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Inleiding 

Klaar zijn om een beroep uit te oefenen veronderstelt zowel kennis als vaardigheid alsook 

een passende beroepshouding.  Deze drie onderdelen tezamen vergroeid en geïntegreerd 

tot een persoonlijke mix aan mogelijkheden en onmogelijkheden, maken dat de persoon in 

kwestie enerhijds competent is om zijn beroep volgens de regels der kunst (lees: de 

voorschriften die Hahnemann ons heeft nagelaten) uit te voeren en zich tegelijkertijd binnen 

deze bekwaamheid onderscheidt van alle andere beroepsbeoefenaars in zijn vak. Hij is 

immers een uniek individu dat haar eigen karakter en persoonlijkheid met sterke en zwakke 

kanten meeneemt in de uitoefening van haar vak.  

 

De kennis en vaardigheden  worden in eerste instantie tijdens de lesdagen op school 

verworven, tijdens de praktijkkliniekdagen (als tussenstap) verder ontwikkelt en ten slotte in 

de stages geheel eigen gemaakt en verweven met de eigen persoonlijkheid. Echt groeien in 

de rol, jezelf ervaren als homeopaat met alles wat daarbij hoort aan twijfels en emoties en uit 

de bagage die je van school hebt meegekregen, op het juiste moment, de juiste dingen 

kiezen en toepassen, kan immers alleen in de praktijk gebeuren.   

De stagecomponent van de opleiding is bedoeld om je de gelegenheid te bieden ervaring op 

te doen in het vak dat je gekozen hebt en jezelf te ervaren als homeopaat.  De nadruk ligt 

daarbij op de kerntaak van het vak, namelijk, consulten afnemen,  het Klassiek 

Homeopathisch Methodisch Proces toepassen en de patiënt  het juiste geneesmiddel 

aanreiken. 

 

In dit POB wordt daar waar het school of praktijkkliniek betreft gesproken over ‘student’. En 

daar waar het stage betreft, wordt gesproken over ‘stagiair’. Voor: student, stagiair, 

stagebegeleider, homeopaat  en patiënt is gekozen voor de mannelijke vorm, uiteraard 

worden hier ook  studentes, stagiairs, stagebegeleidsters, enz. bedoeld. Verder is in de tekst 

vanwege de uniformiteit steeds de ‘hij’ vorm gebruikt waarvoor ook zij gelezen mag worden.  
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A. ALGEMEEN DEEL 

1. Opzet en gebruik van het Praktijkopleidingboek 

Dit Praktijkopleidingboek bestaat uit een ‘Algemeen’ deel en een ‘Specifiek’ deel. Het 

Algemene deel bevat informatie die op de gehele stage en op de ‘praktijkkliniekdagen van 

toepassing is. Zoals de visie op het beroep, geheimhoudingsplicht en gedragscodes. 

Het Specifiek deel is onderverdeeld in: enerzijds informatie die de praktijkkliniek dagen 

betreft en anderzijds informatie die de stages aangaat.  

De informatie over de stages is onderverdeeld in Algemene informatie en informatie die 

specifiek voor de oriënterende stage of de stage voor het 4e en 5e leerjaar bedoeld is. Voor 

wat betreft de stage in het 4e en 5e leerjaar is concreet aangegeven hoe de stagiair zich op 

de stage voorbereid. Wat exact de leeractiviteiten zijn die hij uit gaat voeren. Wat de 

doelstellingen daarvan zijn. Hoe de stage wordt afgesloten en waarop de stagiair beoordeeld 

zal worden. Ten behoeve van die beoordeling is een compact formulier toegevoegd dat 

afgevinkt kan worden. 

Ten slotte zijn aan dit praktijkopleidingboek  bijlagen toegevoegd. Hierbij is onderscheid 

gemaakt tussen bijlagen die bedoeld zijn voor de student / stagiair en bijlagen die in eerste 

instantie bedoeld zijn voor de stagebegeleider. 

 

2. Visie op het beroep van Klassiek Homeopaat  

De Klassiek Homeopaat  werkt autonoom  in een individuele of in een groepspraktijk.   

Patiënten consulteren de Klassiek Homeopaat direct zonder tussenkomst van derden. 

De Klassiek Homeopaat verleent ambulante zorg ter verbetering en / of instandhouding van 

welbevinden en optimaal functioneren op mentaal, emotioneel en fysiek niveau. 

De Klassiek Homeopaat stelt daartoe een medische probleemanalyse (medische diagnose 

zie beroepsprofiel 2.1.1 1.m.)  en beslist aan de hand daarvan of hij de patiënt in 

behandeling neemt, dan wel doorverwijst.  De klassiek Homeopaat stelt de homeopathische 

diagnose en gaat tot behandeling over. 

Voor de wet  BIG is de Klassiek Homeopaat gelijk gesteld met  reguliere artsen, met 

uitzondering van de voorbehouden handelingen en het stellen van de diagnose, die 

uitsluitend door de daartoe bevoegde en bekwame personen mogen worden uitgevoerd. 

Binnen de homeopathie zijn verschillende stromen te herkennen die allen in meerdere of 

mindere mate aan de standaardwerken van Hahnemann gerelateerd worden.  
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De HAN heeft als enige opleiding in Nederland de Ziekteclassificatie zoals deze door 

Hahnemann is neergelegd geïntegreerd in het opleidingsprogramma en curriculum. 

Tijdens de opleiding aan de HAN worden de studenten opgeleid op basis van de twee 

basiswerken, Organon en de Chronische Ziekten, die tot op de dag van vandaag de grote 

inspiratiebron in de Homeopathie vormen.  

Door de studenten op deze wijze op te leiden streeft de HAN naar een kwaliteitsverbetering 

van de individueel praktiserend Homeopaat zodat dit de totale beroepsgroep ten goede 

komt.  

De HAN hecht er sterk aan dat tijdens de stages uitsluitend vanuit de Ziekteclassificatie 

wordt gewerkt en het Klassiek Homeopathisch Methodisch Proces wordt toegepast.  
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3. Geheimhoudingsverklaring 

Tijdens de uitoefening van je beroep ben je gehouden aan een geheimhoudingsplicht. Deze 

geldt evenzo voor de stageperioden waarin je met patiënten in aanraking komt. Lees 

onderstaande geheimhoudingsverklaringen goed door en onderteken hem voordat je aan je 

stages begint. 

 

Het ondertekenen van onderstaande verklaring is voorwaarde om aan je stages te mogen 

beginnen.  

 

Uit de eed van Hippocrates: 

‘Al hetgeen mij  in de uitoefening van mijn beroep ter ore is gekomen, als geheim is 

toevertrouwd of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, zal ik geheim houden 

en aan niemand openbaren’. 

 

Uit het Wetboek van Strafrecht, artikel 272: 

‘Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van 

ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is het te 

bewaren, opzettelijk schendt, wordt gestraft‘. 

 

Ik: ………………………..………….     geboren op: …… …… ……..   te: .……………..……. 

 

Beloof hierbij  mij te zullen houden aan mijn geheimhoudingspicht.  

 

Bij schending van deze belofte ben ik strafbaar en zelf aansprakelijk en 

verantwoordelijk voor alle daaruit voortkomende gevolgen. 

 

 

 

Handtekening ………………………………….          
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4. Gedragscodes  

Bij de uitoefening van je beroep, dus ook tijdens de stages gelden de volgende 

gedragscodes.  

 

Gedragscode voor patiëntencontacten 

De stagiair: 

- Respecteert de keuzevrijheid van de patiënt voor een  homeopathische of reguliere 

behandeling en oefent in deze geen druk uit; 

- Zal op generlei wijze misbruik maken van de positie en de macht die het beroep met 

zich meebrengt; 

- Informeert de patiënt waarvoor hij de verzamelde gegevens nodig heeft; 

- Zal in de behandelingsrelatie de belangen van de patiënt altijd laten prevaleren; 

- Behandelt  de patiënt  met respect  en zal zich niet  neerbuigend uitlaten; 

- Zal geen seksuele of liefdesrelatie aangaan met een patiënt;   

- Vraagt de patiënt toestemming voor het  doen van  lichamelijk onderzoek;  

- Is zich bewust van het spanningsveld tussen professionele neutraliteit en persoonlijke 

betrokkenheid bij de patiënten en is voortdurend op zoek naar de juiste mix van beide.  

