
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De mens streeft voortdurend naar een goede gezondheid. Toch durven we die ergens 
onderweg wel eens wat meer kwijt te geraken. Dan ontstaat er ziekte.  
 
In deze cursus overlopen we de verschillende lichaamsstelsels met hun frequent 
voorkomende ziektebeelden of pathologieën . We overlopen de aard van ziekten, hun 
indeling, hun oorzaken, de ontwikkeling van de symptomen en de gevolgen. 
 
Als gezondheidswerker is het belangrijk om een goed zicht te hebben op het ontstaan 
van ziekten en de gevolgen, zodat een gepaste ondersteuning kan geboden worden om 
terug meer gezondheid te creëren.  De benadering vanuit de klassieke geneeskunde 
vormt de leidraad in deze lessen.   
Aangezien een mens meer is dan alleen zijn fysieke lichaam, worden ook “energetische” 
benaderingen van ziek-zijn toegevoegd. We staan dan ook regelmatig eens stil bij “de 
psychologische betekenis” van het symptoom en waar het ons bewust van wil laten 
worden. Waar mogelijk worden ook natuurlijke middelen aangekaart om het 
helingsproces te ondersteunen. 
 
Volgende stelsels komen aan bod : 
 
- Infectieziekten en tumoren 
- Pathologie van de huid 
- Pathologie van het skelet, de gewrichten  
  en de spieren 
- Pathologie van het bloed en de  
  bloedbereidende organen 
- Pathologie van het hart en de bloedvaten 
- Pathologie van de luchtwegen 
- Stofwisselingsstoornissen 
- Voedingsstoornissen en deficiëntieziekten 
- Pathologie van de spijsverteringsorganen 
- Pathologie van de nieren en de urinewegen 
- Pathologie van de zintuigen 
- Pathologie van het zenuwstelsel 
- Pathologie van het hormoonstelsel 
- Pathologie van de voortplantingsorganen 
- Gestoord psychisch functioneren 
- Op de grens van leven en dood 

 
 
 

 

 
 
 

 Cursus pathologie 
 

 
Praktisch: 
 
Data (schooljaar 2014/2015):    Donderdagen:  

Keuze tussen donderdag/zaterdag   2, 9, 16, 23 okt, 11, 18 dec 2014, 
       8, 15 jan 2015 
8 Lesdagen van 9.15u tot 16.15u   Zaterdagen: 

       4, 11, 18, 25 okt, 13, 20 dec 2014, 
       10, 17 jan 2015 
Docent: Bert Cools 
Plaats:  Leslokaal van De Levensschool, abdij van Tongerlo (Abdijstraat 40, Tongerlo) 
Lesgeld:  480 Euro, te storten op rekeningnr BE56 9796 2609 4888 
       Betaling vóór 15 september 2014 

De prijs voor zelfstandigen die via kmo-portefeuille betalen bedraagt slechts de helft 

van het lesgeld: 240 Euro. (voor info www.kmo-portefeuille.be) 
Inschrijving:  per mail info@levensschool.be of telefoon 011/60 16 75 

           EN door storting van het lesgeld 

 

www.levensschool.be 


