie  

1.9 

3.  Stel op basis van  je beeldvorming en 

analyse  van  opdracht 2 een kompleet 

behandelplan op. Dwz. classificeer, bepaal 

volgorde, geef de geneesmiddelen aan in de 

juiste potentie, dosering , frequentie,  benoem 

de mogelijk aangewezen tussenmiddelen en 

breng de storende invloeden in beeld en geef 

aan op welke manier je daar op inspeelt. Geef 

de prognose. 

Jaar 3: 3,5 

Jaar 4: 3,5 

42 
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Competentie 1.9.  Een behandelplan opstellen 
 

Vakken 

Homeopathische vakken 

 

Leerinhoud 

Totaaloverzicht van alle klachten die patiënt heeft. Volgorde en aanpak van klachtenpatroon 

vaststellen. Prognose geven. 

 

Overzicht lesinhoud 

- Classificeren; 

- Ziekteclassificatie; 

- Miasmaleer; 

- Storende invloeden en hun gevolgen; 

- Prioriteit en volgorde in de behandeling; 

- Gebruik van tussenmiddelen; 

- Tijdsbalk; 

- Wetten van Hering; 

- Prognose; 

 

Leerdoelen 

Je kunt na het doorwerken van deze competentie: 

- de onderdelen noemen waaruit het behandelplan bestaat; 

- Nut en noodzaak van elk van die onderdelen benoemen; 

- Aangeven welke gegevens nodig zijn om een behandelplan op te kunnen stellen; 

- Aangeven hoe die gegevens verkregen worden; 

- Aangeven hoe die gegevens geïnterpreteerd worden; 

- Kenmerken van acute ziekten noemen; 

- Doel van de behandeling van acute ziekten; 

- Kenmerken van chronisch/constitutionele aandoeningen noemen; 

- Doel van de behandeling van chronisch/constitutionele ziekten; 

- Van een casus de essentie weergeven; 

- Een behandelplan opstellen voor zowel patiënten met acute alsook met 

chronisch/constitutionele klachten; 
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- Levenslooppsychologie gebruiken  bij het analyseren van een casus; 

- Uitleggen waarom zelfkennis van de student belangrijk is bij het opstellen van een 

behandelplan.        
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Opdracht 1 

Classificeer de verschillende gelaagdheden in de actuele toestand van 

de patiënt. Breng de te verwachten ontwikkeling aan de hand van de 

ziektegeschiedenis van de patiënt (tijdsbalk/wet van Hering) in kaart. 

  

Situatieschets  opdracht 1. voor het 3e leerjaar 

 

Casus 8 

Jongen 7 jaar: 

 

RvK.: Heel druk gedrag. ADHD. Ritalin is ook niet alles. Werkt ook niet altijd goed. 

Gaat nu de puberteit in. J. heeft het syndroom van Down. 

J: 

Computeren dat doe ik graag. Zingen. School is leuk. 

Moeder: cognitieve vakken is moeilijk. 

Op school? ‘K’ doe van alles’. ( obs.: wil er niet op ingaan. Hangt onderuit in de stoel. wil zijn 

jas niet uitdoen, praat binnensmonds en heel snel. Wilt eigenlijk al snel weer weg. Komt 

zojuist van de logopedie vandaan) 

‘Het is druk in mijn hoofd’. ‘Maar drukte maken vind ik leuk. Ben altijd druk. ik gebruik pillen’. 

 

Slapen; Moeder: Hij slaapt direct, maar hij is heel vroeg wakker. 5-5.30 uur. 

Heel onrustig, veel draaien in zijn slaap. Als kind altijd knie/ elleboog slaaphouding. Nu nog 

regelmatig. Vaak zit hij ook in kleermakerszit te slapen en valt dan voorover en slaapt zo 

verder. 

‘s morgens gaat hij altijd naar beneden en zet dan muziek aan. Zingt mee, maar niet in 

woorden maar in klanken. Gek op muziek, maar ook << door muziek doordat hij daarin 

grenzeloos is.  

 

Fantaseren; obs.: J.  vertelt een en ander. Moeilijk te verstaan, maar blijkbaar ook onwaar. 

Moeder: J. fantaseert. En de verhalen worden sterker. Is iets van de laatste jaren, maar het 

wordt meer. 
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Kind; Als kind heel druk. SPD hulp gehad. Hij zette alles op zijn kop. Het was één 

wervelwind. Het was een heel vrolijk kind. 

Hij is naar de reguliere peuterspeelzaal geweest. Op  medisch kinderdagverblijf geweest. 

Daarna reguliere basisschool, tot groep 3. Zo’n 1 ½ jr. Hij speelde  daar altijd de clown. Toen 

werd het teveel. In groep 3, veel individueel les, toen naar de ZMLK-school. 

 

Medicatie: Ritalin: Vanaf zo’n jaar of 8 Ritalin. Heeft tijden niet goed gereageerd. Soms te 

laag gedoseerd. ( Ritalin wordt gedoseerd naar kg. - lichaamsgewicht) Nu s’ ochtends 20 

mg. en ‘s middags om 13.00 uur 20 mg. 

Na school is hij drukker. S’morgens ½ uur na inname luistert hij weer. 

In de vakantie weinig gemerkt dat het hielp. 

 

Vaccinaties: alle vaccinaties gehad. + meningococcen. Heeft altijd op de prikken wat 

koortsig gereageerd. 

 

Ziekten als kind: Bij  grieperigheid. Altijd hoge koorts. 

Toen via kinderarts  Zinksulphatis drankje  gekregen.( heeft deze arts zelf ontwikkeld) 

Daarna veel meer weerstand gekregen. 

Veel luchtwegklachten – veel AB. Veel hoesten.  

Vaak verkouden. Oorontstekingen en buisjes gehad, 

Tanden: geen problemen. 

Brildragend; cilinder en bijziend. 

 

Karakter: Wil graag de aandacht- is een clown. 

Maakt makkelik contact. 

Praat hard. Is nadrukkelijk aanwezig. Dit wordt nu, richting de puberteit, erger. 

Hij kan moeizaam delen in de aandacht. Claimen. 

Nu mopperig, trekt zich wat terug. 

Driftig?: wel temperament. Soms schiet hij uit zijn slof.  

Dan slaat hij er op los. Maar dat is zelden. Alleen als hij in het nauw gedreven wordt. 

Grof taalgebruik. ( ouders willen dit niet, maar ontstaat in combinatie met school, en is 

afhankelijk hoe dáár op het woordgebruik gereageerd wordt. Op school strenger dan thuis, 

daar is het ook minder) 
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Dwars:  (Is wat dwars, beetje confrontatie zoeken met moeder. Hangt in de stoel. ) 

Is aan het puberen, maar het valt nog wel mee aldus moeder. Dwarsheid is niet heel 

extreem. 

Als kind was hij heel vrolijk, nu meer mopperig. Niet echt depressief. 

Heeft uitdagend/ uitlokkend gedrag naar zijn zus. 

Knuffelen: desire, zoekt lijfelijk contact 

Structuur >>. 

Na de vakantie weer meer structuur geven. Weer meer actiever. Is nu wat passief. Muziek 

luisteren, tv kijken. Door structuur ook meer dingen (laten) doen.  

J. heeft het nodig dat je erboven op zit. Iemand met meer overwicht >> dat. 

Relatie met vader is goed. Hier veel structuur. 

 

Temperatuur: 

Niet warm of kouwelijk- gewoon. Maar heet weer << en echt koud << 

Ontlasting: aanleg voor diarree, vet> of << =?? 

Buik: buikpijn- ja ‘s morgens. Hoe en wanneer precies is onduidelijk. Oorzaak?? 

Tanden: gbz. Wel tandenknarsen. 

Vingers: zowel op linkerhand als rechterhand pigmentvlekjes. Alleen op de vingers. 

Oren: laatste 2 jaar geen oorontstekingen  

Scheiding: Soms heel verdrietig. 

Toen de scheiding  net was, was hij heel veel verdriet. Uitte zich ook in gedrag. Dwars. 

 

Eten/ drinken; 

Eten:  Desire: Broodje shoarma. Brood eten. Liefst hartig op brood: kaas, vleeswaren gehakt 

Boterkoek. Pizza en pannekoek 

Aversie ; vis Slecht warm eten. Pasta houdt hij niet van, maar begint iets te veranderen 

Drinken ; Veel???, maar dat is ook dwangmatig. En ijskoud. Heeft aansporing nodig uit 

zichzelf niet. Zal er nooit om vragen.Aanvullingen vanuit andere consulten:  

- Heeft hinder van paniek/ faalangst. Uit zich meestal verdrietig soms boos. Dan vaak 

terugtrekken in zichzelf. 

- Wanneer warm- altijd zweten op hoofd/ natte haren 

- Van waterpokken heel ziek geweest-  veel pokken. 

- AB gebruik 3-4 AB kuren per jaar tot ongeveer 8 jaar. 
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- Bij luchtweginfecties hoge koortspieken- tot slap in armen van moeder. Ondertemp- 

naar heel hoog. 

- Koortslippen gehad. 

- Bevalling: Even kort zuurstof gehad. 
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Situatieschets 1 Opdracht 1  t.b.v. het 4e leerjaar 

 

Casus 7 

Vrouw van 47 jaar. 

