Oogdiagnostiek

Oogdiagnose geeft meer
inzicht in uw klachten
Oogdiagnose, ook wel iriscopie
genoemd, is een diagnostisch hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in
de achtergrond van klachten. Met oogdiagnose kan iemands constitutie in
kaart worden gebracht, dit is iemands
psychische en fysieke gesteldheid, en
mogelijke zwaktes van de organen. Met
behulp van oogdiagnose kan de natuurgeneeskundige therapeut gerichter een
behandelplan opstellen en preventieve
leefstijladviezen geven. Met oogdiagnose kan echter nooit een reguliere
diagnose gesteld worden of deze
vervangen. Ook zegt oogdiagnose niets
over aandoeningen van het oog zelf,
hiervoor moet u naar de oogarts.

De NWP is de oudste beroepsvereniging (1948)
in Nederland voor Natuurgeneeskundig Werkende Professionals. De missie van de NWP is
om natuurlijke gezondheid bereikbaar te maken
voor iedereen door garant te staan dat de aangesloten therapeuten deskundig zijn opgeleid
en professioneel praktijk voeren. Ook staan alle
aangesloten therapeuten onder toezicht van
een onafhankelijke tuchtrecht- en klachtencommissie. De NWP ziet natuurgeneeskunde als
onderdeel van integrale geneeskunde, als een
verantwoorde aanvulling op reguliere geneeskunde om zodoende te komen tot een gezonde
en duurzame levensstijl.

In de ‘spiegel van de ziel’ is veel te zien
Oog in oog met de iriscopist

What is iridology?
Iridology is a diagnostic tool that is used in
naturopathy to show your constitution, possible
weaknesses and predisposition for certain
diseases. All your organs are represented by a
specific part of the iris. Diseases or stress can
change the structure of the iris and the rest of
your eye, such as spots or clogged blood vessels
or alterations to the visible surface of the iris.
With the help of iridology, a naturopath can give
precise treatments for your individual needs
and advice regards lifestyle. Iridology, however,
cannot be used to identify diseases of the eye,
such as cataracts, and is not a replacement for
conventional diagnose.
The NWP (Beroepsvereniging voor Natuurkundig
Werkende Professionals) is a professional
organisation of naturopaths in the Netherlands
that guarantees that its members have studied
naturopathy, iridology and conventional medicine
to a professional level.

Kijk op www.nwp-natuurgeneeskunde.nl voor meer informatie over de NWP, oogdiagnostiek,
natuurgneeskunde, vergoeding door zorgverzekeraars en waar u een therapeut kunt vinden
bij u in de buurt. Met een NWP-therapeut werkt u samen aan een natuurlijke gezondheid.
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I N F O R M AT I E VA N D E N W P, H É T K E U R M E R K VO O R
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G U N U Z E L F E E N N AT U U R L I J K E G E Z O N D H E I D

Wat is oogdiagnostiek

De natuurgeneeskundig therapeut

Oogdiagnostiek, ook wel iriscopie genoemd, bestudeert het oog en met name het
regenboogvlies, de iris, op tekens die in relatie staan tot de organen. Ieder orgaan
heeft zijn vaste plaats in de iris. Lichamelijke en psychische klachten geven op
den duur veranderingen in het oog. Er wordt verondersteld dat een ziek orgaan
prikkels stuurt langs de zenuwbanen via het ruggenmerg naar bepaalde hersencentra. Van daaruit worden er signalen doorgegeven naar het oog waardoor er
structuurveranderingen optreden in de iris en het oogwit. Dit kunnen vlekjes zijn,
pigmentverkleuringen, rode bloedvaten of verandering in het steunweefsel van
de iris. Door bestudering van deze tekens kan de natuurgeneeskundige zien welke
organen niet goed functioneren. Ook iemands constitutie, dit is iemands lichamelijke en psychische gesteldheid, met zijn mogelijke zwaktes worden in kaart gebracht.
Oogdiagnostiek is dus een natuurgeneeskundig diagnostisch hulpmiddel. Het is geen
behandelwijze. Met oogdiagnose kan de therapeut gerichter een natuurgeneeskundig behandelplan opstellen en preventieve adviezen geven. Met oogdiagnose kan
echter nooit een reguliere diagnose gesteld worden of deze vervangen.

Een natuurgeneeskundig therapeut gebruikt oogdiagnose als diagnostisch hulpmiddel
in zijn praktijk. Oogdiagnose maakt dus onderdeel uit van een compleet natuurgeneeskundig onderzoek. Om de tekens in het oog te kunnen interpreteren moet de therapeut
uitgebreid kennis hebben van natuurgeneeskundige en regulier medische vakken. Alle
NWP-therapeuten die oogdiagnose uitvoeren, hebben een meerjarige opleiding in natuurgeneeskunde en oogdiagnosiek voltooid met aanvullende regulier medische kennis op hboniveau. Daarnaast is de therapeut verplicht om jaarlijks nascholingen te volgen om de kennis op peil te houden. Hierdoor kan de therapeut verantwoord oogdiagnose toepassen en u
gericht leefstijladviezen geven. Met een NWP-therapeut staat u er niet alleen voor.

Wat kunt u verwachten
De therapeut neemt uw klachten serieus en begrijpt dat iedere persoon uniek is. De oogdiagnose wordt als volgt uitgevoerd. Terwijl u
met uw kin in een steun zit van een iriscopieapparaat (een speciale
microscoop), schijnt de therapeut met licht in uw ogen om beter alle
tekens te kunnen zien. Tussendoor maakt de therapeut aantekeningen
en krijgt u even rust. Soms wordt er een foto of een film gemaakt van
uw ogen.
De oogdiagnose duurt gemiddeld 15-20 minuten. Hierna bespreekt de
therapeut met u de resultaten en het behandelplan. Oogdiagnose kan
ook uitgevoerd worden met een oogloep met ingebouwde verlichting.
Een oogloep is wat handzamer en u kunt rustig in uw stoel blijven zitten.

Bij welke klachten
Oogdiagnose is als diagnostisch hulpmiddel geschikt bij alle klachten, zowel psychische als
fysieke. Het kan de achtergrond van de klachten verduidelijken. Met name bij ‘onbegrepen
klachten’ kan oogdiagnose soms meer inzicht geven. Omdat oogdiagnose iemands constitutie in kaart brengt en daarmee de mogelijke aanleg voor bepaalde ziektes, kan de therapeut
preventieve leefstijladviezen geven. Oogdiagnose is geschikt voor alle leeftijden maar bij
jonge kinderen onder de zes jaar is vaak nog weinig aan de ogen te zien. Met oogdiagnose
kan niets gezegd worden over aandoeningen aan de ogen zelf. Het laat niet zien of u ver- of
bijziend bent of dat u een bepaalde aandoening heeft zoals staar. Hiervoor moet u echt naar
de oogarts.
Let op! Bij acute, ernstige klachten dient u altijd eerst uw huisarts te raadplegen.

“Omdat oogdiagnose iemands constitutie in kaart
brengt en daarmee de mogelijke aanleg voor
bepaalde ziektes, kan de therapeut preventieve
leefstijladviezen geven.”

