
Hippocrates 

 

Samuel Hahnemann 

 



 

Begrippen 
 

Energie 
 

    Levenskracht, vitaliteit, dynamis,     
    constitutie 
    Einstein: E = mc2  (golf = deeltje) 
 

Holisme = organisme als een geheel 
    -homeostase 
    -DNA : -drager genetische code 
                   -fotonenemissie vormt een 
                  energetisch-informatief  
                  energetisch veld 
 

Gezondheid: verstoord evenwicht 
 

Ziekte(symptomen): reactie hierop van  
                                    vis medicatrix  
Genezing = heling 
 



 

1e homeopathisch grondprincipe: 
   

Gelijksoortigheidsregel  
 
`Similia similibus curentur` 
 
       Het gelijke worde genezen met het gelijksoortige 
                              of 
      Wat iets veroorzaakt kan het ook genezen 
 
 

`Je zou de natuur na moeten bootsen, waarin 
een chronische ziekte genezen wordt door een 
tussenbeide komende gelijksoortige ziekte door 
bij de te genezen ziekte een geneesmiddel te 
geven, dat in staat is een zelfde kunstmatige 
ziekte te veroorzaken` 
 



 



2e homeopathisch grondprincipe 
 
Potentieren = dynamiseren 
 
 
door   

verdunnen en schudden 
 
 
 
 

C,  D,  K,  LM-potenties 
 
C3,  C4,  C6,  C12,  C30,  C200,  MC, 
10MC 
 
 
 



De Praktijk 
 
 

Het homeopathisch consult 
 
Patientdiagnose 
 -anamnese 
 -observatie, onderzoek 
 
 
 

Geneesmiddelendiagnose 
 -repertorisatie 
 -materia medica 
 
Follow-up 
 
 
 
 



 
Geneesmiddelenbronnen 
( werking opgetekend uit geneesmiddelentestingen / intoxicatieverslagen 
   beschreven in Materia Medica : geneesmiddelenbeelden ) 

 

Planten -Pulsatilla ( ranonkelfamilie) 
     -Colchicum (lelieachtigen) 
 

Dieren   -Lachesis ( slang) 
   -Tarentula (spin)  

-Apis (bij) 
 

Mineralen en elementen (Periodiek Systeem)  
        -mercurius      

-sulfur 
 

Nosoden -Syphilinum 
     -Pfeiffer-nosode  /  vaccinatienosode 
 
 



Annemona pulsatilla 

 
 

Wildeman 

 



 



 



 



Lachesis 

 

Tarentula 

 

Apis Mellifera 

 



Mercurius 

 
 

Homeopathie ( CAMgeneeswijze): sterke kanten 
 

Indicaties 
• chronische ziektes, m.n. 
• eczeem, herpes zoster en andere 

huidklachten 
• glue ears 
• cara 
• migraine 
• hoofdpijn bij studerende 

kinderen 
• hormonale stoornissen, menses, 

PMS, menopauze, 
graviditeitklachten 

• psychische problemen: depressie, 
angsten, slaapproblemen, PND 

• gedragsproblemen kinderen: 
adhd, pddnos 

• psychosomatische ziektes: 
obstipatie, ulcera, colitis, 
spastisch colon 

• CVS, ME, burnout, fibromyalgie  
• reumatische aandoeningen, 
• nasleep vaccinaties, Pfeiffer 
• acute ziektes: otitis, angina, 

cystitis, bronchitis, griep 

 

Sterke kanten RG: 
• traumatologie 
• intensive care 
• neurologische beelden 
• acute ernstige infecties 
• chirurgie 

 

Mijn stelling en uitdaging naar u toe: 
 
Homeopathie en Reguliere Geneeskunde 
elkaar aanvullende geneeswijzen, met respect voor elkaars sterke kanten 