 

Beroep: Administratief medewerkster. Kastanje rood krullend haar, volslank, bruine ogen, 

sproeten. 

 

Klachten: 

Angststoornis met hyperventilatie aanvallen: duizelingen, raar gevoel in hoofd, alsof er een 

glazen stolp om me heen zit, alsof ik zelf niet bij ben. Erger ’s morgens na ontwaken, bij 

menstruatie, buitenshuis en in werksituatie; er wordt wat van me verwacht 

Soms ook paniek erbij, onzeker, angst flauw te vallen en voor controleverlies. 

Ze heeft hier al 16 jaar wisselend last van. Vaak na perioden van veel stress. 

Nu ook zo het geval. Gedurende 1 jaar veel conflicten met volwassen kinderen van haar 

nieuwe partner. Ergernis mbt a-sociaal gedrag. Ingehouden Twee scheidingen in 5 jaar, 

zonder huis op straat gestaan woede. Zichzelf weggecijferd. 

Nu ook veel huilen. met kind. 

Soms ook verkrampt, ijskoude handen, hoofd niet durven bewegen. 

Bij spanning rode vlekken in hals. Zweten tgv angst. 

Droge mond, dikke tong, diarree. 

Heel snel praten. Veel gapen, vaak benauwdheid, gv. geen adem te krijgen, beklemmend gv. 

Ademstops voor het inslapen. 

Soms hartkloppingen en aritmie 

 

Angsten: dood, hersenbloeding, hartinfarct, slangen en wespen.  

Moet alles weten over ernstig zieken en mensen met kanker. 

Vliegangst, hoogtevrees, mensenmassa’s, kleine ruimten, angst voor de angst. 

Straatvrees, lichte vorm. 
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Hoge RR 180/100 tot 130/80 maar schommelt erg; stress gevoelig 

Dan ook dikke vingers. Drukkend gevoel in hals, naar oren. 

Koude handen, gloeiend hoofd. Warmtegevoel. Ervan geschrokken 

 

Paar maal ernstig ischias, midden onderrug, niet meer recht kunnen lopen/zitten. 

Sindsdien kramp li-been, ’s nachts erger 

Ernstige parodontitis tgv stress, met tandvleesbloedingen; antibiotica gebruikt. 

Diepe cariës naar bot toe. 

 

Menstruatie: Vooraf alles erger. Vanaf bloeding alles beter. 

Heftige buikpijn 1e en 2e dag, alsof weeën. Soms ook misselijk en diarree. 

Gebruikt dan Ibuprofen. 

Laatste jaar op laatste dag zware hoofdpijn, hamerend, achter-zijkanten. 

’s Avonds en ’s nachts ervan wakker worden 

Soms vieze smaak in de mond (als van dode ratjes), opgeblazen gevoel, vocht vasthouden, 

opgezwollen handen en buik. Afwisselend koud, heet en opvliegers. 

 

Zoon, 15 jaar, voor 50% bij ex-man (al zo’n 10 jaar). Enorm gemis, alsof geamputeerd. 

Respectloos door zoon behandeld. Te lief voor hem. Weinig contact met hem. 

Gaat de laatste maand wel beter. 

‘Ik kan heel kwaad worden, alles zit tegen’. 

Ziektegeschiedenis 

Als baby zeer snel met alles 

Druk, vrolijk kind, heel ondernemend 

Met 10 jaar overlijdt 5-jarige broertje na een ongeval, daarna veel klachten: 

- zorgen om anderen, doodgaan van anderen 

- bijgeloof rituelen; als ik tel gaat er niemand dood 

- broertje is altijd bij me 

- afwezigheids-aanvallen 

- dwanghandelingen 

Vanaf 11 jaar last van zwemmerseczeem 

Regelmatig vaginale candida, laatste jaren niet meer. 

Hypertensie vanaf 16 jaar. 

Abortus met 25 jaar. 
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Alle klachten links. 

 

Voorheen hoge sex-drive, nu minder.. 

Maagklachten, wee leeg gevoel en pijn, tgv verdriet 

Tijdens slaap bij ontspannen gevoel ‘hemelen’; armen gestrekt omhoog houden, kriebelen. 

Is warmelijk, weinig transpiratie, stinkend voetzweet, kalknagels. 

Erger binnenwarmte, gv flauw te vallen, en kleine ruimten. 

Allergie tgv warmte en zon; jeukend, pijnlijk exantheem, helemaal rood; pukkeltjes, blaasjes. 

Beter; frisse lucht, aan zee. Zon verergert alles bij temp boven 22 graden. 

Alles om de hals verergerd. 

 

Zwangerschap; 

Cystitis, hypertensie, zware anaemie, ziekenhuisopname dreigende toxicose, 

Bevalling duurde 3 ½  dag, geen persweeën, uiteindelijk forceps, erna totaal uitgeput. 

Na de bevalling beginnen de angstaanvallen, hyperventilatie, paars van de hartkloppingen. 

 

Voeding: 

Des; wijn, drop, hartig, kaas. 

Av; Olijven, tomaat. 

Allergie: tomaat, maagpijn en diarree. 

 

Overig mind: 

Vrolijke, praatgrage, (over)actieve vrouw, makkelijk contact. Sterk inlevingsvermogen, 

gevoelig. Kan ook driftig en fel zijn. Graag in de belangstelling, acteertalent. 

Veel humor, fantasierijk, impulsief en veel denken. 

Als kind het minst geliefd in het gezin, kreeg altijd de schuld. Ouders steunen haar nu wel. 

Al vroeg vriendjes en sex. Driemaal gescheiden. 

Is heel snel en vaardig in werk en huishouden, altijd netjes. 

Laatste tijd veel boosheid en ongeduld; ‘ik wil van mijn klachten af’. Neiging te vluchten. 

Veel psychotherapie, healingsessies en andere therapieen geprobeerd.  

Doet dagelijks oefeningen ter ontspanning. 

Neiging teveel te doen, over haar grenzen heen gaan. 

Is wel assertief.  Is afgelopen 2 jaar 80-100% ziek thuis geweest. Werkt nu weer 80%. 



 

 
 

Module 8   Competentie 1.9      HAN Cohort Orion  122008  16 

 

Familie 

M hypertensie, arthrose, chronische hoofdpijn, varices, ischias, staar, nerveus 

V nierstenen, hernia diafragmatica, ischias, otitis externa tgv mycose, meniere, 

prostaathypertrofie, cataract, diabets II 

Opa M hypertensie, hoofdpijn, hartinfarct 

OmaM hartfalen 51jaar 

OpaV hartklachten 

OmaV diabetes 

Zus: hoofdpijn, buikpijn, hyperventilatie 

Zoon: ADHD, licht astmatisch, sexueel 

 

Oriëntatie 

Oriëntatie op de  3 opdrachten. 

Gegevens verzamelen. 

Literatuurstudie. 

 

Beginsituatie 

Bewust vaststellen welke voorkennis en ervaring reeds aanwezig is t.a.v. alle drie de 

opdrachten. 

 

Persoonlijke leerdoelen 

Student leg tevoren de persoonlijke leerdoelen vast t.a.v. alle drie de opdrachten . 
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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 Doetaak Thuis Indiv. Geen Naar 

behoefte 

A  3 Voorbereiding Thuis Indiv. Geen Kwartier 

B 1 Les School Groep Docent Max. 1 uur 

B 2 les school groep docent 1 uur 

C 1 doetaak thuis werkgroep geen Naar 

behoefte 

C 2 doetaak klas Werkgroep / 

groep 

docent 1 uur 

C 3  Maak de 

opdracht 

Volgens 

afspraak 

Volgens 

afspraak 

Volgens 

afspraak 

Volgens 

afspraak 

 

Leeractiviteit  A1 

- Lees de syllabus in zijn geheel door. 

- Lees  Organon Hahnemann; par.171 en172. 

- Chronische ziekten blz. 159. 

- Lees ‘Hahnemann begrijpen’ door. 

  

Leeractiviteit A2 

- Schrijf je eigen ziektebiografie en classificeer de gelaagdheden daarin. 

- Kom je er niet uit dan kun je evt de hulp inroepen ven je werkgroep of  in leeractiviteit 

B1 je docent. 
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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 

- Neem deel aan de les  over het classificeren van gelaagdheden te verwachten 

ziektegeschiedenis.  

 

Leeractiviteit C1 

- Selecteer 3 oefencasussen uit de bijlage en werk die met je werkgroep uit. Dwz. 

Classificeer de verschillende gelaagdheden in de actuele toestand van de patiënt. 

Breng de te verwachten ontwikkeling aan de hand van de ziektegeschiedenis van de 

patiënt (tijdsbalk/wet van Hering) in kaart. Zet je bevindingen op papier en bereid een 

presentatie op school voor hierover. 

 

Leeractiviteit C2 

- Presenteer als werkgroep een van de uitgewerkte casussen uit leeractiviteit C1 en 

onderbouw jullie keuzes. 