 

Gedragscode voor omgang met collega’s (in opleiding) 

- De stagiair zal zich in het openbaar en/of ten overstaan van patiënten niet negatief of 

neerbuigend uitlaten over een collega. Indien men het niet eens is met het handelen 

van een collega bespreekt men dat met deze collega, of met de contactpersoon op 

school. 

 

Gedragscode voor omgang met  andere zorgverleners 

De stagiair: 

- Onderkent de mogelijkheden en grenzen van zijn zorgverlening en werkt  indien nodig 

met andere zorgverleners; 

- Heeft kennis van de grenzen van de Klassieke Homeopathie en kan hierdoor adequaat 

doorverwijzen naar andere zogverleners; 

- Verwijst de patiënt voor het afbouwen van medicatie, voorgeschreven door een andere 

zorgverlener, door naar de voorschrijver van het medicijn of overlegt met die 

zorgverlener; 

- Overlegt bovenstaande punten indien van toepassing, met zijn stagebegeleider. 
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B.  SPECIFIEK DEEL 

1.  Praktijkkliniek  

Inleiding 

In het derde, in het vierde en in het vijfde leerjaar worden er 10 dagen praktijkkliniek per jaar 

georganiseerd. De student neemt aan elk van deze dagen deel (30 in totaal).  De 

praktijkkliniekdagen  worden buiten het theorielesprogramma om georganiseerd  op school. 

Tijdens elke praktijkkliniekdag staat een bepaald onderdeel van het Klassiek Homeopathisch 

Methodisch Proces centraal. Na 10 bijeenkomsten (een leerjaar) wordt weer bij het begin 

van de cyclus begonnen. 

Per praktijkkliniekdag bestaat de mogelijkheid dat een van de studenten een  patiënt 

meeneemt voor een consult. Dit consultgesprek wordt in een aparte ruimte gevoerd. Alle 

andere studenten kunnen dit gesprek op beeldscherm live volgen. Zij krijgen 

observatieopdrachten. Als het niet mogelijk is een live patiënt te plannen wordt er gewerkt 

aan de hand van een rollenspel. 

 

1.1 Leeractiviteiten 

Leeractiviteit 1  (alleen voor de student die het consult afneemt) 

- Voor elke praktijkkliniekdag geldt: De student die het consult afneemt  is op tijd 

aanwezig in de ruimte waar de patiënt ontvangen wordt.  

- De student ontvangt de patiënt, stelt hem op zijn gemak en neemt het consult af. Na 

afloop van het consult maakt hij afspraken met de patiënt over de voortgang en neemt 

afscheid. 

- De student werkt het consult vervolgens uit volgens protocol. Zie bijlage.  

 

Leeractiviteit 2  (voor de overige studenten) 

- Alle andere studenten voeren de (observatie) opdracht uit die hoort bij de dag. Elke dag 

heeft een eigen thema en staat een ander onderdeel centraal. Steeds geldt: indien 

mogelijk wordt er gewerkt met een live patiënt. Is dit niet mogelijk dan volgt er een 

rollenspel. Volg verder de aanwijzingen van de docent. 

 

 

Leeractiviteit 3 

- Observeer een aantal anamnese gesprekken van de homeopaat i.o. 
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- Beschrijf wat je daarbij opvalt. Concentreer je op de gesprekstechniek van de 

stagebegeleider en de reactie van de patiënt daarop.  

- Te denken valt aan: Geruststellen, gesprek openen,  wanneer doorvragen, wanneer 

stilte laten vallen,  structuur aangeven of juist niet. Hoe weet je dat het gesprek klaar is.   

- Observeer ook de lichaamstaal de homeopaat i.o. Verandert deze in de loop van het 

gesprek. Wat zie je? 

- Observeer de lichaamstaal van de patiënt tijdens het consult. Verandert deze in de loop 

van het gesprek? Wat zie je? 

- Vergelijk alles met de indruk van de begeleider en wat je op school geleerd hebt.  Wat 

heb je hiervan geleerd?   

 

1.2 Kennis en vaardigheden  Praktijk / Praktijkkliniekdagen  

Tijdens de praktijkkliniekdagen wordt er aan de volgende zaken gewerkt:. 

- Live patiënt + het dagthema als rode draad; 

- Rollenspel + het dagthema als rode draad; 

- Groepsopdrachten; 

- Begrippenkennis;  

- Filosofie, anatomie, pathologie, fysiologie, gekoppeld aan de casuïstiek; 

- Anamnese: open vragen, aangevuld met voorbeelden, zelfreflectie, protocol, uitdragen, 

attitude, professionalisering;   

- Materia Medica:  

o Live patiënt �  vrije Materia Medica; 

o Rollenspel of groepsopdrachten � gekoppeld aan opleiding; 

o Contextuele Materia Medica als rode draad; 

o Powerpoint’s 

- Attitude: 

o Respect; 

o Beroepsgeheim; 

o Stagebegeleiding; 

o Collega’s; 

o Patiënt; 

o Andere disciplines; 

o Naar je zelf; 

o Verantwoordelijkheden; 

o Conflicten; 
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o Fouten; 

o Discussie;  

o Lichaamsverzorging; 

o Kleding. 
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2.  Stages, algemene informatie  

 

2.1. Doel van de stage 

De stages zijn een onderdeel van het totale leerplan en moeten gezien worden als een 

verdieping en integratie van de kennis en ervaring die reeds op school werd opgedaan . 

De stage  biedt de mogelijkheid zichzelf te ervaren in de rol van Klassiek Homeopaat en als 

zodanig ervaringen op te bouwen. En wel zo dat men uiteindelijk voldoende voorbereid is om 

als beginnend beroepsbeoefenaar zelfstandig  te handelen vanuit het Klassiek 

Homeopathisch gedachtegoed en zich als ondernemer kan handhaven in de markt. 

 

Om het einddoel te bereiken is het nodig dat de stagiair naast algemene, door de opleiding 

aangegeven doelen, ook persoonlijke leerdoelen vaststelt en hieraan werkt.  Door zicht te 

krijgen op de eigen mogelijkheden en beperkingen en hier gericht aan te werken tijdens de 

stages, kan men komen tot een zelfstandige, verantwoorde beroepsuitoefening, en het 

inzicht hoe men dit vorm wil geven in de eigen praktijk. 

 

2.2. Communicatie en afstemming tussen  school,  stagiair en stagebegeleider 

De stagecoördinator is het eerste aanspreekpunt zowel voor de stagiair als voor de  

stagebegeleider. De stagebegeleider heeft driemaandelijks overleg met de stagiair over de 

voortgang van de stage. Een maal per jaar worden alle studenten binnen de SBC (stage 

begeleidingscommissie, bestaat uit min. 3 en max. 5 leden, werkzaam in de beroepspraktijk) 

doorgesproken.  

 

2.3. Eisen waaraan de oriënterende stageplaats dient te voldoen 

De oriënterende stages vinden plaats in een praktijk van een ervaren Klassiek Homeopaat.  

Deze  homeopaat  dient gecertificeerd te zijn door de SHH en in het bezit te zijn van het 

certificaat ‘stagebegeleider/ ziekteclassificatie’. Tijdens de stages / stageconsulten wordt er 

uitsluitend gewerkt volgens de methode en filosofie van de Ziekteclassificatie. 

 

2.4. Verantwoordelijkheden 

-  De stagiair krijgt  twee stagebegeleiders aangeboden zo mogelijk in de eigen 

woonomgeving. Op beide adressen loopt hij een dag stage. Na deze dag is het aan de 

stagiair zelf om een of beide stage adressen te kiezen. Bij het/de gekozen adres(sen) 
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legt hij na goedkeuring van de SBC (stage begeleidingscommissie) de rest van de 

stage af. 

-  De stagebegeleider is en blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor de behandeling 

van de patiënten. Dit kan nooit naar de stagiair noch naar de school overgedragen 

worden.  

