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RadarOpus Homeopathie-  
Softwarepakket voor de 

Veehouder & Dierenliefhebber 
 
Er zijn twee RadarOpus software-pakketten speciaal samengesteld voor de veehouder of 
dierenliefhebber om mee te starten. Geschikt voor wie enthousiast is geworden over het resultaat 
van het toepassen van homeopathie bij dieren, bijvoorbeeld na het volgen van een cursus 
homeopathie van dierenarts Liesbeth Ellinger (te Apeldoorn). De pakketten zijn geschikt voor 
iedereen die zich wat meer wil verdiepen in homeopathie en de toepassing ervan bij dieren.  
 

Veehouders pakket 1 
Kent en de Core Synthesis  (350 €) 

• Het Repertorium van Kent (Eng.) 

• De Core Synthesis (149 middelen) (Eng.) 

• Bevat het Mini Repertorium voor Veehouders1 (Ned.) met het 
bijbehorende cursusboek Homeopathie bij Rundvee, Geiten en 
Schapen* (Ned.) van dierenarts Liesbeth Ellinger. 

• Cursus repertoriseren (Ned.) door René Otter. 

• Het Homeopathisch Woordenboek Ned-Eng. door René Otter. 

• Gebruik van Repertorium door J.T. Kent (Ned.) 

• Repertoriseren door M. Tyler (Ned.) 

• MM: Sleutelsymptomen & Karakteristieken door H.C. Allen (Ned.) 

• 21 Materia Medica Library: W. Boericke MM + 20 titels (Engels) 

• RadarOpus Mini: bladeren, zoeken op trefwoorden, rubrieken opnemen in een klembord en 
repertoriseren en in de Materia Medica speuren. 

 

Veehouders pakket 2 
Essential Synthesis - Nederlands & Engels (495 €) 

 
Dit pakket bevat alles van pakket 1 met veel extra’s. Naast het Engelse 
Kent repertorium, het volledig tweetalige Essential Synthesis* 
repertorium (het blauwe boek). Zoek zowel op Engels als Nederlands. 
Alles uit pakket 1 plus: 

• Essential Synthesis Repertorium2 (Nederlands + Engels) 
 
Plus de volgende 6 veterinaire titels3 (Engels) 

• Treatment of beef and dairy cattle - Day C. 

• Homeopathy in Veterinary Practice - Harndall J. 

• Homeopathic treatment of Pet Animals - Kansal K. 

• Dog Diseases - Moore J. 

• The Pocket Manual of Hom. Veterinary Medicine - Ruddock E. 

• The Handbook of Veterinary Homeopathy - Rush J. 

 
1 Dit is ook los verkrijgbaar als aanvulling voor bestaande RadarOpus users. 
2 (*) Dit is de Quantum view van Synthesis 2009: vergelijkbaar met het blauwe Essential Synthesis boek. 
3 Deze bundel aan titels is ook los verkrijgbaar als aanvulling voor een bestaande RadarOpus user: Veterinary 
MM-bundel 6+14: totaal 20 titels. 
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Ook nog 14 anderen titels, inclusief specifieke verloskunde titels (Engels) 
Van deze titels is vooral het cursusboek van Ries IJsseldijk “Homeopathy for Pregnancy, Delivery 
and Baby” (uitgebreide tweede editie, Engels) ook zeer goed veterinair te gebruiken als 
naslagwerk. Hieronder een lijst van alle titels. (Verloskunde titels zijn aangegeven met *) 
Hiermee is totaal aantal referentie/MM titels in Veehouders pakket 2: 47 titels:  
 

• Burnett J. - Organ diseases of women* 

• Fisher C. - Homeopathy in Obstetric 
emergencies* 

• Guernsey H. - Application of principles of 
homeopathy to obstetrics* 

• Guernsey H. - Homeopathic Domestic 
Practice. 

• Guernsey H. – Keynotes to the Materia 
Medica 

• Krishna Kumar K. - The woman, female 
problems and their cure* 

• Krishnamurty – Accidents & Injuries 

• Kulkarni V. - Gynecologic and obstetric 
therapeutics* 

• Morgan W. - The signs and concomitant 
derangements of pregnancy* 

• Ruddock E. - Homeopathic treatment of 
infants and children 

• Ruddock E. - The common diseases of 
women 

• Yingling W. - The acc. emergency manual* 

• IJsseldijk R. – Homeopathy for Pregnancy, 
Delivery and Baby* 

• Woensel, Erik van -  300 Keynotes and 
characteristics 

 
 

Annette Harberink 
Biologisch- dynamisch bedrijf te Diepenveen (OV) 

 

Ik gebruikt nauwelijks nog antibiotica, 
naar schatting bij gemiddeld slechts 

één koe per jaar”. 
 

                                                                              (Foto: Agrio - Ellen Meinen) 

 

 
 

Omschrijving 
- RadarOpus Mini is een eenvoudig te bedienen softwarepakket met één rubrieksklembord. 
- Veel instructievideo’s in Nederlandse en Engels, een handleiding als download. Voor wie wil 

gratis 15 minuten persoonlijke skype-les om snel aan de gang te kunnen met repertoriseren. 
- Het Kent repertorium en de Core Synthesis is alleen in het Engels. In de Essential* 

Synthesis bladeren en op trefwoord zoeken zowel in het Nederlands als Engels. Rubrieken 
opnemen om te repertoriseren en speuren in de literatuur. (*) De Essential Synthesis is op basis van 

de Quantum View in Synthesis. 

- Voor wie nog verder wil, uitbreiding met losse opties of een professioneel pakket is mogelijk. 
 
 
Systeemeisen 
- For Mac OS: Vanaf Mount-Lion 10.8n t/m Catalina 10.15   
- For Windows: 7, 8.1, 10 
- Minimaal 2 GB Ram, 25 GB vrij op de HD of SSD.  Installatie via download (optioneel: 

memory stick). Schermresolutie 1024x768 of hoger. 
 
 
 
Voor meer informatie: Rene Otter, Anna van Engelandstraat 17, 5616AZ Eindhoven, NL. 
Tel 00-31 (0)40-2521311, Email: rcotter@planet.nl  Website: www.lutravision.nl 

mailto:rcotter@planet.nl
http://www.lutravision.nl/