- Neem deel aan de nabespreking met de groep en evt. de discussie 

 

Leeractiviteit C3  

- Maak de opdracht, spreek met je docent af of dit in de groep gezamenlijk, in de 

werkgroep, of individueel thuis gebeurt. De uitgewerkte opdrachten worden via het 

logboek aan de docent aangeboden. 
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Opdracht 2 

Benoem de verschillende miasmatische disposities van de patiënt en de 

daarbij geïndiceerde geneesmiddelen. (Psora,Sycosis, Syphilis, 

Tuberculinisch, Carcinogeen  en de overerfde miasmatische tendensen. 

Hoe behandel je  de eventueel storende  invloeden (biografisch, 

iatrogeen, epidemisch en eventueel daaruit voortvloeiende acuut 

miasmatische oplevingen ) tijdens de behandeling. Geef hierbij de 

prioriteit in het te verwachten geneesmiddelvoorschrift aan en motiveer 

dit. 

 

Situatieschets 1. Opdracht 2.  t.b.v. het 3e leerjaar 

 

Casus 6 

Meisje 6 jaar. 

 

Familie: vader, moeder, broertje bijna 2 jaar 

 

Rvk: wormpjes, hoesten 

 

Wormpjes 

J. heeft nu voor de 3e keer last van wormpjes, dat zich kenmerkt door hevige jeuk. Overdag 

is ze afgeleid, maar in bed wordt ze er wakker van en huilt ze. Ze heeft al 3 keer een kuur 

gehad. Het liefst krabt ze. Bij moeder zitten die rustig met haar wiegt >>. Jantine is daardoor 

afgeleid en denkt er niet meer aan. Een kuur werkt snel en met een dag of 2, 3 is het over. 

 

Ontlasting 

J. heeft last van obstipatie 1 keer in de maand, 1,5 maand. J. gaat regelmatig naar het toilet 

omdat ze moet poepen, maar het komt niet. Ze kan hier zo 2 dagen druk mee zijn. Als er dan 

uiteindelijk wat komt komt er een dikke keutel die jou nog zeer doet. Donker bruin. Geen 

diarree. 
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Hoesten 

Op het moment dat ik bij hen ben is ze inderdaad wakker geworden, want we hoorden haar 

huilen en hoesten en ze had last van jeuk. J hoest heel veel, de hele nacht door. Ze hoest 

vanuit de hals, en ze hoest slijm los. J slaapt wel, maar wordt dan regelmatig wakker. 

Drinken >> maar even. Het beste hielp een hoestdrankje met slaapmiddel erin. 

 

Zwangerschap/baby 

Ging goed. Ik was hele zws misselijk. 11 dagen overtijd geboren, natuurlijk, gb. Apgar goed, 

huilen en kleur ook. Eén avond heeft J ontzettende darmkrampjes gehad, waarna ik ben 

overgestapt op omneo voeding. 

Toen J 3 jaar was heeft ze waterpokken gehad, zat helemaal onder. En 1 á 2 keer per jaar 

heeft ze een griepje. 

 

Verkouden 

J is veel verkouden. Pakt het snel op als iemand in haar omgeving verkouden is. ‘als iemand 

verkouden is is J het ook’. En als ze zoals onlangs in de sneeuw helemaal nat is geworden 

gaat ze ook ontzettend hoesten. Een droge blafhoest. Ze hoest vanuit haar hals slijm op 

vaak steekt ze tijdens het hoesten onbewust haar tong uit de mond. Als J wordt afgeleid, is 

de hoest ook weg. Meestal heeft ze er zo’n 2 a 3 dagen last van. Ik geef haar een 

hoestdrankje om de keel te verzachten. Bijna nooit koorts. Wel moe van het hoesten.  Als J 

bv om 2.00 uur ‘s nachts begint met hoesten, hoest ze net zo lang totdat ze uit bed moet 

‘smorgens. Overdag heeft J minder last, waarschijnlijk omdat ze afgeleid is. ‘s Zomers heeft 

J minder last, ‘bij rotterig’ weer is J aan de beurt, in voor/najaar, bij warm naar koud weer, 

echt de wisseling van weer. Ik ben heel erg met haar bezig zoals nu met de jas buiten goed 

dicht ed. 

 

J is een druk kind, enthousiast, niet bang. De juf zei van de week met de 10 minuten 

gesprekjes dat J ‘sociaal emotioneel niet mee kan komen’. Ze is speels. J zit sinds oktober 

op de basisschool en de juf vind nu al dat J het jaar over moet doen. J heeft het moeilijk met 

regeltjes, wordt daar dwars van. Op de psz moet het anders dan op de basisschool, en het 

heeft even tijd gekost om zich daarin aan te passen, te wennen. 

J is druk in de zin van dat ze soms niet weet wat ze het eerst of het laatst moet doen. Ze 

heeft ‘hyper’ momenten, vaak als ik het broertje aan het aankleden ben. Maakt altijd veel 
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lawaai en is vrij aanwezig. Daar tegenover kan ze ook wel eens heel rustig op de bank zitten. 

Heeft een eigen willetje. 

‘s nachts nog niet zindelijk en als J druk aan het spelen is komt ze wel eens met een natte 

broek thuis; net te laat of krijgt de knoop niet los of is gewoon even bezig en denkt er niet bij 

na. Als ze de knoop niet los kan krijgen gaat ze naar de juf en zegt dan: ‘jij moet mij de broek 

losmaken.’ Vaak ‘jij moet’, of ‘ik wil’. 

J liep toen ze een jaar was en tanden met een maand of 6. Klimmen vanaf 1,5 jaar. 

Zorgzaam voor broertje, als deze huilt gaat ze troosten, of brengt hem iets om af te lijden. 

 

Waterwratjes 

Toen J 2,5, 3 jaar was heeft ze waterwratjes gehad. Ze had er een bij het linker oog die er al 

wat langer zat. Dit breide zich uiteindelijk uit door te krabben en J haar gezicht zat helemaal 

onder. Hiervoor een zalf van de reformwinkel gebruikt, deze kon je op de open wond smeren 

en met een week of 2 was het beter. 

 

Longontsteking 

Op de psz, een jaar of 3 heeft J tegen een longontsteking aangezeten. Ze heeft langdurig 

gehoest en kon er niet vanaf komen en heeft daarbij een beetje koorts gehad. Van de 

huisarts toen ab gekregen. 

 

Tanden 

Vorig jaar is J gestruikeld over een tak en op haar tand gevallen, de voortand. Deze wordt 

langzaam zwart. Volgens de tandarts betekend dat dat er bloed in de tand zit. 

 

Modaliteiten 

Slapen, meestal rustig, droomt, huilt in de droom, slaap. Dit mn bij de 1e dag psz en haar 

verjaardag. Bij deze gelegen heden hebben we al een aantal  weken van te voren de 

spanning opgebouwd door het feit steeds aan te halen, waardoor bij J de spanning teveel 

werd. De avond na het gebeuren veel huilen in de slaap, ook wel wakker. 

J droomt ook wel over dingen als : als iets niet wil lukken, of ze is geslagen, of ze kon geen 

sneeuwbal maken. Ik weet niet of dat is van iets wat ze overdag heeft meegemaakt. 

Geen tandeknarsen, wel zweten in bed, maar bed niet nat. Heel warm bij ouders in bed en 

gooit daar de benen over de dekens. 9 van de 10 keer ligt ze in haar eigen bed wel onder de 
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dekens. Ze slaapt op de zij met de duim of haar lapje bij haar gezicht in de foetushouding. 

Een enkele keer slaapt ze op haar rug met de armen omhoog. 

J is warm. J vind buiten spelen leuk. Drinkt goed, maar eet niet goed. Warm eten is bijna 

altijd strijd en brood eet ze alleen als een ijsboterham zonder iets erop. (boterham uit de 

diepvries). J is een zoetekauw. 

Des: sate, frikandel, spagetti met kaas, rookworst. 

Av: augurken, sla, rooie saus bij pasta. 

 

Overig 

Klaagt af en toe eenmalig over buikpijn als ze bv voor de tv zit. 

Van de trap gevallen, daardoor op de buik een grote schaafwond en schrik. 

 

Ziektegeschiedenis: 

0 vaccinaties 

2,5 waterwratjes in gezicht 

3 waterpokken 

3 tegen longontsteking aangezeten, langdurig hoesten 

3,5 wormpjes 

4 gevallen op tand -> zwart 

4,1 wormpjes 

4,4 wormpjes 

Tot nu verkouden, regelmatig met hoesten 

 

Familiair: 

M allergie wespesteken, vaak gestoken, kans op netelroos en hoe vaker gestoken hoe 

meer allergie je kunt krijgen 

Omamk borstkanker, niet uitgezaaid wel agressief, chemo, bestraling 

   2 zussen oma aan overleden, 1 is de borst afgezet 

   2 zussen alzheimer midden 60 jaar 

   Broer en ogopa hartinfarct 

Opamk poliepen op de darmen goedaardig 

Ogopamk darmkanker 

 

V  zus met taaislijmziekte 
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Opavk  reuma 

Omavk aneurisma, 58 jr + 

Ogopa/oma herseninfarct/bloeding 80+ jr, + 

 

Geneesmiddelengebruik: 

Ab  

Vaccinaties 

Zalfjes 

Hoestdrankjes 

Zetpillen 
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 Situatieschets 1. Opdracht 2. t.b.v. het 4e leerjaar 

 

Casus 4 

Vrouw 41 jaar. 