-  De verantwoordelijkheid voor het leerproces ligt bij de stagiair zelf. 
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3.  Oriënterende stage 3
e
 leerjaar 

De eerste stage valt buiten de normale lesdagen en duurt 2 dagen. Gedurende deze twee 

dagen vorm je, je een beeld van de homeopathische beroepspraktijk. Je doet dit in twee 

verschillende praktijken/ bij twee verschillende stagebegeleiders. Alvorens je te verdiepen in 

die praktijken is het van belang dat je voor jezelf duidelijk hebt wie je bent, wat je motieven 

zijn om homeopaat te worden en waar je nu staat. Met andere woorden dat je zicht hebt op 

je eigen ‘beginsituatie’.  

 

3.1. Voorbereiding op de oriënterende stage  

Bereid je met behulp van module 6 competentie 3.5 voor op de oriënterende stage 

Formuleer vervolgens je persoonlijke leerdoelen. 

 

3.2. Leerdoelen oriënterende stage 

Algemene leerdoelen bij de oriënterende stage 

De student: 
- Maakt kennis met de algemene gang van zaken  in de homeopathische 

beroepspraktijk; 

- Maakt kennis met hulpverlening;  

- Toetst het eigen verwachtingspatroon en beroepsbeeld aan de werkelijkheid en stelt 

het zo nodig bij; 

- Hanteert zichzelf in de rol van toekomstig hulpverlener.  

 

3.3. Leeractiviteiten oriënterende stage 

Leeractiviteit 1 

- Spreek je persoonlijke leerdoelen door met je stagebegeleider en leg die zaken die 

planning behoeven  reeds zo veel mogelijk vast.  

 

Leeractiviteit 2  

- Maak een aanvang met het verzamelen van gegevens voor het schrijven van je 

stageverslag. Als je deze leeractiviteiten volgt, word je vanzelf door je verslag geloodst. 

Werk elke leeractiviteit uit in je verslag. 

 

Leeractiviteit 3 

- Observeer de interactie tussen deze therapeut en zijn/haar patiënten. 
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o Hoe wordt de patiënt ontvangen? 

o Hoe wordt de patiënt op zijn gemak gesteld? 

o Hoe wordt ervoor gezorgd dat de patiënt zich op zijn gemak voelt? 

o Hoe opent de stagebegeleider het gesprek? 

o Hoe beëindigt hij het gesprek de therapie /de behandeling? 

o Hoe zou je de houding / opstelling van de stagebegeleider t.o.v. de patiënt 

              omschrijven (bijv. formeel , afstandelijk, amicaal, betrokken)? Leg uit. 

o Wat kun je hiervan leren voor je eigen praktijk? 

 

Leeractiviteit 4 

Observeer de verslaglegging 

o Beschrijf wanneer de verslaglegging plaatsvindt (tijdens of na afloop)? 

o Welke gegevens worden vastgelegd? 

o Waar en hoe wordt het dossier bewaard? 

o Wie heeft er toegang toe? 

o Hoe is de privacy gewaarborgd? 

o Wat kun je hiervan leren voor je eigen praktijk? 

 

Leeractiviteit 5 

- Observeer  de praktijkruimte 

o Hoe ziet de praktijkruimte eruit? Waarom is dit zo? 

o Hoe ziet de wachtkamer eruit?  Waarom is dit zo? 

o Wat kan ik van de inrichting, aankleding, afmetingen, voor en nadelen van de  

gebruikte  materialen leren t.a.v. de inrichting van mijn eigen praktijk? 

 

Leeractiviteit 6 

- Hoe vind je het om geconfronteerd te worden met zieke mensen, welke gevoelens  

roepen deze mensen zoal bij je op?  

- Hoe denk je hier in je  eigen praktijk straks mee om te gaan? 

 

 

Leeractiviteit 7 

- Onderzoek hoe de financiële afwikkeling plaatsvindt. 

o Uit welke onderdelen is het verschuldigde bedrag opgebouwd? 

o Moet de patiënt contant afrekenen of krijgt hij de rekening later toegestuurd? 
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o Is er een pinautomaat aanwezig? 

o Wordt er met automatische incasso gewerkt? 

o Wat zijn de voor- en nadelen van deze regeling en hoe zou jij het straks zelf 

doen?  

 

Leeractiviteit 8 

- Onderzoek hoe de bereikbaarheid is geregeld. 

o Is de stagebegeleider naast de directe behandeling  op andere momenten 

bereikbaar, voor bijv. spoedgevallen / nazorg? 

o Is er een telefonisch spreekuur? 

o Hoe is de bereikbaarheid ‘s avonds ‘s nachts en in het weekendgeregeld? 

o Hoe ervaart de stagebegeleider deze onderdelen van zijn vak voor wat betreft 

tijdsinvestering en zwaarte in verhouding tot de directe behandelingen? 

o Wat heb je hiervan geleerd voor je eigen praktijk straks?  

 

Leeractiviteit 9 

Naast de primaire behandeling zijn er een heleboel andere zaken die gedaan moeten 

worden om de praktijk draaiende te houden.  

- Waaruit bestaan deze andere werkzaamheden? 

- Hoe verhouden zij zich voor wat tijdsinvestering en zwaarte tot de primaire taak? 

- Wat heb je hiervan geleerd voor je eigen praktijk? 

 

Leeractiviteit 10 

Een behandelaar / therapeut  is naast hulpverlener ook ondernemer. Een aspect dat 

doorgaans wat minder belicht wordt. Zijn praktijk is tevens ook zijn bedrijf, zijn broodwinning. 

Is hij geen goed ondernemer, dan zal zijn praktijk op houden te bestaan en stopt de 

hulpverlening. Anderzijds is hij te veel ondernemer, dan gaat dat ook ten koste van de 

hulpverlening.  

Hoe gaat jou stageverlener om met dit spanningsveld?  

Wat heb je hiervan geleerd voor je eigen praktijk straks?    

 

Leeractiviteit 11 

- Wat heb je deze stage geleerd over jezelf?  

- Wat heb je geleerd over hulpverlener zijn?  

- Wat heb je geleerd over zelfstandig ondernemer zijn? 



 
 

Praktijkopleidingboek   HAN / Orion 2009  18 

- Hoe verhouden de drie hierboven gestelede vragen zich tot elkaar? 

- Waar ben je in de loop van de stage anders over gaan denken? 

- Waar ben je in de loop van de stage in gegroeid?  

- Wat zijn persoonlijke leerdoelen hierover, die je meeneemt naar de volgende stage? 

 

Leeractiviteit  12 

- Als afronding van de stage, vindt er een evaluatie plaats tussen stagebegeleider en 

stagiair, die uitgaat van de in het voorgesprek gestelde doelen en de aandachtspunten, 

die gedurende de stageperiode zijn ontstaan. De evaluatie moet je in staat stellen je 

zwakke, maar vooral  ook je sterke punten goed te leren kennen. Voer dit afrondend 

gesprek met je stagebegeleider. 

- Schrijf een verslag n.a.v. dit  gesprek. Laat dit verslag voor waarheid ondertekenen 

door je stagebegeleider. 

- Geef de stagebegeleider ook de gelegenheid er een persoonlijk noot of typerende 

opmerking over jou in te zetten. 

- Lever dit gespreksverslag samen met je stageverslag in op school. 
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Leeractiviteit 13 

- Maak een keuze voor een van beide stageadressen en laat degene waar de keuze op 

gevallen is dit weten. Bel het andere stageadres af. Motiveer je keuze. 

 

3.4  Aanwijzingen voor het verslag 

- Verslag uittypen op A4. 

- Geef duidelijk aan om welke leeractiviteit het gaat. 

- Datum inleveren: wordt door student bepaald. Zolang de stagecoördinator het verslag 

niet heeft ontvangen  c.q. goedgekeurd kan er geen stage gelopen worden.  

l 
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4. Stage 4
e
 en 5

e
 leerjaar groei naar zelfstandige 

beroepsuitoefening  

Inleiding 

De stage vindt plaats buiten de normale lesdagen om. De duur van de stage staat niet vast 

maar is afhankelijk van de tijd die de stagiair nodig heeft om de gestelde leeractiviteiten uit te 

voeren. Centraal staan 40 consulten die je zelfstandig (onder supervisie) gaat voeren en 

uitwerken.  

 

4.1. Voorbereiding op de stage  

- Bereid je voor op je stage met behulp van module 6. Competentie 3.5 Het eigen 

functioneren evalueren.  

