
     

Nascholing ‘Holistisch medisch inzicht: lever en gal’  

Het lever-gal systeem  

Te hoog cholesterol, wat zegt het eigenlijk over de persoon en hoe komen we aan de hand van 

inzichten tot een duurzame therapie?  

In de integratieve geneeswijzen rusten we op een verfijnde, vaak psychosomatische diagnostiek. We 

werken in dit seminar aan een samenhangend mensbeeld dat zowel recht doet aan de details uit het 

medisch-wetenschappelijk onderzoek, als waar we een ziek mens in het dagelijks leven, en ziek op 

bed, werkelijk mee kunnen begrijpen. De lever met zijn biochemische processen wordt het 

onderwerp wat we fenomenologisch zullen benaderen. Het cholesterolprobleem levert onze 

vraagstelling.  

De lever is ons reparatie- en opbouworgaan. Voor het lichaam is de reparatie van een defect geen 

mechanische bezigheid. Het hele organisme is hier bij betrokken. In het ‘meer-stromenland’ van de 

lever vinden we een ongekend bedrijvige werkplaats ten dienste van de mens als geheel, bepaald 

vanuit het geheel. Binnen een relatief klein, traag stromend veneus capillairennetwerk, komt een 

verfijnde differentiatie van chemische processen tot stand waarin de bouwstenen voor het lichaam 

vorm krijgen. De lever is een magnifiek orgaan van assimilatieprocessen waarin het bloed zich ook 

nog van gifstoffen ontdoet. Vitaliteit, opbouw en zelfreinigend vermogen zijn in dit gebied direct aan 

elkaar gerelateerd. Bestudeer de lever nauwkeurig en je begrijpt wat de vaak geroemde kwaliteit 

‘vitaliteit‘ werkelijk inhoudt. Hoe kan je dit dan aan het organisme en haar fysiologische processen 

aflezen?  

Je leert begrijpen dat we binnen deze beperkte ruimte de gal, als resultaat van bloedafbraak, toch 

als een regelrechte gifstof moeten opvatten. De zinvolle polariteit tussen opbouw en afbraak in de 

lever, voeding- en gifstoffen kunnen we nalopen in leverpathologie zoals de hepatitis en vinden we 

zelfs terug gerelateerd aan bepaalde psychische stoornissen. Dit seminar laat zien dat de fysiologie 

en haar biochemie inzichtelijk kan worden als uitdrukking van een intern georganiseerd, bezield en 

zelfbewust mens. De chemische processen zijn binnen het lichaam anders dan in het laboratorium, 

ze drukken aspecten van de psyche uit en zeggen iets over de constitutie van de desbetreffende 

mens! De integratie van de reguliere, de homeopathische en                                                                        

antroposofische geneeskunde komt in deze masterclass samen tot professioneel houvast in de 

praktijk en aan het ziekbed. Dit seminar is geschikt voor alle artsen en therapeuten met een 

praktische medische basiskennis. Het hoofdstuk ‘Lever en galblaas’ uit Merck Manual is het 

uitgangsniveau. Bij het seminar wordt een handout uitgereikt met ondersteunende literatuur.  

Doelgroep  

Deze nascholing is geschikt voor alle therapeuten en artsen die meer inzicht willen.  

 



 

 

Docent Paul Albers 

Docent integrale geneeswijzen, homeopathie en Klassiek Homeopaat sinds ’87. Zijn praktijk is het 

resultaat van een ruime oriëntatie binnen de gezondheidszorg. Zijn medische kennis heeft hij 

opgedaan tijdens zijn geneeskunde studies in  Amsterdam en Nijmegen. Zijn praktische  ervaring 

varieert van eerste hulpwerk in een regulier ziekenhuis tot werken onder druk van zware pathologie 

in klinieken in India. "Ik zie dagelijks opnieuw in mijn praktijk wat deze holistische geneeskunde aan 

mensen op het gebied van gezondheid en welbevinden brengt, dit geeft mij veel voldoening. 

Homeopathie maakt echt genezen waar. Het is mijn missie om de geneeskunde weer inzichtelijk en 

weldadig te maken."  

 

Kosten € 95,00 Je ontvangt een factuur per e-mail.  

  