 

Burg.staat gehuwd. 

2 kinderen zoon en dochter. 

 

R.v. K: Hielspoor. 

 

Ben bij orthopeed en therapeut geweest, van alles geprobeerd , ook een tijd op krukken. 

2x gespoten  met prednison, cortisonen inde hak. 

Het zit rechtzijdig. 

’s Morgens is dat het ergste, vooral als ik de dag ervoor veel gelopen hebt, echt 

startproblemen. 

Het is een stekende pijn. Na lopen bij stilzitten klopt het heel erg. Bewegen voelt beter, je 

voelt wel iedere stap, maar minder. 

’s Morgens kan ik niet op blote voeten lopen. Begon vorig jaar mei. Ik was gestopt met 

werken, toen voelde ik me op. Daarvoor voelde ik wel wat maar omdat ik een staand beroep 

heb, dacht ik dat hoort erbij. 

In september na de kermis kon ik niet meer lopen en toen ben ik naar de huisarts gegaan. 

Daarna naar fysiotherapeut geweest. 

Heb daar zooltjes gekregen, loop er wel beter op, maar niet voor de pijn. 

Het is minder geweest, maar toen ik meer ging werken <<. 

Soms gloeit het wel. ’s Nachts ook kloppen. Orthopeed zegt dat het wel 5 jaar kan duren. 

Het zit op 1 specifieke plek. 

Peesblad was ook ontstoken, nu is het alleen nog de hak die pijnlijk is. 

In februari en maart van dit jaar heeft het ook nog in het gips gezeten. 

In April begonnen met nieuwe baan. 

Dat gips voelde wel goed, kon er beter mee lopen dan zonder. 

De plek waar gespoten is, heeft ook een andere kleur, onderhuids verkleuringen. 

 

Vingers: heel dikke vinger en opgezette nek bij warm vochtig weer <<. Allebeide kanten even 

erg. Soms ook tintelingen bij oedeemvorming. 
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Vorig jaar linkerbeen dik: pseudo-trombose. Duurde de hele zomer vakantie. 

Ik drink ook te weinig, vaak wel veel koffie. Ben niet dorstig aangelegd. 

Hoofdpijn: wel 3 soorten: Eenzijdig of L of R. Af en toe een vulkaan, kloppende duurt dan wel 

3 dagen en opgezwollen hoofd en nek. 

Ook wel een s een balk, boven de wenkbrauwen >> rust, <<stress en drukte. 

En de 3e vorm is zo’n sluimerende hoofdpijn. Het zou kunnen dat het van de mirena spiraal 

komt. 

Ik word niet meer ongesteld. Af en toe wat opvliegerige richting A. en kinderen( en eigen 

familie) 

Ik maak van mijn hart geen moordkuil. Het blijft ook nooit sudderen. 

 

Ogen: prikken nu wat, tranen, meestal alleen rechts. Nu weer sinds 2 dagen. 

 

Tramal: reageer ik heftig op. Ik ga er van zweven. 

Transpiratie: g.b 

Tot vorig jaar wel zweetvoeten gehad. Nu niet meer. 

 

Operatie aan gal: Na geboorte van dochter, ik had galstenen, koliekachtige aanvallen. 

 

 

Carpaal tunnelsyndroom: aan beide kanten ook aan geopereerd voor ruim 2 jaar terug. 

Operatie aan knie(R) 2x meniscus. 

Reageer wel goed op algehele narcose, maar wordt wel altijd ziek in ziekenhuis: koorts hoge 

rond de 40 graden, voelt als griep. 

 

Ik ben wel geordend, wordt kribbig als het huis niet opgeruimd is. 

Niet gestructureerd. 

In januari wondroos gehad. AB en prednison. 

Scheurtjes in de anus en aambeien, ben aan de scheurtje geopereerd maar heb ze nog. 

heelt niet .Bloed elke dag nog een beetje. 2x botox gespoten. 

 

Ik ben aan het lijnen geweest , verloor maar 1 ½ kilo na een maand. 

Ben ook gestopt met roken een jaar geleden. 
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Heb nikkelallergie. 

15 jaar geleden moedervlek weglaten halen op been, kreeg spontaan bloeding op been. 

 

Astmatische bronchitis al vanaf kind. COPD nu. Als kind altijd hoesten en verkouden. 

Spirava 1x per dag. 

Longontsteking of bronchitis bijna jaarlijks gehad. 

Op lagere school een keer plotselinge ontsteking. Kon niet meer lopen, heb toen AB 

gekregen. 

 

Halfzijdige verlamming ( R), begon bij het oor onderkant en breidde zich uit naar wang, 

voelde doof aan. Had daarbij ook een ontsteking AB en prednison. 

 

Voel me soms erg opgeblazen. 

 

Ik was altijd lang leven de lol. Ben van het doorgaan. 

Stoppen met werken vorige jaar: ben woordelijk gekwetst. Zo ben je topverkoopster zo ben 

je niets. Heb ontslag genomen, zat vol met wraakgevoelens. 

¾ jaar thuis geweest, toen vond ik het wel welletjes. 

Heb vooral de 1e maand veel gehuild, wilde toen met rust gelaten worden. Kon toen steeds 

gemakkelijk huilen, maar vond het ook prima. 

 

Food: Avers: Karnemelk, oesters. 

Des: brood, kaas , worst.  

 

Familiair: 

Moeder: spataderen, osteoporose , bloeddruk hoog, veel overgangsklachten. 

Vader: rugklachten, aambeien, astmatische bronchitis. 

Oma mk; osteoporose. 

Opa: ? 

Mk: Hoge bloeddruk en cholesterol, reuma, osteoporose, diabetes met amputatie  

Oma VK: Diabetes 

Opa vk: stoflongen 

VK: overgewicht, aambeien 
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Leeractiviteiten 

Overzicht leeractiviteiten  

Categorie/ 

nr 

Soort Waar Met wie Begeleiding Duur 

A  1 Leestaak Thuis Indiv. Geen Naar 

behoefte 

B 1 Les School Groep Docent Max 1 uur 

B 2 Les School Groep Docent 1 uur 

C 1 Doetaak Thuis Werkgroep Geen  Naar 

behoefte 

C 2 Presentatie School Groep Docent 1 uur 

C 3 Opdracht Volgens 

afspraak 

Volgens 

afspraak 

Volgens 

afspraak 

Volgens 

afspraak 

 

Leeractiviteit  A1 

- Schrijf je eigen biografie, verwerk daarin ook de familiehistorie, welke miasma’s zie je? 

Welke storen invloeden kom je tegen. 

 

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 

- Neem deel aan de les over miasma’s, storende invloeden en de bijbehorende 

middelen. 

 

Leeractiviteit C1 



 

 
 

Module 8   Competentie 1.9      HAN Cohort Orion  122008  28 

- Kies met je werkgroep drie casussen uit  vorige modulen. Welke miasma’s zie je en 

welke middelen horen daarbij.  

- Neem je bevindingen mee naar school. Leeractiviteit C2 

 

Leeractiviteit C2 

- Presenteer één van de uitgewerkte casussen in de groep, 

- Bevraag elkaar kritisch, neem deel aan de discussie en  verwoord de gedachtegang 

achter jullie keuzes. 

 

Leeractiviteit C3 

- Maak de opdracht . Spreek met de docent af waar en hoe dat gebeurt. 
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Opdracht 3  

 Stel op basis van  je beeldvorming en analyse  van  opdracht 2 een 

kompleet behandelplan op. Dwz. classificeer, bepaal volgorde, geef de 

geneesmiddelen aan in de juiste potentie, dosering , frequentie,  benoem 

de mogelijk aangewezen tussenmiddelen en breng de storende 

invloeden in beeld en geef aan op welke manier je daar op inspeelt. Geef 

de prognose. 

 

 

Situatieschets 1. Opdracht 3. t.b.v. het 4e leerjaar  
 

 

Casus 5 

Vrouw 42 jaar. 

 

Beroep huisvrouw 

Reden van komst: bekkenklachten 

 

Vaccinaties & kinderziektes 

Vaccinaties volgens toen geldend schema, geen bijzonderheden 

Kinderziekten alles gehad 

 

Familiaire belasting 

Moeder: spierreuma, artrose, ouderdomssuiker, dovig, hartklachten 

Vader: astma zijn hele leven, gevoelig darmen, botontkalking, elasticiteit uit longen, 

hartklachten 

Oma mk†: ouderdom 

Opa mk†: ouderdom 

Oma vk †: niet gekend 

Opa vk†: onbekend 

Oudere zus: epilepsie 

Broer: reumaklachten 
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Tweelingzus: hormoonklachten, depri, druk geleefd 

 

Tijdsbalk 

1966 00 jaar geboren, 2-eiige tweeling gb, geboren in Drenthe 

1978 12 jaar pfeiffer 

1979 13 jaar 1e menses, heftig, veel krampen 

1982 16 jaar aan de pil 

1988 22 jaar verhuisd en gestopt met pil 

1989 23 jaar 1e zwangerschap, besmetting Yearsiniabacterie 

1989 23 jaar  bevalling, tangverlossing  

  baarmoederontsteking 

1991 25 jaar 2e zwangerschap, last van stuitje 

  bevalling gb 

  bij deze of de vorige zoogtijd gordelroos op borst 

1991-1994 veel griep gehad, veel slaapgebrek 

1994 28 jaar volledig uitgeput, herstel duurt een jaar 

1994/1995 neefje van 4 overleden aan nekkramp, volledig ingeklapt. Sindsdien huilbuien 

1995 29 jaar weer pil gebruik 

2003 37 jaar verhuisd  begin bekkenklachten door overbelasting 

2007  41 jaar  bezoek fysiotherapeut 

  vader opgenomen in ziekenhuis 

 

Eerste consult: 

Ik kan door mijn klachten niet lang zitten. 