- Formuleer je persoonlijke leerdoelen . 

- Doe dit elk jaar opnieuw.  

- Elke drie maanden heb je een gesprek met je stagebegeleidster. Stel naar aanleiding 

van deze gesprekken telkens je persoonlijke leerdoelen bij. 

 

4.2. Leerdoelen 

Algemene Leerdoelen  

- De stagiair participeert tijdens de stage in toenemende mate (onder supervisie) in het 

afnemen van consulten, het analyseren van de gegevens, het maken van een 

medische probleemanalyse, het stellen van een homeopathische diagnose volgens de 

ziekteclassificatie, het opstellen van het behandelplan en geven van een prognose. 

- De stagiair participeert in toenemende mate (onder supervisie) in de werkzaamheden  

die betrekking hebben op de praktijkvoering.  

 

Concrete leerdoelen 

- Voor de concrete leerdoelen wordt verwezen naar de afvinklijst.  De vorderingen van 

de student in de stage worden bijgehouden en gewaardeerd aan de hand van deze 

lijst. Elk onderdeel wordt ten minste drie maal uitgevoerd en moet uiteindelijk met een 

voldoende beoordeeld zijn! 

 

4.3. Leeractiviteiten 
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Leeractiviteit 1 

- Om optimaal rendement te halen uit de stage is het wenselijk dat de stagiair bij zichzelf 

nagaat waar haar vragen, onduidelijkheden, zwakke  punten en onzekerheden liggen 

t.a.v. de toekomstige beroepsuitoefening  en daar in de vorm van persoonlijk 

leerdoelen in de stage aan te werken. 

- Denk niet alleen termen van wat je wil ‘weten’ maar denk vooral ook aan wat je wil 

‘kunnen’.  En vergeet daarbij niet dat kunnen naast een praktische vaardigheidskant  

ook een sociale interactiekant heeft. Dat onderdeel heeft te maken met jezelf hanteren 

in een bepaalde rol in een bepaalde situatie, je beroepshouding zou je kunnen zeggen. 

Besteedt vooral ook aan dit onderdeel veel aandacht in je stage, want dit is de plek bij 

uitstek waar je jezelf kunt oefenen in de ‘huid’ van de homeopaat. 

 

Leeractiviteit 2  

- Maak een aanvang met het verzamelen van gegevens voor het schrijven van je 

stageverslag. Schrijf je stage verslag. Als je deze leeractiviteiten volgt wordt je vanzelf 

door je verslag geloodst. Leg alle leeractiviteiten vast in je verslag. 

 

Leeractiviteit 3 

- Spreek met je stagebegeleider je opdrachten en leerdoelen door. Ook de persoonlijke 

leerdoelen. 

- Bespreek wat er wel en wat er niet mogelijk zal zijn in deze stage en plan zo veel 

mogelijk al schriftelijk in. 

- Maak concrete afspraken over aanpak en werkwijze zodat jullie beiden een beeld 

hebben van wat er deze stage gaat gebeuren. 

- Leg dit alles vast in je stage verslag. 

 

Leeractiviteit 4  

- Voer  40 anamnese gesprekken. Het eerste of tweede consult (van elke nieuwe 

patiënt) in aanwezigheid van de stagebegeleider. Vervolgconsulten mogen zelfstandig 

in je eigen praktijk.    

- Als je stagebegeleider aangeeft bij het gesprek te willen zijn dan moet hier ten allen 

tijde gehoor aan gegeven worden. 

- Spreek de anamnese uitgebreid na, vraag de stagebegeleider om feedback. Wat ging 

goed, wat kun je op een andere manier proberen, waar moet je de volgende keer op 

letten. 
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- Zorg voor een goede telefonische bereikbaarheid voor de patiënt, mochten er zich 

onverwachte problemen voordoen. 

 

Leeractiviteit 5 

- Voer indien  nodig  eenvoudig uitwendig, lichamelijk onderzoek , aanvullend op de 

anamnese uit.  

- Vergelijk jouw bevindingen met die van de stagebegeleider.  

- Evalueer samen aanpak en beroepshouding. 

 

Leeractiviteit 6 

- Werk de 40 consulten uit op de wijze die je geleerd hebt. 

 Dus totaal anamnese en uitwerken volgens het klassiek homeopathisch methodisch 

proces. Zie bijlagen. 

 

Leeractiviteit 7 

- Voer zelfstandig de diverse taken uit, die behoren tot het voeren van een professionele 

praktijk. 

- Hygiënische maatregelen.  

- Patiënten en financiële administratie. Voorraadbeheer. Doorpotentiëren / klaarmaken 

van  medicijnen. enz.  

- Laat je inwerken door de stagebegeleider en vraag feedback op je handelen. 

 

- Leeractiviteit 8 

- Als afronding van de stage heeft er een evaluatie plaats tussen stagebegeleider en 

stagiair, die uitgaat van de in het voorgesprek gestelde doelen en de aandachtspunten, 

die gedurende de stageperiode zijn ontstaan. Voer dit afrondend gesprek met je 

stagebegeleider. De evaluatie moet je in staat stellen je zwakke, maar vooral  ook je 

sterke punten goed te leren kennen.  

- Schrijf een verslag n.a.v. dit  gesprek. Laat dit verslag voor waarheid ondertekenen 

door je stagebegeleider. 

- Geef de stagebegeleider ook de gelegenheid er een persoonlijk noot of typerende 

opmerking over jou in te zetten. 

- Lever dit gespreksverslag samen met je stageverslag in op school. 
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4.4. Aanwijzingen voor het verslag 

Portfolio & afronden stage:  

- De verslagen uittypen op A 4 

- Vanaf het 3e jaar (stage) levert de stagiaire alle verslagen voor 1 november van elk jaar 

in bij de SBC.  

- Vermeld duidelijk je gegevens en die van je patiënten in de voettekst.  

- Vermeld ook de leeractiviteit.  

- Leerdoelen die niet behaald zijn kunnen worden meegenomen naar het volgend jaar. 

- Alle onderdelen van de beoordelingscriteria moeten als voldoende of goed beoordeeld 

worden om af te kunnen studeren.   

- Verlenging van de stage is mogelijk tot twee jaar na het afronden van het theoretische 

gedeelte.  

- Het volgen van de PK dagen blijft in de verlenging een verplicht onderdeel.  

- Afstuderen kan wanneer de gehele stage als voldoende is beoordeeld.   

- In november van elk jaar bespreekt de SBC haar stagiaires en koppelt bevindingen 

terug wanneer de stagiaire als onvoldoende beoordeeld wordt.  

- De SBC zal dan de stagiaire uitnodigen voor een gesprek.  
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4.5. Beoordelingscriteria stage 

Elk item van de afvinklijst moet (minimaal) drie maal uitgevoerd en indoen voldoende 

geparafeerd worden door de stagebegeleider. 

 

Code Leerjaren Competentie Paraaf paraaf paraaf 

1.1 1 Anamnesegesprek voeren 1
e
  2

e
  3

e
  

Criteria 
De student: 

   

1. Ontvangt de patiënt professioneel.    

2. Stelt de patiënt op zijn gemak.     

3. Opent het gesprek.    

4. Past gesprekstechnieken toe.    

5. Bewaakt de lijn in het gesprek.    

6. Leest en interpreteert lichaamstaal van de patiënt.    

7. Past lichaamstaal bewust toe.    

8. Legt geen antwoorden in de mond.     

9. Hanteert stiltes.     

10. Houdt het gesprek gaande.     

11. Vraagt niet naar  overbodige of niet relevante zaken.    

12. Geeft verbale ruimte en bakent verbale ruimte af.    

13. Verzamelt de benodigde, bruikbare en relevante informatie.    

14. Gaat professioneel om  met  emoties of spanningen.    

15. Neemt een acute anamnese af.    

16. Neemt een constitutionele anamnese af.    

17. Vraagt de onderdelen van de ziekteclassificatie na.    

18. Neemt een vrije anamnese af.    

19. Neemt een gestuurde anamnese af.    

20. Neemt een heteroanamnese af.    

21. Sluit het gesprek af en beëindigt het.     

1.2 2 Eenvoudig  lichamelijk onderzoek uitvoeren 1
e
  2

e
  3

e
 . 

