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Verloskunde Pakket
voor homeopathie

2e sterk uitgebreide editie van
Ries & Pernille IJsseldijk
(Engelstalig)

Classical Homeopathy for
Pregnancy, Delivery
and Baby
Alleen beschikbaar in RadarOpus

Een prachtig softwarepakket voor de verloskundige of iedereen die geïnteresseerd is in
klassieke homeopathie voor “Zwangerschap, Bevalling en Baby”. Inclusief de sterk uitgebreide
Engelse versie van het boek van de Nederlandse homeopaat Ries IJsseldijk en zijn dochter
Pernille IJsseldijk die werkt als verloskundige.
•
•
•
•
•
•

Dit pakket bestaat uit het eenvoudig te bedienen RadarOpus Mini software pakket.
Met het volledig tweetalige repertorium Synthesis Engels & Nederlands.
Met een 21 delen MM Library: Allen Keynotes & Boericke MM, plus enkele interessante
homeopathie literatuur titels (zie aparte lijst met titels).
De sterk uitgebreide versie van Ries & Pernille IJsseldijk: Classical Homeopathy for
Pregnancy, Delivery and Baby.
Optioneel beschikbaar de H.C. Allen Sleutelsymptomen Nederlandstalig
Het pakket is altijd aan te vullen met een van de los beschikbare titels, een grotere
materia medica library of het is te upgraden naar een groter pakket.

RadarOpus Mini
Dit RadarOpus pakket bestaat uit de zeer eenvoudig te bedienen RadarOpus Mini software met
één rubrieksklembord, de volledig tweetalige Synthesis Engels & Nederlands, bladeren, op
trefwoorden zoeken, op remedies zoeken, snel symptomen opnemen en repertoriseren
(analyse), raadpleeg de materia medica voor differentiatie en bevestiging. Met tutorialvideo’s en
handleiding.

Beschikbare Add-On titels
Als u wilt kan op elk moment het pakket eenvoudig worden aangevuld met een of meer titels, of
een groter materia medica library. Zie onder de lijst met enkele suggesties...
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Enkele interessante toevoegingen voor het Verloskunde pakket:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hatherly P. - The Homeopathic Physician's Guide to Lactation (add-on title)
Trivedi N. Repertory of Infertility (addon title)
Trivedi N. - Materia medica of sexual disorders (add-on title)
Anshutz E. - Sexual ills and diseases (included in Library 375 or higher)
Borland D. - Children types (included in Library 41 or higher)
Burnett J. - Organ diseases of women (included in Library 217 or higher)
Fisher C. - Homeopathy in Obstetric emergencies (included in Library 183 of higher)
Guernsey H. - Application of principles of hom. to obstetrics (included in Library 404 or higher)
Hale E. - The Medical, Surgical and Hygienic treatment of Disease of women, especially those
causing sterility (included in Library 776 or higher)
Homeopathic Journal - Obstetrics 1884-85 (included in Library 1508 or higher)
Jahr G., - Homeopathic treatment of diseases of females and infants at the breast (included in
Library 183 or higher)
Krishna Kumar K. - The woman, female problems and their cure (included in Library 183 or
higher)
Kulkarni V. - Gynecologic and obstetric therapeutics (included in Library 183 or higher)
Morgan W. - The signs end concomitant derangements of pregnancy (included in Library 404 of
higher)
Morrison R. - Desk To Guide to Keynotes and Characteristics (add-on title)
Ruddock E. - The common diseases of women (included in Library 375 or higher)
Yingling W. - The accoucheurs emergency manual (included in Library 41 or higher)
Ask the full list of dozens of available titles which you can choose from.

Enkele onderwerpen die besproken worden in IJsseldijk ‘Homeopathy for
Pregnancy, Delivery and Baby’
Afterpains, Asphyxia of baby, Baby refuses the breast, Head injury, Labour pains, Mastitis,
Absent flow of Milk, Recurrent Miscarriage, etc.

Als u verder wilt?
Als u in de praktijk de geode resultaten ziet van homeopathie en verloskunde en u zou zich
verder willen verdiepen om ook in heel complexe situaties te kunnen voorschrijven dan is het
altijd mogelijk om het verloskunde pakket verder te bereiden, meer info www.lutravision.nl
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