Ik ben van mijzelf ook heel actief, heel druk van mijzelf 

Ik vind alles leuk, pak alles aan. 

12-13 jaar geleden; totale uitputting van mijn lichaam 

Reden: had in die tijd nog kleine kinderen. Ik was veel ziek, griepjes. Maar ook slaapgebrek; 

ik was moe en ook weer niet moe, ging maar door. 

Symptomen: ik werd misselijk, beroerd en viel maar af. Ik lustte alles wel maar nam kleine 

beetjes. Wanneer ik over mijn schouder keek dan werd ik al misselijk, gevoel te moeten 

kotsen 

Ik was intens moe. 

Het kwam heel geleidelijk. Het was heel naar, ik kon niets meer 
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Aanleiding: onbekend 

>> Rusten. Het zat ook in de kleine dingetjes, dingen niet doen, uit handen geven. 

Een jaar lang uitputtingsklachten gehad. Ziekenhuisonderzoek gaf geen resultaat. 

Toen naar de alternatieve dokter. Hij gaf mij vitaminespuiten >>>>>>. 

Ik eet gezond, leef gezond, rook wel. 

 

Dat terwijl ik altijd snel ben geweest, in praten en denken in doen.  

Ik kan niet stil zitten. Ik kwam van de boerderij, daar moest ik ook altijd wat doen, meehelpen 

hoorde erbij 

Maar ik vind het ook heerlijk om aan te pakken. 

Als ik stil moet zitten, ga ik mij vervelen, wordt chagrijnig. 

 

Op 12 jarige leeftijd, ziekte van pfeiffer gehad. (hoe manifesteerde deze zich?) 

 

Bekkenklachten 

4 jaar geleden begonnen. Na verhuizing. Veel zelf gedaan, ik hou ervan te schilderen, ben 

erg creatief. 

Ik kreeg last onderin mijn rug. Van alles geprobeerd, niets hielp. 

Kreeg last van urineverlies. 

Ik kan niet zitten. 

De pijnplek verschilt: van anus kan het verschuiven naar de vagina. Bij klachten laag onder 

in de rug, straalt het uit naar het been. 

Meestal aan de rechterkant maar laatst ook naar links. 

<< Inspanning 

>> Rust 

>> Lopen, eigenlijk verbeterd dit meer, moet in afwisseling met rust. 

Het is een zeurende pijn. Het zit nu in mijn linkerbil, geen uitstraling. 

 

Zwangerschap en bevalling 

Mijn eigen zwangerschap en bevalling heeft geen bijzonderheden gekend. 

1e zwangerschap: ik wist niet dat ik zwanger was. Het werd ontdekt doordat ik buikklachten 

had, diarree. Dit is de hele zwangerschap zo gebleven. Ik heb nog in ZH gelegen aan de 

vloeibare voeding. Jearsiniabacterie gehad. 
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Na de bevalling heb ik hier medicatie voor gekregen. Kreeg toen baarmoederontsteking 

(syfilitisch ontsteking tendens) 

Zwangerschap was wel gewenst, kwam onverwachts, maar dingen gebeuren altijd bij ons 

spontaan. We waren verhuisd van Zwijndrecht naar Borne. Ik was een jaar niet ongesteld 

geweest en had zo iets dan kan ik ook wel stoppen met de pil, toen direct zwanger. Bij ons 

gebeurt altijd wel wat. 1e bevalling, tangverlossing, ingescheurd. Ik ben heel nauw van 

onderen. 

Vanwege de baarmoederontsteking besloten snel weer zwanger te raken voor het geval het 

niet meer wilde lukken. 

Bij 2e zwangerschap, last van mijn stuitje. Verder geen bijzonderheden. 

 

Borstvoeding aan beide kinderen gegeven. Ging goed. Bij 1 van  hen wel gordelroos op de 

borst gehad, volgens de dokter. Volgens mij aan de rechterkant, weet het niet zeker. 

Deed veel pijn. Aanleggen was verschrikkelijk. 

>> zalf 

 

Menstruatie 

Nu ben ik weer aan de pil, vanwege de hormonen.  

Ik ben 2-3 dagen voor de menstruatie, 1 dag zo gedeprimeerd, kan dan wel voor de trein 

springen. 

Ik ben dan niet echt humeurig, wel stiller, griep gevoel, heel duf. Kan dan ’s ochtend niet 

wakker worden. 

Depri: Ik voel het ’s ochtends al, neerslachtig, huilerig. Ik kan de hele dag wel huilen. Ik kan 

dan wel mensen om mij heen hebben, blijf er niet voor thuis. 

Het gevoel van voor de trein springen; dan word ik heel onverschillig, ‘als ik nu tegen een 

boom aan rijdt’. Kan ieder moment van de dag zijn, geen specifiek tijdstip. Trek mij dan wel 

meer terug 

>> Doorzetten menses 

De huilbuien heb ik nu ook zomaar, kan met iemand praten en dan zomaar gaan huilen. 

Krijg dan ook lekker honger, die dagen eten we altijd uitgebreid en lekker, koeken. Juist geen 

chocolade. Ik ben niet echt van het snoep. 

Normaal eet ik het liefst hartig, aard, vlees, groente, geen chips. 

Drinken: veel koffie, thee, water (normale temp) sinaasappelsap. Nu helemaal vanwege 

medicatie van de blaas. (onderzoek volgt; ga door medicatie wazig zien) 
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In het weekend drinken we een borrel (bessen) Van de dokter moest ik dat maar dagelijks 

doen, was goed tegen de stress. 

Dit heb ik sinds een paar jaar. 

 

1e menses: 13 jaar, wilde het niet. Ik was een halve jongen.  

Veel buikpijn, heel erg, krampen. 

Aan mijn moeder de pil gevraagd, mocht niet, wel gedaan 

16 jaar aan de pil, >> klachten. De menstruatie toen was heel kort, eigenlijk geen menses. 

Duur 1 dag 

Kleur: wat bruinige afscheiding. 

23 jaar gestopt met de pil, zwanger 

± 6 jaar geen pil gebruikt 

Menstruatie toen: heel veel bloedverlies 

Kleur: helder rood 

Duur: week 

Cyclus: normaal 

Geur: normaal 

 

Weer aan de pil: 

Menstruatie korter. Wel komt in 1 dag alles los, dan helder bloed. 

 

Hoofdpijn 

Voor de menses 

Plaats: voorhoofd, beide zijde 

>> Aspirine 

>> Rust 

>> Tijgerbalsem, brandt lekker, afwisselend koud en warm 

 

Blaas 

Naar de uroloog omdat ik heel veel moest plassen. 

Vroeger 3x in het half uur. Wel drang maar kleine beetjes 

Nu met medicatie: 6-7x per dag. Plas de blaas leeg. 

 

Darmen 
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Gevoelig 

<< Verkeerd eten, drinken, krijg dan diarree (wat is voor jou verkeerd eten?) 

Bij stress krijg ik buikpijn. Wanneer ik ergens tegenaan hik, bijv met een auto naar een 

onbekende plek moeten rijden. 

  

Stress 

Volgens de dokter, volgens mij niet. 

Ik ken geen stress. Ik ben wel druk maar niet chaotisch. 

 

Het gaat allemaal vast zitten, in rug maar ook schouder. 

Ik ben nu veel alleen. Dit vond ik in het begin niet leuk. 

Nadat we zijn verhuisd is er minder aanloop. Eerst dacht ik jeetje wat stil. 

Nu denk ik heerlijk, wat ben ik geleefd. 

Iedereen klopte bij mij aan. Ik werd ook ondergewaardeerd. 

Ik kan wel nee zeggen. Ik deed dingen wanneer ik er zin in had en het leuk vond. 

Ik was coupeuse, ik ben zeer creatief; schilderen interieurstyling. 

Het ouder worden is meer genieten. 

Nog wel het gevoel dat ik sneller wil dan dat ik fysiek kan. 

Ik bruis van energie. Ik berust erin maar vind het soms nog wel moeilijk. 

Vroeger veel gesport, dagelijks � fitness, skeeleren (iedere dag 17 km). 

Fietsen en zwemmen, wil ook niet meer. 

 

Net vakantie gehad en ik zat er al weer helemaal door, depri. Zag het niet meer zitten 

 

Slapen 

Ik kan lekker slapen. Soms word ik wel eens vroeg wakker, 5.15 – 6.00 uur.Alles doet dan 

zeer, ik moet eruit >> lopen. Kan er nadien ook wel weer in kruipen. 