Criteria 
De student: 

   

1.    Hanteert een bloeddrukmeter en meet de bloeddruk.    

1. Hanteert een oorlampje en inspecteert de uitwendige gehoorgang.     

2. Inspecteert de mond en keelholte.    

3. Inspecteert de halsklieren.     

4. Herkent het verschil tussen normaal en afwijkend.      

5. Respecteert de grenzen van zijn beroepsbevoegdheid.     

6. Geeft de patiënt uitleg en bereidt deze voor op het onderzoek.    

7. Neemt maatregelen m.b.t. hygiëne in acht.    

8. Is zich bewust van grenzen m.b.t. lichamelijk contact.    

1.3 1,2,3,4,5  Medische probleemanalyse   1
e
  2

e
  3

e
  

Dit onderdeel wordt als vak theoretisch getoetst. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
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1.4 1,2,3,4,5 Homeopathische diagnose stellen 1
e
  2

e
  3

e
  

Criteria 
De student: 

   

1        Past de fasen van het klassiek homeopathisch diagnostisch proces 
toe. 

   

1. Classificeert de symptomen juist.    

2. Zet de symptomen in de juiste volgorde.    

3. Analyseert de symptomen  volgens de Ziekteclassificatie van 
Hahnemann. 

   

4. Zoekt symptomen in het Synthesis repertorium vlot op.    

5. Gebruikt het geautomatiseerd repertorium (Radar) vlot.    

6. Beschikt over voldoende parate Materia Medica kennis.    

7. Herkent Materia Medica beelden bij patiënten.      

8. Maakt differentiaaldiagnoses.    

9. Stelt een zinvol behandelplan op.    

10. Geeft een juist ingeschatte prognose.    

1.5 3 Potentie, frequentie, dosering Geneesmiddel(len) 
vaststellen  

1
e
  2

e
  3

e
  

Criteria 
De student: 

   

1. Maakt onderbouwde keuzes tussen D, C, en LM potenties.     

2. Past de algemene richtlijnen voor het kiezen van een potentie toe.    

3. Past algemene richtlijnen voor het voorschrijven van dosering toe.    

4. Past algemene richtlijnen voor het voorschrijven van de frequentie 
van innemen toe. 

   

5. Past algemene richtlijnen voor het voorschrijven en de toediening 
wijze toe. 

   

6. Kiest de juiste potentie, frequentie en dosering bij acute klachten.     

7. Kiest de juiste potentie, frequentie en dosering  bij chronische 
klachten. 

   

8. Kiest de juiste potentie, frequentie en dosering bij 
constitutiebehandeling. 

   

9. Potentieert zelf een LM-potentie door.    

10. Zet nosodes in de juiste situatie in.    

11. Zet orgaanmiddelen in de juiste situatie in.    

12. Zet Schusslerzouten in de juiste situaties in.    

13. Zet tussenmiddelen in de juiste situaties in.    

14. Speelt op de juiste wijze in op de ziektedynamiek.    

1.6 1 Patiënten dossier bijhouden 1
e
  2

e
  3

e
  

Criteria 
De student: 

   

1. Geeft blijk de onderdelen van het patiënten dossier te kennen.    

2. Verwerkt het anamnese verslag in het patiëntendossier.    

3. Verwerkt vervolgconsulten en telefonische contacten in het dossier.    

4. Archiveert de volgende informatie: persoonlijke gegevens, 
behandelplan en voortgang, medicatie, briefwisseling met reguliere 
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huisarts en andere disciplines, brieven van de patiënten, kopieën 
van uitslagen en onderzoeken, bijsluiters van geneesmiddelen, 
resultaten van reguliere onderzoeken, behandelovereenkomst. 

5. Maakt indien van toepassing back-ups.    

6. Past het Privacy Reglement toe bij het opslaan en bewaren van 
patiëntengegevens. 

   

7. Zoekt de betekenis op van haar onbekende medische termen die in 
het consult of dossier naar voren komen. 

   

8. Hanteert de voor en nadelen van een handgeschreven dossier 
versus een geautomatiseerd dossier.  

   

9. Gaat professioneel om met beroepsgerelateerde dilemma’s op 
gebied van privacy en inzagerecht. 

   

1.7 3, 4 Patiënt begeleiden en waar nodig adviseren 1
e
  2

e
  3

e
  

Criteria 
De student: 

   

1. Verschaft de patiënt inzicht in de therapie.     

2. Begeleidt patiënten in elk stadium van de therapie.    

3. Begeleidt een patiënt in verschillende situaties.      

4. Geeft een evenwichtige invulling aan professionele afstandelijkheid 
versus persoonlijke betrokkenheid.  

   

5. Geeft een juiste invulling aan het vermijden van projectie,  
gelijkwaardigheid; vertrouwensrelatie; respect; openheid; 
Betrokkenheid. 

   

6. Geeft blijk zich te houden aan haar beroepsgeheim.    

7. Gaat zorgvuldig maar reëel om met bereikbaarheid / 
beschikbaarheid. 

   

8. Stelt grenzen en bewaakt deze.    

9. Stelt zich professioneel op in relatie tot: seks, macht, geld, dood, 
intimiteit, verliefdheid, geweld en intimidatie. 

   

1.8 2, 3 Vervolggesprek voeren 1
e
  2

e
  3

e
  

Criteria 
De student: 

   

1. Past een juiste aanpak en opbouw van het gesprek toe.    

2. Geeft in relatie tot het vervolggesprek inhoud aan de termen: 
projectie, gelijkwaardigheid, vertrouwensrelatie, respect, openheid, 
betrokkenheid, beroepsgeheim. 

   

3. Bouwt ‘bruggen’ tussen verschillende gespreksonderwerpen.    

4. Vraagt per soort consult de relevante informatie na.    

5. Vraagt de onderwerpen na die in ieder vervolggesprek aan de orde 
dienen te komen. 

   

6. Voelt zich op zijn gemak tijdens het gesprek.    

7. Past de criteria van 1.1 toe.    

1.9 3, 4 Behandelplan opstellen 1
e
  2

e
  3

e
  

Criteria 
De student: 

   

1. Geeft de essentie van de casus weer.    

1. Classificeert de symptomen volgens de ziekteclassificatie.    

2. Stelt de juiste prioriteit en volgorde in de behandeling.    
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3. Geeft blijk de miasmaleer te beheersen en correct toe te passen.    

4. Herkent de kenmerken van chronisch / constitutionele 
aandoeningen. 

   

5. Herkent de kenmerken van acute ziekten.     

6. Stelt de juiste doelstellingen bij de behandeling van acute ziekten.    

7. Stelt de juiste doelstellingen bij de behandeling van chronisch / 
constitutionele ziekten. 

   

8. Houdt rekening met storende invloeden en hun gevolgen.    

9. Zet op de juiste momenten tussenmiddelen, nosoden, 
orgaanmiddelen en Schusslerzouten in. 

   

10. Gebruikt levenslooppsychologie bij het analyseren van een casus.    

11. Stelt een realistisch behandelplan op voor zowel patiënten met 
acute alsook met chronisch/constitutionele klachten. 

   

12. Geeft een realistische prognose.    

1.10 4 Behandeling evalueren en plan bijstellen 1
e
  2

e
  3

e
  

Criteria 
De student: 

   

1. Inventariseert, registreert en analyseert vlot en efficiënt.    

2. Interpreteert de actuele ziektenituaties snel en efficiënt.    

3. Vormt zich snel en efficiënt een beeld van de veranderde 
ziektenituatie. 

   

4. Schat een situatie vlot in a.h.v. de Wetten van Hering.    

5. Actualiseert het behandelplan.    

2.1 5 Patiëntenadministratie opzetten 1
e
  2

e
  3

e
  

Deze competentie wordt op school uitgevoerd en getoetst. nvt nvt nvt 

2.2 4, 5 Schriftelijke patiënten informatie ontwerpen 1e 2e 3e 

 Deze competentie wordt op school uitgevoerd en getoetst.    nvt nvt nvt 

2.3 5 Financiële administratie opzetten 1
e
  2

e
  3

e
  

Deze competentie wordt op school uitgevoerd en getoetst. nvt nvt nvt 

2.4 5 Ondernemingsplan schrijven en beleid vaststellen 1
e
  2

e
  3

e
  

Deze competentie wordt opschool uitgevoerd en getoetst. nvt nvt nvt 

2.5 5 Financiële administratie voeren 1
e
  2

e
  3

e
  

Criteria 
De student: 

   

Voert een financiële (schaduw) administratie tijdens de stage.    

