
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In januari 2005 erkende de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) eindelijk de werking en 
het nut van de homeopathie. Ondanks jarenlange discussies tussen vóór- en 
tegenstanders gingen steeds meer en meer mensen gebruik maken van deze geniale 
methode. 
 
De discussies waren vooral het gevolg van het feit dat onder de noemer van 
homeopathie vele, van elkaar sterk verschillende methoden verzameld zijn. Zo hebben 
we aan het ene uiteinde de klinische homeopathie, die gericht is op het behandelen van 
ziekten. Men maakt daarbij gebruik van homeopathische middelen, maar werkt vooral 
volgens de filosofie van de reguliere geneeskunde. De ziektesymptomen zijn hier van 
doorslaggevend belang voor het bepalen van de remedie. 
 
Aan het andere uiteinde vinden we de unitaire constitutie homeopathie, gericht op het 
versterken van de constitutie van de cliënt, waarbij het middel vooral bepaald wordt door 
de mentale gesteldheid en de constitutie van de hulpzoekende. Het middel wordt hier dus 
geselecteerd op basis van de kenmerken van de zieke, en juist niet op basis van de 
symptomen van de ziekte. 
De klinische homeopathie hoort thuis bij de reguliere geneeskunde, terwijl de constitutie 
homeopathie volledig aansluit bij de visie van de complementaire gezondheidszorg. 
Tussen deze twee uitersten liggen nog verschillende andere vormen van homeopathie 
(complex homeopathie, drainage homeopathie, enz…). 
 
In de module homeopathie wordt de theorie én praktijk van de unitaire homeopathie 
bestudeerd. Zowel de benadering van de Griekse school (Vithoulkas) als die van de 
Indische school (Sankaran) komen aan bod. 
 
*Om  deze  cursus  te  kunnen   volgen is  het   noodzakelijk  dat  men  de  stof  uit   
  het basispakket beheerst (inzicht in het mensbeeld en inzicht in ziekte en  
  gezondheid). 
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10 jan 2015 
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