 

Houding: op mijn zij. Begin op rechts, dan links dan weer rechts. Vroeger met opgetrokken 

benen. Nu noodgedwongen niet meer. Ik heb een kussentje tussen mijn benen. 

Ik ben een koukleun, altijd al geweest. Koude neus, koude handen.Lig dicht onder de 

dekens. 

Val in slaap na een stukje gelezen te hebben. 
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Transpireren 

Ondanks veel sporten, niet veel zweten. 

 

Geen specifiek binnen of buiten mens 
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Situatieschets 1. Opdracht 3.  t.b.v het 5e leerjaar 

 

Casus 1 

Vrouw 56 jaar. 

 

Klacht: allergie ogen/Sjögren 

Allergieën getest, alles negatief. 

 

Eerste consult: 

 

Haar eerste mededeling: ik voel slijm op mijn stembanden, Ik krijg knobbeltjes op mijn 

stembanden. Ik zing niet meer: deels wordt mijn persoonlijke en sociale leven daardoor 

belemmerd. 

 

Dit zijn niet de allergische klachten waar ze voor komt: 

 

Ogen: kriebels, som wat pussig wittig. Neus stroomt enorm, blijft lopen! Soms sta ik ermee 

op. Rond 16u is het erger, een slaapje verbetert, spanningen verergeren, werken verergert 

en ramen open verbetert. 

Daarbij een enorme droge mond. 

De gewrichten begonnen het laatste jaar op te komen. Zusje heeft LE, was bang dat ook te 

hebben. 

Krijgt Femostan voor de verzakking/gewrichtsklachten en de blaasontstekingen (door de 

verzakking nu maar vroeger ook vaak gehad) 

 

In 1982 was er een hoop, toen kreeg ik last van mijn keel en voorhoofdsholteontsteking. 

De scheiding 

Verhuizing daardoor, het was een oud huis en dat hebben we gerenoveerd en scherpe 

betonverf gebruikt.  

Mijn toenmalige muziekpartner kreeg een vriendin, we waren semi-professionals.  

Als ik over die tijd praat is het alsof ik het over een ander heb. Ik was boos en in mijn eer 

aangetast. Ik merkte dat ik last van mijn keel kreeg toen ik kinderliedjes ging zingen, de 

emotie gaat op de stem zitten. Ik had een ‘dikke keel’ en mijn stem was vervormd 

(bevangen) Ik had veel moeite me te uiten. 
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Mijn oudste zoon is nu 23, de jongste 13. 

De oudste zoon heeft een hersenbeschadiging opgelopen tijdens de bevalling. De bevalling 

was bizar. Ik moest het steeds wegpuffen, dat vond ik het meest indrukwekkend, de 

gynaecoloog had geen tijd (andere bevalling) Ik was niet kritisch genoeg, het voelde als een 

sprookje, ik ging er niet reëel mee om. ‘Doorgaan omdat het moet’ ik was gezagsgetrouw 

aan de vroedvrouw die er bij was. Dat heb ik geleerd door mijn opvoeding. Strenge vader en 

een ingehouden moeder. Mijn zoon heeft het heel moeilijk gehad in de puberteit. Hij had een 

psychose, epilepsie waardoor een verhoogde spiertonus rechts en hij had leerproblemen. Nu 

gaat het eigenlijk wel goed met hem, we hebben een heel sterke band.  

Het gevoel dat ik erover heb is: Wat Jammer! (en dat komt uit haar tenen) 

 

Ik gaf het bijna op tijdens de bevalling, dat vond ik heel erg, ik neem het me heel erg kwalijk. 

Ik heb vaker in mijn leven het gevoel het op te willen geven, bijvoorbeeld als de druk te hoog 

wordt in mijn vorige baan.  

 

Je bent verantwoordelijk voor wat je in de gedachten toelaat. Je kunt je hart stokken/en je 

hart vertragen. Niet meedoen aan het leven en dat terwijl ik geleerd heb dat je er, zolang je 

er bent er moet zijn. Ik denk vaak: je hebt niets aan een moeder die het af liet/laat weten en 

dat zijn allemaal dingen die ziekte toelaten, als je niet genoeg deelneemt aan het leven, als 

je dat soort dingen denkt. 

Ik heb een gebrek aan een gevoel van eigenwaarde, Ik ben geremd, christelijk en braaf. Dat 

is de kant van mijn moeder, ik lijk op haar. Hard werken, gezagsgetrouw, gehoorzaam zijn en 

een heel groot plichtsbesef. 

Ik heb het ook in me: ik vind altijd dat ik meer moet doen dan ik kan. 

 

Uit huis_de verpleging in om geld te verdienen voor de zangopleiding. 

Ik had willen studeren, pedagogiek of letterkunde maar dat was niet zoals het thuis in de 

planning zat. Kunst is heel belangrijk voor me, Poëzie en muziek, ik ben gevoelig voor 

sferen, de energie moet stromen. 

Ik houd van iets kluchtigs, een lekkere deun, van accordeon, een meezinger. 

 

Blaasontstekingen, vaak na het vrijen, va. Midden 40 tot 50 de pil gebruikt, toen ik stopte 

was het over. Levenslang last van blaasontstekingen (ik ben een schorpioen) 
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Als ik me laat gaan voel ik me daar niet goed bij. Ik mag me niet laten zien. Ik kan me niet 

uiten maar deel wel steekjes onder water uit, prikjes uitdelen. 

Ik ben te open voor wat er van buiten op me afkomt en ben te gesloten naar buiten toe. 

Ik voel me beledigd als er grofheid en onbeleefdheid is.  

Boosheid, dat sla ik op en houdt het vast. Ik ga dan analyseren en mijn stem trilt. Er gebeurt 

iets geks van binnen. Als iemand me iets beledigends zegt dan ben ik er haast niet meer. Ik 

reageer secundair. Daarna voel ik verontwaardiging en boosheid. Daarna ben ik erg 

overstuur. 

 

Ik gaf me niet in de relatie, bang gekwetst te worden. Ik houd er niet van om me in mijn 

alledaagsheid te laten zien, ‘je betrapt me in mijn alledaagsheid’ 

Je bent geen blije moeder, kreeg ik te horen van mijn zoon. Vanaf afgelopen zomer gaat het 

beter met me, ik voel me iets blijer. 

Soms loop ik te mopperen, ik ben ontevreden over mijn leven, Soms ben ik prikkelbaar, dan 

ben ik onbeschaafd, dan val ik heel erg uit. Ik heb heel erg last van mijn tanden, ze zijn heel 

gevoelig. 

 

Wrokkig, toen alles tegenzat, het griefde mij, ik was kritisch naar mezelf en naar de ander.  

Ik vind mezelf een weinig geslaagd persoon. Al mijn broers en zussen hebben dat ook. Ik 

vind mezelf wel eens een zielepiet. Ik ben mezelf tegengevallen.  

Als een nekslag waren de geboorte van mijn zoon en de breuk in de relatie met mijn 

echtgenoot. 

Prestatie: ik houd erg van intellectuele vorming, ik zit dus niet op mijn plek (maatschappelijk 

werkster) Op dat punt is het bij mij kaal gebleven. 

 

Ik mag niet stralen, mijn oudste zoon is een ‘straler’. 

 

 

Situatieschtets 2. Opdracht 3. t.b.v. het 5e leerjaar 

 

Casus 2 

Vrouw 40 jaar. 
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Rvk.: sinds pr weken extreme vermoeidheid 

         Hp, mn re slaap 

         Gespannen (al langer)  

Ook heeft ze last van hypertensie, vitiligo, haaruitval (sinds +/- 24e jaar, diffuus. Eerst 

geleidelijk, steeds <<. Zusje heeft het ook, maar nog veel erger.). en nekklachten. Maar de 

extreme vermoeidheid vindt ze het belangrijkst. 

 

A. is een jonge, vlotte donkerharige vrouw met veel krullen, donkerbruine ogen. Ze is 

onderwijzeres van beroep, wat ze nu partime doet ivm met haar 2 kinderen. 

 

De vermoeidheid is sinds +/- 2 wk. Ze weet niet waardoor. Al bij het opstaan! 

Wel houdt hun dochter hen regelmatig wakker ’s nachts, ivm dentitie. 

Het poetsen in huis lukt wel. Het zit w.s meer in haar hoofd, denkt ze. Ze krijgt dan ook hp, 

mn ’s avonds, een drukkend gevoel. 

Het sporten kan ze wel volhouden,i.p., maar de laatste keer niet meer, wou dat ze niet 

gegaan was. Ze voelt zich er te moe voor. Ook down erbij en lusteloos. Moet soms 

aangespoord worden om ergens heen te gaan, en dan is het toch wel leuk. 

Die vermoeidheidsperioden heeft ze wel vaker gehad, 

Sinds +/- 15 jaar(!). Het begon toen ze begon met werken als leerkracht, was toen 23 jaar. 

Lusteloos; soms zulke moeie benen, dacht erdoor te zullen zakken. Het waren geen logische 

momenten. Bloed geprikt:gb. Had na de Pabo direct een baan----10 jr op een lagere school. 