3.1 3, 4, 5 Overleggen en ervaring uitwisselen met collega’s  1
e
  2

e
  3

e
  

Criteria 
De student: 

   

1. Overlegt met collega’s (stagebegeleider).    

2. Deelt ervaringen.    

3. Accepteert hulp.    

4. Gaat een functionele samenwerkingsrelatie aan met collega’s    

5. Biedt haar casussen dusdanig aan collega’s aan, dat hij hier efficiënt 
mee aan de slag kunnen. 

   

3.2 5 Contacten met andere disciplines onderhouden 1
e
  2

e
  3

e
  

Criteria    
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De student: 

1. Toont bereidheid tot communicatie  met andere disciplines.    

2. Verplaatst zich in de belevingswereld van de andere disciplines.    

3. Legt het klassiek homeopathisch gedachtegoed uit aan andere 
disciplines in voor hun begrijpelijk bewoordingen. 

   

4. Laat zich niet intimideren door anders denkenden.    

3.3 4, 5 Voorlichting geven over klassieke Homeopathie 
en haar ziekteclassificatie aan derden 

1
e
  2

e
  3

e
  

Deze competentie wordt op school uitgevoerd en getoetst. nvt nvt nvt 

3.4 4 Een bijdrage leveren aan onderzoek 1
e
  2

e
  3

e
  

Deze competentie wordt op school uitgevoerd en getoetst. nvt nvt nvt 

3.5 3, 4, 5 Het eigen functioneren evalueren (met collega’s) 1
e
  2

e
  3

e
  

Criteria 
De student: 

   

1. Stelt het eigen functioneren ter discussie.    

2. Staat open voor kritiek.    

3. Neemt kritiek professioneel in ontvangst.    

4. Is bereid te leren van anderen.    

3.6 4, 5 Begeleid stagiairs en beginnende 
beroepsbeoefenaars  

1
e
  2

e
  3

e
  

Deze competentie wordt op school uitgevoerd en getoetst. nvt nvt nvt 
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BIJLAGEN 

            

A. Materiaal voor studenten    

1. Praktijkkliniek. Overzicht thema’s per dag.     blz. 30 

2. Protocol totaal anamnese.        blz. 32 

3. Uitwerking volgens het Klassiek Homeopathie Methodisch Proces.  blz. 36 

 

B. Materiaal voor de stagebegeleiders/begeleiders 

1. Aandachtslijst voor de juiste vraagstelling naar de student.   blz. 44 

2. Aandachtslijst voor het controleren van casuïstiek.    blz. 45 

3. Checklijst voor de portfolio van de stage.      blz. 48
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A. MATERIALEN VOOR STUDENTEN 
 

Bijlage A1 

Praktijkkliniek. Overzicht thema’s per dag  

Dag 1.   

Thema: Ontvangen van de patiënt, openen van het gesprek, observeren van de patiënt 

en de attitude en empathie bij de homeopaat. 

 

Dag 2.  

Thema: Vrije anamnese 

Observeer zowel de homeopaat alsook de patiënt; let op de volgende zaken:  

- de houding van zowel homeopaat alsook de patiënt; 

- de non-verbale signalen; 

- de attitude; 

- is er rust en ruimte in het gesprek?  

- spontaan vertellen en er op terugkomen (lijntjes vrijlaten, om te noteren en op terug te 

komen) 

- is er sprake van empathie? 

- wordt het  gesprek afgebakend voor wat betreft tijdsduur en onderwerp? 

 

Dag 3.  

Thema: Geleide anamnese 

- Groepsverband: wat is een open vraag?  

- Hoe zou je anders aan je informatie kunnen komen? 

- Doel van de geleide anamnese? 

- Welke situaties lenen zich voor een geleide anamnese? 

 

Dag 4  

Thema: De biografie  en acute casuïstiek 

Tijdsbalk; 

Observatie; 

Attitude; 

Eigen ervaring/problematiek (groep); 

Mee leven of mee lijden? (groep); 
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Geef je iets mee? (groep); 

Begeleiding (groep). 

 

Dag 5. 

Thema: Terminologie 

Modaliteiten + << >>;  

Generaliteiten + << >>; 

Particulars. De lichaamsonderdelen/organen; 

Concommiterende symptomen; 

Alternerende symptomen; 

Klinische symptomen; 

Pathologisch verklaarbare symptomen; 

Karakteristieken / Keynote; 

Tendensen (MM); 

Soort casus. 

 

Dag 6.  

Thema: De constitutionele anamnese   

- Eetgewoontes.;  

- Slaapgewoonte; 

- Stoelgang; 

- Menstruatie; 

- Seksualiteit; 

- Lichaamstemperatuur; 

- Enz 

 

Dag 7.  

Thema: Het vervolgconsult 

Voorbereiding; 

Vrije anamnese/acuut / acuut miasmatisch?  

Terugblik symptomen/genezingsrichting; 

Beoordeling hiervan (onderdrukking of vooruitgang, herkenning) omgekeerde volgorde van 

symptomen; 

Wat doe je bij geen verandering, waar kan het aan liggen? 

Wat doe je bij verslechtering, waar kan het aan liggen? 
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Potentie, dosering, frequentie?  

 

Dag 8.  

- Thema: De acuut miasmatische situatie 

- Pluis niet pluis? 

- Aanleiding? 

- Voorkomen? Oorzaak? Voorschrift? Psorische indifferentie? Nosoden? 

- Potentie, dosering, frequentie? 

- Begeleiding? 

Dag 9. 

- Thema: Dosis, potentie, frequentie 

- Afwijkingen in voorschrift 

- Acute situaties; 

- Acuut miasmatische situaties; 

- Constitutionele behandeling; 

- Erfelijke belasting; 

- Psorische indifferentie;  

- Tinctuur;  

- Schüsslerzouten; 

 Dag 10  

 Thema: Herhaling ���� casuïstiek 
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Bijlage A2 

Protocol totaalanamnese  

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

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

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

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

 

1. Personalia 

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

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

telefoon mobiel, geboortedatum en plaats. 

Tevens wordt er van je verwacht dat je een pasfoto, van je patiënt, per post ( apart van de  

n.a.w. gegevens) stuurt naar je stagebegeleider. Naam, adres, woonplaats en telefoon 

nummer van de huisarts. Naam van behandelend specialist indien van toepassing en data 

sinds wanneer onder behandeling en plaats van het ziekenhuis waaraan de specialist 

verbonden is. Als de patiënt bezwaar heeft tegen de verstrekking van deze informatie dan 

dient dit te worden gerespecteerd en te worden vermeld in de anamnese. 

 

2. Burgerlijke staat 

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

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

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

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

Leeftijd en geslacht?  

 

3. Reden van komst 

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

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

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

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

hebben we een aanknopingspunt ten aanzien van de verwachting van de patiënt en mogelijk 

ons antwoord daarop. Aan het einde van het eerste consult geeft deze reden een 

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

verwachting van tijdsduur daarin. Door middel van uitleg, vooral over de manier van 
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behandelen, zal de patiënt begrijpen wat je doet en van daaruit wellicht meerdere 

aanvullingen kunnen geven en meedenken. De patiënt kan dan begrijpen  

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

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

schrijven, waarom en wat je daarvan mag verwachten.  

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

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

voortschrijden van de behandeling (biografie richting constitutioneel voorschrift).  

 

4. Anamnese 

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

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

 

5. Vrije anamnese 

Vermeld de datum en reden van komst. Vervolgens mag de patiënt alles vertellen waar 

behoefte aan is. Dat is wat hem bezig houdt en voor de analyse en latere 

geneesmiddelkeuze van groot belang. We noemen dit de vrije anamnese en het geeft ons 

een indruk. Het is de manier van vertellen, de lichaamstaal, het onder woorden brengen van 

belevingen, indrukken of ervaringen wat de indruk weergeeft. We nemen waar en volgen 

datgene wat de patiënt vertelt. Waar nodig kunnen we een heel kleine aanmoediging geven. 

