Iriscopie

irisdiagnostiek, oogdiagnose

Het lichaam en onze geest worden weerspiegelt in het oog.
Oogdiagnose is beter bekend onder de naam iriscopie.
Er wordt vaak gedacht dat dit een soort zweverige
behandelmethode is. Iriscopie is geen behandelmethode,
het is een diagnosetechniek.

Door middel van een microscoop
wordt in de ogen gekeken waarbij
speciaal gelet wordt op de iris,
het regenboogvlies. Het is een
wetenschappelijke manier om de
werking, de defecten, de zwakheden van het lichamelijk functioneren te ontdekken. Het is niet te
vergelijken met röntgendiagnostiek,
waarbij weefsel zelf in beeld komt.
Bij irisdiagnostiek kijk je naar de reflexzones van organen
en weefsels. Er kunnen verstoringen zoals bijvoorbeeld
overbelasting worden waargenomen of verstoringen en
zwakke plekken die in aanleg aanwezig
zijn. Organen hebben allen een vaste plek
in de iris. De hele anatomie wordt op een
logische wijze in de iris weerspiegelt.
Het verband tussen diverse gezondheidsklachten en de werking van specifieke organen kan door
middel van oogdiagnose duidelijk belicht worden.

Opleiding / achtergrond
De studie Oogdiagnostiek Iriscopie voltooide ik aan
de Academie voor Natuurgeneeskunde in Hilversum,
waar ik in 1993, na 7 jaar HBO opleiding afstudeerde als
Natuurgeneeskundige.
Vooral in de beginjaren vanaf 1993 dat ik mijn praktijk
ben gaan voeren heeft de iriscopie een groot onderdeel
uitgemaakt van mijn diagnosemethodiek. Er zijn in die
jaren daarna enorm veel foto’s gemaakt van de ogen die
bestudeerd zijn in de praktijk. Er is daardoor een uitgebreide
bibliotheek aan diamateriaal. Met dit materiaal, mijn kennis
en ervaring geef ik cursussen in binnen- en buitenland aan
particulieren en professionals.
Lezingen in Irisdiagnostiek
Ook geef ik lezingen Irisdiagnostiek.
Tijdens beursen ben ik vaak aanwezig
met de irismicroscoop voor een kort en
boeiend consult.
In de praktijk kunt u gebruik maken van mijn expertise in
de oogdiagnostiek voor opheldering van gezondheidsklachten op lichamelijk of emotioneel gebied. Omdat ik
een erkend Natuurgeneeskundig therapeut ben en lid van
de beroepsvereniging voor hoger opgeleiden NWP ben ik
geregistreerd bij de zorgverzekeraars.
Heeft u een aanvullende pakket dan kunt u dit consult
vergoed krijgen door de zorgverzekering. Dit valt onder de
alternatieve zorg en gaat niet ten koste van het eigen risico.
U kunt mij vragen om voor uw vereniging of andere
belangstellenden een lezing te verzorgen, er is een
interessante PowerPoint presentatie en een onderling
oefenen om e.e.a. in praktische ervaring om te zetten.
Mensen vinden dit heel boeiend en ik blijf het zelf leuk
vinden er over te vertellen en te laten beleven.
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