 

Menstruatie: ‘perfect’. Pilgebruik v.a.+/- 17e jaar ivm heftige menses met stolsels. Weleens 

tussendoor gestopt. 

‘02 gestopt, niet meer ongesteld geweest, was direct zwanger! 

Voelde zich goed, ook het haar begon weer te groeien. 

Zwangerschappen. 

1e  zw.sch. ‘03 

Regelmatig RR co----vlak voor partus te hoog. Was 2 wk serotien.Kreeg infuus, heftige 

weeën, maar geen heftige  persweeën. David kon er niet door, zat diep. Werd sectio mbv 

ruggeprik. Kreeg bloedtransfusie ivm bloedverlies, hb extreem laag. 

David huilde veel. Kreeg in 1e wken 1x een paniekaanval toen man naar een verjaardag was. 

Dit is nooit weer gebeurd. 

Heeft 11mnd borstvdg gegeven. Voelde zich gestresst: was zo’n perfectionist!! 
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Is na 1e zw.sch heel lang moe gebleven. Ging 2 dg/wk werken. 

2e zw.sch. ‘05 

Ging goed, wel bekkenklachten. Geen pil meer gebruikt. Hypertensie beter, geen medicijnen 

gebruikt. ( Ook voor zw.sch wel hypertensie, zit in fam.). 

Partus: begon spontaan, voelde zivh ziek. Men dacht zw.sch. vergiftiging. Dag later start 

weeën. Bij volledige ontsluiting daalde de hartactie van kind: vacuum, + extra trekken, en 

abdominale pressie . Scheurde uit/ingeknipt/aambeien. 

 

Onzeker, maar komt niet zo over: is houding. Als kind extreem verlegen—verborg hoofd in 

armen. Later ermee om weten te gaan. Diep van binnen nog zeer onzeker, maar >> wel. In 

vergadering bv moeite om iets te zeggen, voor de klas niet. Durfde op lagere school wel op 

podium. 

Is denker, piekeraar. PERFECTIONIST! Inflexibel/star in denken: houdt vast aan veiligheid. 

Liefst alles plannen, moeilijk ervan afwijken. Overgevoelig: leed van anderen, ver en dichtbij. 

Snel in tranen. Troost? Mag wel, maar ligt eraan wie.Man bv. is wel goed. 

Houdt van rust, niet teveel indrukken. 

Zorgzaam en sociaal. Kan goed alleenzijn, soms wel einzelganger. Als er onverwacht 

mensen langskomen, moet het wel netjes zijn! 

Slapen: is er dol op! Veel nodig. Pos.: vnl.li. eerder altijd buik, sinds nekhernia niet meer. 

Is niet echt hypochondrisch, maar kan zich wel zorgen maken om bv. hp. 

Bang voor:donker, als kind al. Hobby’s: tuinieren! Geniet van alles. Lezen. 

Nee zeggen gaat steeds >. Wel bang dat mensen het niet accepteren. Er tegen opzien om 

de waarheid te zeggen. 

Is kouwelijk. 

Sinds pr jr regelm holte ontstekingen, als kind oorontst. 

Als volw cystitis en nierbekkenontst. In 1e relatie. Toen ook cyste urethra—OK, 

baarmoederuitstrijkje niet goed. 

Voor veel dingen allergisch: schoenlijm, nikkel. Pollen,poezen, etc. 

Bij ( emotionele) spanning pieperig op de longen. 

In puberteit migraine gehad, is nu over. 

Bij hp nu; achter re oog + slaap. Drukkend en soms stekend. Voelt tegelijk ook iets drukkend 

van binnenuit. 

Re oog voelt lts tijd ‘korrelig’, a.o. er minder vocht inzit. 

Ondanks dat het niet zo lijkt, is ze niet sterk. 
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Vitiligo: begon op 18e met klein plekje op de rug. 2oe plekje elleboog. Elke zomer <. Sinds 

een paar jaar <<. Is goed te zien omdat ze een vrij donkere huidskleur heeft. Krijgt bij 

dermatoloog lichttherapie. 

Is er een relatie schildklier/haaruitval/vitiligo? Auto-immuunziekte? 

 

Nekklachten: 2x hernia gehad, onderin, +/- 26e jaar. Geen O.K, rustkuur.  

Begon op lagere school: stond ineens scheef! (li). Was ook toen al vaak gespannen. 

Regelm. Naar chiropractor. 

 

Biografie 

Heeft 2-ling broer en 1 zus. 

Heeft v.a. 25e tot 31 relatie gehad, waarin 2 jaar samengewoond, daarna 2 jaar alleen. Ze 

hebben het beiden uitgemaakt. Heeft altijd een kinderwens gehad, maar voelde onbewust 

dat relatie niet voldoende was. 

 

Familie: 

Mk.: moeder hypertensie, schildklierklachten. Tantes hypertensie. Oom hers.bl.62 jr.+. 

Oma + 63 jr gaatje hart, was altijd ziek. Opa + 83 jr hart- of hersenbloeding. Parkinson. 

Keelkanker, had 20 jr geen stembanden. Veel gedaan in oorlog, leek een Jood, maar was 

het niet 

 

Vk.: vader hypertensie, regelm. Hernia’s, ook nekhernia. Veel oorklachten, 3x O.K., doof 1 

kant. 

Oom reuma. Tante borstca gehad. Oma + 59 jr lever/galca. Haar zussen ook leverca. 

Opa + hers.bl.69 jr 

 

Zus: extreme haaruitval v.a. 18 jr. Broer + rest fam. Helemaal niet! 
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Situatieschets 3. Opdracht 3. t.b.v. het 5e leerjaar 

 

Casus 3 

Man 66 jaar.  

R.v.K. eczeem 

 

Dec. 2006,  

Eczeem op de benen, begint schilferig, het gaat verschrikkelijk jeuken, dhr gaat wrijven, dan 

ontstaan grotere rode plekken. 's Avonds en 's nachts erger, mn bedwarmte <. Het jeukt 

enorm. Ik zie bij mezelf krabreflexen, ik weet dat ik eraf moet blijven. Ook op borst en 

schouder daar begint het als muggenbulten 

Moeheid door het slechte slapen, betekent nauwelijks energie hebben. 

 

Al vanaf 40e steeds slechter slapen, 2 nachten per week goed. 

Eczeem al sinds 1968, warme omgeving <, ik had elk jaar wel wat ronde plekken. 

Drinken: veel thee wel 3 liter omdat het goed is, na 18 uur drink ik niet meer anders moet ik 

er 's nachts uit 

1-2 maaltijden per dag, doel is zo min mogelijk ontlasting, al hele leven anuskloof. Bovendien 

wil ik op gewicht blijven en ik voel me er goed bij. In het verleden bloedde de kloof wel eens. 

Ontlasting was vaak moeizaam, ik pers in mijn gedachten, zat wel 1,5 uur op toilet, laatste 

tijd vaker normaal dan hard. 

Des: honing en chocola, zoet 

Koffie < 

Hielkloven hardnekkig. 

Gevoelig voor indrukken van buiten. 

Einzelgänger, ik ben wel een kluizenaar. Ik ben heel slecht in het onderhouden van 

contacten.  

Veel achter pc, ik besef dat ik beweging nodig heb, ik wandel 5 kwartier per dag of maai 

gras. 

Ik kijk altijd of ik wel goed zit en niet aangevallen word, ik heb iets dat anderen mij iets aan 

kunnen doen. 

Moeite met veranderingen. Rationeel. 

Gevoelig voor wat kan gebeuren: als ik een hond op mij af zie komen rennen, zie ik meteen 

de hele toestand die erachteraan zou kunnen komen als hij me zou bijten. 
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Gevoelig temperatuurswisselingen. Mijn weerstand tav problemen is slecht. 

Precies. (ik krijg een lijst met de homeopatische middelen die hij eerder gehad heeft, met 

erbij de arts die het voorschreef, de potenties, het merk, het charge nummer enz.) 

 

Met familie geen contact,  mijn vader heb ik nooit gekend, hij vertrok in 1946 volgens mijn 

moeder omdat hij de verantwoording niet wilde. Ik wilde zelf absoluut geen kinderen. 

Mijn twee zussen gingen een richting die mij niet beviel, ik heb ook geen behoefte aan 

contact. In eerste klas van de lagere school een tijdje bij grootouders gewoond, dat was de 

enige prettige tijd. 

Ik de enige die studeerde. Ontgroening vond ik moeilijk, ik heb niet het vermogen om met 

anderen een spel te spelen.   

TH gedaan, verkeerde richting gekozen. In het werk was ik wel goed in het oplossen van 

technische problemen. Soms nog spijt van dat ik niet voor elektrotechniek koos. 

Aantal keren in India geweest, in 1983 iets meegemaakt dat enorme impact had, het is het 

enige belangrijke in mijn leven, het is geen innerlijke ervaring. 

Rond mijn 40e veranderde mijn slaap, ik dacht dan: o ik moet nog de hele dag. Kon me wel 

concentreren, als ik te wakker was nam ik teveel indrukken op daar werd ik moe van. 