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

te gaan naar de actuele anamnese 

 

6. Actuele anamnese 

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

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

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

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

meegemaakt? Hoe lang geleden?  

 

7. Biografie 

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

ontwikkeling, emotionele of traumatische gebeurtenissen, thuissituatie, leeftijdsfasen als 

peuter, kleuter, lagere school, puberteit, seksualiteit en adolescentie, werksituaties, 
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teleurstellingen, overlijden van dierbaren enzovoort. Zoveel mogelijk kan worden ingegaan 

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

 

8. Ziektegeschiedenis 

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

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

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

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

betreffende de ontwikkeling van de symptomatologie. Gerichte navraag kan onze 

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

vanuit bepaalde situaties en het daaruit voortgevloeide, veelal allopatische behandelplan 

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

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

 

9. Geleide anamnese 

De geleide anamnese beslaat uit het ‘hoofd- voetenschema’ volgens Kent’s repertorium en 

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

van de patiënt is het een prima schema om in de vergetelheid geraakte informatie helder te 

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

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

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

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

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

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

 

10. Weergave familiaire erfelijke belasting 

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

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

aandoeningen van vader, moeder, broers, zussen, ooms, tantes van beide kanten. Welke 

ziekten kwamen er voor bij opa’s en oma’s, waar zijn ze aan overleden en op welke leeftijd. 

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

eczeem, reuma.  

 

11. Kinderziekten 

Deze worden apart vermeld in de anamnese. Welke en op welke leeftijd doorgemaakt 
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kinderziekten kan de patiënt melden. Hoe is het verloop geweest. Is het doormaken van de 

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

verlopen en heeft de patiënt er weinig van gemerkt.  

 

12. Geneesmiddelengebruik 

Dit wordt apart benoemd en zo grondig mogelijk nagevraagd. Belangrijk is wat het huidige 

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

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

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

geneesmiddelengebruik wordt ook verstaan: pilgebruik, vaccinaties, vaccinaties en/of 

malariamedicatie vanwege buitenlandse reizen, eerdere homeopathische middelen.  
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Bijlage A3 

Uitwerking van de anamnese  

Toepassen van het Klassiek Homeopathisch Methodisch Proces 

Deze geschiedt volgens onderstaand genoemde onderdelen. Alle onderdelen dienen zo 

uitgebreid en volledig mogelijk aan de orde te komen.  

Dit is van groot belang; 

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

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

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

collega’s of waarnemers.  

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

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

 

1. Beeldvorming 

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

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

is er aan de hand? Wat is het beeld, inclusief ziektebeeld van de patiënt? In welk bloemblad 

bevindt het zwaartepunt in de symptomatologie van de patiënt zich? Is er sprake van een 

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

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

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

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

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

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

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

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

dit met zich mee? Motiveer dit vooral! 

Passen de klachten bij klachtenpatronen die in de familie ook zichtbaar  

zijn? Waaruit blijkt dat? Welke gevolgen in voorschrijven heeft deze overweging?  

2. Classificatie 

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

ziekteclassificatie van Samuel Hahnemann. Dit houdt in dat we de genoemde klachten, 
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patronen, symptomen zowel op mentaal / emotioneel als wel functioneel / fysiek niveau 

hierin een plek, in de bloem, gaan geven. 

3. Prioriteit in de classificatie 

Deze methodiek schept een beeld waarbij accenten zichtbaar worden. Het inzicht in lijnen 

van ontwikkeling, verbonden met mogelijke erfelijke belasting, biografie en de constitutionele 

gesteldheid, geeft aan waar het zwaartepunt ligt en waar het startpunt van de behandeling 

ligt. Als vuistregel kunnen we stellen dat de prioriteit bij aanvang van de behandeling het 

meest in de acute sfeer ligt en in de overige perifere bladen van de bloem, b.v. iatrogeen, 

erfelijke belasting etc.  

Op basis van parate geneesmiddelenkennis kunnen we bij de te behandelende ziektevormen 

in dit stadium al verschillende geneesmiddelen die mogelijk geïndiceerd zijn in de kantlijn 

noteren. Na repertorisatie zal blijken of het ogenschijnlijk aangewezen geneesmiddel 

correspondeert met het resultaat van de repertorisatie. 

4. Repertorisatie   

4.a. In eerste instantie is vlak repertoriseren d.w.z. de symptomen niet hoger dan 1-waardig 

waarderen een mogelijkheid. Wanneer de bloembladen ingevuld zijn en er vlak 

gerepertoriseerd is, zijn er middelen die in het oog springen. Belangrijk én een vereiste 

vanuit de stagebegeleiding is om zoveel mogelijk middelen die geïndiceerd lijken bij elk 

bloemblad te zetten. Dit wil niet zeggen dat deze middelen ook direct of in de toekomst 

voorgeschreven worden, maar ze geven een beeld. Tevens maakt deze manier van werken 

dat je kennis van de Materia Medica enorm toe zal nemen, iets wat de praktijkvoering en het 

handelen  in acute situaties ten goede zal komen. Ook het benoemen van de middelen 

gebeurt ‘vlak’, dus zonder ‘favorieten’.  

 

4.b. Het moge duidelijk zijn dat hiermee bedoeld wordt dat de meest belangrijke 

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

bij uitstek geschikt voor. Een overweging voor het repertoriseren met ons oude vertrouwde 

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

voeg je repertorisatie er altijd bij! Je stagebegeleider kan hierin zeker aanvullingen geven. De 

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

mogelijk geïndiceerde middelen. Omdat we vanuit de ziekteclassificatie soms overwegingen 
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hebben die niet te repertoriseren zijn, kan dat een anders voorschrijven vereisen. Belangrijk 

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

laten zien waarom je hiervoor kiest.  

5. Differentiatie 

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

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

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

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

je bij het iatrogene blad voor de zóveelste keer; Sulphur, Carbo.Vegetabilis, Carbo.Animalis, 

Nux.Vomica, Sepia. enz. We willen ze benoemd hebben, we willen de definitieve 

differentiatie benoemd zien. Waarom zou je het ene middel wel overwegen en het andere 

middel niet. Op basis van welke argumenten. Het lijkt onzinnig wellicht, maar je 

middelenkennis vanuit de verschillende invalshoeken bezien wordt je hierdoor zo eigen 

gemaakt, zodat je in de toekomst een zeer brede basis hebt. Zo zal bij elk bloemblad de 

bijbehorende groep middelen verschijnen. Op basis van beeldvorming, van classificatie, van 

vlakke differentiatie en repertorisatie, van gewaardeerde repertorisatie en de definitieve 

differentiatie kun je tot een goed weloverwogen voorstel komen.  

 

6. Geneesmiddelkeus 

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

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

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

voor een tussenmiddel hebt gekozen, benoem de bijbehorende argumenten en afwegingen. 

Benoem het als je voor een nosode hebt gekozen. Geef argumenten. Waar vind je de 

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

 

7. Potentiekeus 

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

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

welke potentie je zou willen beginnen en waarom.  

 

8. Dosering en frequentie 

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

Ook al komt de stagebegeleider met een ander voorstel, dan zijn dit zeer leerzame 
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momenten. De stagebegeleider zal je kunnen vertellen waarom hij kiest voor een bepaalde 

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

na waarom hiervoor gekozen wordt.  

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

gevoeligheid voor gaat ontwikkelen die je zeker van pas gaat komen wanneer je de opleiding 

achter je hebt gelaten. Je zult bemerken dat acute situaties of acuut miasmatische situaties 

een ander voorschrijven vraagt. Ook dit zijn grote leermomenten. In de eerste plaats zul je 

ook álle ‘crisis’ situaties met je stagebegeleider moeten overleggen en in de tweede plaats 

zullen deze situaties heel inzichtelijk werken ten aanzien van voorschrijven. Beeldvorming 

ten aanzien van het (ziekte)proces van de patiënt en het begeleiden daarvan, is hier in een 

belangrijk leerproces. Beter en veel rustiger is, dat wanneer je volgens de ziekteclassificatie 

voorschrijft en daar trouw aan blijft, deze acuut miasmatische situaties bijna niet meer zullen 

voorkomen. Voor de patiënt absolute winst op meerdere fronten, maar ook voor de 

homeopaat! Acuut miasmatische situaties zijn de meest lastige situaties om op voor te 

schrijven, immers de factor tijd speelt daar altijd een rol in mee én de algehele gesteldheid 

van de patiënt ook. Het zijn hoe dan ook, altijd crisismomenten. Door de manier van 

voorschrijven én door het benoemen van zoveel mogelijk geïndiceerde middelen per 

bloemblad, zorg je voor je eigen adequate reactie in voorkomende gevallen.  

 

9. Prognose 

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

inschatting over het verloop. Wat je verwacht en in welk tijdsbestek. Wat verwacht je van 

welk middel en waarom. Benoem het, je stagebegeleider. zal je hierin ondersteunen en waar 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

10. Waarneming 

Het waarnemen is onderverdeeld in twee delen: 

A. Waarneming bij jezelf. 
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B. Waarneming bij de patiënt. 

 

ad. A. Waarneming bij jezelf: 

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

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

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

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

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

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

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

 

ad. B. Waarneming bij de patiënt: 

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

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

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

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

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

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

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

ervaart. Hoe belangrijk is het?  

 

11. Vervolgbehandeling 

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

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

Zet dit ook op het dossier zodat de stagebegeleider  kan zien dát er een vervolgafspraak is 

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

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

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

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

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

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

dosering van de middelen nauwkeurig bijstellen indien nodig.  

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

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

(onbekende) wereld open. Er zijn patiënten die al heel snel begrijpen wat de bedoeling is en 
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waar ze op moeten letten. Er zijn ook patiënten die wat voorzichtiger of meer onzeker zijn en 

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

is als het goed is gelijksoortig… 

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

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

worden en is dus op termijn goed voor de praktijk.  

 

12. Vervolganamnese 

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

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

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

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

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

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

van locatie verandert?  

 

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

huisgenoten van de patiënt veranderingen waargenomen die opvallend of van belang zijn?  

 

13. Vergelijken huidige en voorgaande anamnese 

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

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

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

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

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

processen in de gaten houden.  

 

14. Beoordeling symptomenverloop 

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

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

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

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

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

overwogen kunnen deze gedachtes opgelost worden. Het dragen van de 

verantwoordelijkheid ten aanzien van het voorschrijven is dan in de juiste verhouding met de 
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actuele situatie van de patiënt. In geval van een ‘pluis’/’niet pluis’ gevoel neem je ze snel 

mogelijk contact op met je stagebegeleider of diens vervanger.  

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

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

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

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

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

benaderen biedt basis voor langdurig contact.  

15. Analyse en beoordeling actuele situatie 

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

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

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

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

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

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

repertorisatie hetzelfde zijn. Voeg deze dan gewoon weer toe. Voor een deel kan 

differentiatie hetzelfde zijn. Benoem dit opnieuw volledig. Voeg overwegingen naar 

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

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

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

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

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

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

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

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

drie……er zijn altijd verschillende mogelijkheden, verschillende overwegingen. De kunst is 

dat je weet waarom je wát doet. 

16. Vervolgvoorschrift 

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

het voorschrift definitief. 

17. Aanvullingen 

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

dus heel belangrijk. De vierde dag is je uitwerking bij je stagebegeleider. Deze heeft dan ook 
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drie dagen de tijd om alles door te nemen en na te kijken. Ook een evaluatieformulier stuur je 

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

studenten. De stagebegeleider kan dan direct per consult de beoordeling weergeven zoals 

bedoeld.  

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

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

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

Wellicht kan de brief van je stagebegeleider als voorbeeld dienen.  

 

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

aanwijzingen aangekruist kunnen worden en waarin telefoonnummers en bereikbaarheid 

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

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

duidelijk telefonisch spreekuur of een andere manier om bereikbaar te zijn. 
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A. MATERIAAL VOOR STAGEBEGELEIDERS 

 

Bijlage B1 

Aandachtslijst voor de juiste vraagstelling naar de 

student 

Nr Vraagstelling Check 

1 Schetst de student een 3 dimensionaal beeld van de patiënt?  

2 Wat is de vraag waar de patiënt mee komt?  

3 Wat is de oorsprong van de klacht?  

4 Hoe heeft die lijn zich in  de loop van de jaren ontwikkeld? 

Is die lijn te herkennen?  

 

5 Is er sprake van erfelijke belasting?   

Zo ja, hoe en waar?  

Welke lijnen zijn hierin te herkennen? Benoemt de student ze? 

Als er geen sprake is van erfelijke belasting, waar ligt dan de oorsprong?  

Biografie?  

Constitutie?  

Benoemt de student het? 

 

6 Geeft de student prioriteiten aan voor de behandeling? 

Zijn deze in de juiste volgorde genummerd? 

Geeft de student een motivatie bij de volgorde? 

Waarom en wat verwacht de student er dan van? 

 

7 Verdeelt de student de symptomen?  

Worden ze benoemd? 

Worden ze onderbouwd? 

Worden ze verdeeld in exogeen en endogeen? 

 

8 Ernstige pathologie:  

Beargumenteert de student  de voorschriften? 

 Welke potentie, frequentie en dosering? 
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9 Geeft de student aan waarom hij wat doet?   

10 Houd de student rekening met de dynamiek van ziek zijn bij het bepalen van  

dosering, frequentie en potentie? 
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.  
Bijlage B2 

Aandachtslijst voor het controleren van casuïstiek 

Nr Aandachtspunt Check 

1 Werkt de student van de periferie naar de kern?  

2 Wordt het mineraal als antipsoricum, als laatste gegeven?   

3 Begint de student met nosode – plant, of nosode – dier?  

4 Wordt de nosode hoger gegeven dan plant of dier?  

Zo ja waarom?  

Zo nee, waarom niet? 

 

5 Werken de middelen goed?  

Moet er sneller ingelopen worden met de nosode ?  
 

6 Schrijft de student een mineraal voor onder bescherming van plant?  

Is de indicatie juist?  

Plant óf recidiverende biografische problematiek óf actuele crisis (A.M.) 

 

7 Worden er tussenmiddelen gebruikt?  

Van waaruit?  

Waarom?  

Dosering met motivatie? 

 

8 Is hier sprake van periodiciteit of wisselziekte? 

Van waaruit?  

Waarom?  

Dosering en motivatie?  

 

9 Duur gebruik van een zelfde potentie. 

Voorschrijven van mineraal zonder of mét Carbo.’s en/of Sulphur?  

Van waaruit?  

Waarom?  

Dosering? 

 

10 Is er voldoende differentiaal diagnose tussen de verschillende geïndiceerde 

minerale middelen? 
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11 Is er voldoende differentiaal diagnose tussen de verschillende geïndiceerde 

plant- of dierlijke middelen, nosoden- en tussenmiddelen? 
 

12 Wordt er op tijd verhoogd?  

Waarom verhoging?  

Waarom doorgaan met de zelfde potentie? 

 

13 Is er sprake van verergeringen?  

Waardoor?  

Te snel in de constitutionele sfeer?  

Zou er nog een voorschrift voor nosode of biografie moeten zijn? 

 

14 Is er sprake van degeneratieve ziekten  
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Bijlage B3 

 

Checklijst voor de port-folio van de stage   

Nr Onderdeel Check 

1 Heeft de student een verslag van de dag bij de eerste stagebegeleidster?  

2 Heeft de student een verslag van de dag bij de tweede stagebegeleidster?  

3 Heeft de student zijn keuze voor de gekozen stagebegeleidster gemotiveerd?  

4 Is het beoordelingsformulier van het eerste jaar door de stagebegeleider 

ingevuld? 

 

5 Is het beoordelingsformulier van het tweede jaar door de stagebegeleider 

ingevuld? 

 

6 Heeft de student volgens schema deelgenomen aan de praktijkkliniek?  

7 Is de persoonlijke eindevaluatie aanwezig?  

8 Is er een evaluatie formulier pér consult voor de stagebegeleider?  

 

 

Voor vragen over de stage, stuur een e-mail naar: 

marjaroozendaal@klassiekehomeopathie.nl 