Tweemaal ben ik ontslagen van mijn werk, het had te maken met een nieuwe baas.. Laatste 

keer was uiterst pijnlijk. ( hij kan er nauwelijks over praten) Ik heb een grote frustratie 

daarover, het zit heel diep. ( recent vertelt zijn echtgenote dat hij een zeer moeilijke jeugd 

gehad heeft en dat hij na het 2e ontslag compleet verlamd was en heel angstig, hij kon 

nauwelijks alleen thuis zijn, maar wilde ook niet mee). 

 

Beeld: ik voelde me een olifant in een kooi, waar die kleine Indiërs dan steeds in prikken. 

Ik heb teveel voor mijn kiezen gehad in het leven. 

 

Als 12jarige geelzucht gehad 

Tweemaal griep gehad toen ik jonger was. 

Gordelroos in 2005 
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Leeractiviteiten 

Overzicht leeractiviteiten  

Categorie/ 

nr 

Soort Waar Met wie Begeleiding Duur 

A  1 Leestaak Thuis Indiv. Geen Naar 

behoefte 

B 1 Les School Groep Docent Max 1 uur 

B 2 Les School Groep Docent 1 uur 

C 1 Doetaak Thuis Werkgroep Geen  Naar 

behoefte 

C 2 Presentatie School Groep Docent 1 uur 

C 3 Opdracht Volgens 

afspraak 

Volgens 

afspraak 

Volgens 

afspraak 

Volgens 

afspraak 

 

Leeractiviteit A1 

- Ga voor jezelf na of je nog achtergrond kennis nodig hebt om deze opdracht te kunnen 

maken. zo ja, zoek dan de relevante literatuur uit deze of vorige modulen op en neem 

het door. 

 

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. 

- 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 het opstellen van een compleet behandelplan. 
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Leeractiviteit C1 

- Kies met je werkgroep drie casussen uit vorige modulen. En werk het behandelplan uit.  

- Neem je bevindingen mee naar school. Leeractiviteit C2 

 

Leeractiviteit C2 

- Presenteer één van de uitgewerkte casussen in de groep,  

- Bevraag elkaar kritisch, neem deel aan de discussie en verwoord de gedachtegang 

achter jullie keuzes. 

 

Leeractiviteit C3 

- Maak de opdracht . Spreek met de docent af waar en hoe dat gebeurt. 

 

Reflectie 

Inhoudelijke en procesmatige zelfreflectie van de studenten op de gehele module voor het 

betreffen leerjaar 

 

Transfer 

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

toepassingsmogelijkheden. Ook dit geldt voor de gehele module voor het betreffende 

leerjaar. 
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Hoofdstuk 1 

Het behandelplan opstellen 

 

Bij het opstellen van een behandelplan hanteren we een vaste volgorde waarin de 

verschillende bloembladen  aan bod komen. De klassiek homeopaat behandelt vanuit de 

periferie. Dat wil zeggen vanuit ziekte met een exogene oorzaak en de erfelijke tendensen in 

aangewezen tempo (gelijksoortigheid) naar de kern dan wel constitutionele problematiek 

toewerken.  

Deze aanpak is gebaseerd op een van de  Wetten van Hering die zegt dat: ‘de symptomen 

verdwijnen in de omgekeerde volgorde van waarin ze zijn ontstaan’.  Binnen deze 

benadering neemt iedere geneesmiddelgroep haar eigen positie in en draagt voor haar deel 

bij aan de oplossing van de pathologie van de patiënt.  

Een juist of onjuist gebruik van geneesmiddelen en potenties kan succes of falen betekenen.  

In de ‘totaalanamnese’ is voor alle voor dat moment (in de tijd) beschikbare informatie van de 

patiënt samengevat. Op basis van deze informatie brengt de homeopaat de hiërarchische 

structuur aan en bepaalt de weg om tot de oplossing van de pathologie van de patiënt te 

kunnen komen. Dit is geen vaststaande weg, dat wil zeggen, onderweg kunnen er indicaties 

zijn waardoor er van de vroegere beeldvorming moet worden afgeweken. Het vormt echter in 

de behandeling over de tijd een brood nodig houvast voor zowel de homeopaat als patiënt 

om zich niet in de symptomenbrij te verliezen.  

Het behandelplan kan gezien worden als de ‘TomTom’ van de constitutiebehandeling. Het 

geeft inzicht in wat je nog verwachten kunt. 
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Hoofdstuk 2 

Vragen die een houvast bieden bij het opstellen 

van een behandelplan 

 

1. Voor het vaststellen van het behandelplan kunnen de volgende vragen een leidraad 

vormen:  

2. Welke ziektevormen spelen bij deze patiënt een hoofdrol of bijrol?  

3. Hieruit vloeit voort de prioriteit dan wel de volgorde (de hiërarchie voor behandeling 

van de te behandelende ziektevormen.) 

4. Is er sprake van dynamisch of materiele verstoring?  

5. Is er sprake van een functionele ziekte of een degeneratieve organische of 

weefselziekte?  

6. Hoe kan ik in het voorschrijven rekening houden met het overschot of juist gebrek 

aan dynamiek in het ziekteproces van de patiënt en op welke wijze kan ik mijn 

voorschrift daarop aanpassen?  

7. Wat zijn bij deze individuele patiënt de indicaties om een vitaliserend tussenmiddel 

voor te schrijven? Waarom zou ik het juist wél of juist niet moeten doen en wat kan ik 

verwachten als reactie op het vitaliserende tussenmiddel van het vervolgvoorschrift? 

Bij een psorisch- óf Sycotisch- óf syfilitisch- óf carcinogeen- óf Tuberculinisch- óf 

complex belaste patiënt. 

8. Reversibele of irreversibele gezondheidsstaat van de patiënt. Met andere woorden 

kan genezing het doel zijn of  rest er slechts palliatieve behandeling?  Op basis van 

welke symptomen? 

9. Is er sprake van psychisch of psychiatrisch lijden?  

10. Is er sprake van substitutietherapie d.w.z. reguliere medicatie die de natuurlijke 

productie van een bepaald hormoon bijvoorbeeld vervangt. Insuline Cortisone etc.?  

11. Is er sprake van orgaantransplantatie, en welke? Wat zijn de consequenties voor 

behandeling?  

12. Is er sprake van implantaten? En welke?  (bijvoorbeeld heupkop/hals prothese, 

kunstkleppen in het hart, stents, C.I. (cochleair implantaat)  
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13. Zijn er biografische omstandigheden die de behandeling blokkeren?  

14. Is bij deze patiënt naast homeopathie een andere therapievorm aangewezen 

bijvoorbeeld psychotherapie, gestalttherapie etc. Met welke indicatie en prognose?  

15. Kan de patiënt door behandeling mogelijk in een ziektecrisis raken? Zo ja waarom en 

welke? Pluis/niet Pluis? 

16. Wat is de te verwachten prognose op basis van de antwoorden op bovengestelde 

vragen?  
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Hoofdstuk 3 

Vragen m.b.t. Het geneesmiddel Voorschrift:  

 

1. Wat is het primair geïndiceerde geneesmiddel? Plant, dier? 

2. Is er een nosode aangewezen? Welke? 

3. Is er een sarcode aangewezen? Welke en waarom?  

4. Is er een tautopatisch middel aangewezen en waarom?   

5. Is er een tussenmiddel aangewezen? Welke?  

6. Is er een geneesmiddel aangewezen om de overprikkeldheid en eventuele 

hypersensitiviteit van de patiënt tot bedaren te brengen?  

7. Zijn er andere relevante componenten waarmee rekening moet worden 

gehouden? Welke? 

8. Bepaal de indicatie en mogelijke afwisseling van de geïndiceerde 

geneesmiddelen.  

9. In welk stadium kan constitutioneel worden voorgeschreven? En waarom?  

10. Wat zijn de mogelijk aangewezen minerale geneesmiddelen en in welk stadium of 

op basis van welke symptomen kunnen deze worden voorgeschreven.  

11. Zijn er indicaties voor een orgaanmiddel of Schüesslerzout? Zo ja welke?  

12. Is het noodzakelijk een orgaanmiddel of een Schüesslerzout ook daadwerkelijk 

voor te schrijven en zo ja waarom?  
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Hoofdstuk 4 

Vragen m.b.t. potentie, dosering en frequentie:  

 

1. Welke ziektevorm vraagt om welke potentie? Waarom?  

2. Wat is de aangewezen frequentie bij elke te behandelende ziektevorm en 

miasmatisch pathologische tendens. Waarom?  

3. Moet er rekening worden gehouden met de positie van het syfilitisch miasma bij deze 

patiënt? Op basis van welke symptomen?  

4. Wat is de aangewezen potentie, dosering en frequentie bij de verschillende 

geneesmiddelen en waarom?  

5. Welk geneesmiddel wordt in een hogere potentie en of frequentie voorgeschreven en 

welke in een lagere? En waarom?  

6. Wat is de potentie en frequentie van inname van het aangewezen tussenmiddel en 

waarom?  

7. Wat is de potentie en de dosis en de frequentie van het aangewezen minerale 

antipsorische constitutiemiddel in relatie tot de overige aangewezen 

geneesmiddelen? En waarom?  

8. Geef aan tot welke geneesmiddelen het voorschrift wordt beperkt en waarom? 

   

 


