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Natuurlijke dynamiek / evenwicht 



Hormesis – het boogprincipe 

 evolutionair bepaalde grenzen 

Primaire verandering 

• Verandering wordt groter 

• Toenemende weerstand 

(reactie) 

• Herstel: van snel naar 

langzaam naar volledig  

Secundaire verandering 

• Aanpassing (duur 

afhankelijk) 

• Verlies veerkracht 

https://www.google.nl/url?q=http://www.levensgenieters.nl/page/Beachevents/Strandactiviteiten/Sportieve_strandactiviteiten/Pijl-_en_boogschieten&sa=U&ei=K8wqU52eHqSr0QWJyoHICQ&ved=0CC0Q9QEwAA&usg=AFQjCNEs0pJqGpZOCXZ94VJxTE5JKowWXg


Post-conditioning Hormesis 

Van Boogprincipe naar Stofzuigersnoerprincipe 
 

Primaire verandering   

Verandering – uittrekken snoer 

Toenemende weerstand (reactie) 

Herstel – volledig inrollen 

 

Secondaire: Onvolledig herstel (her-winding) 

Kleine verandering met weinig weerstand leidt tot volledig herstel 

 

Conclusie  

Bij onvolledig herstel na grote stress (ziekte) kan een lage dosis stress tot 

volledig herstel leiden (therapie)  



Hormesis – dose/respons 

Hormesis 

Lage dosis van toxische stoffen kunnen een 

gunstige werking hebben. 

 

‘Lage dosis stimulatie en hoge dosis remming’  



Luckey 1980 

(verzamelde 

honderden 

voorbeelden) 

Verklaring? 

Compensatie is 

groter dan aan-

gerichte schade 



Definities 

Postconditioning hormesis 

Schade door een hoge dosis stress kan worden 

verminderd door een nabehandeling met een lage 

dosis van dezelfde stressor. 

 

Lage dosis stress haalt het systeem uit de knoop 

en ondersteunt (zelf-)herstel  



Levercellen: visuele aspecten van ziekte 



 

Stimulatie genezing en het similia principe 
(Hahnemann, 1796) 

 
• Patient - Doctor interaction: “We need only to know the 

diseases of the human body accurately in their essential 

characteristics .... on the one side, and on the other side 

the pure effects of drugs, that is, the essential 

characteristics of the specific artificial diseases which 

they excite ....   

 

• Remedy prescription: By choosing a remedy for a given 

natural disease that is capable of producing a very 

similar artificial disease we shall be able to cure the most 

obstinate disease”.  



Levercel, stress en ziekte 

• Fysische stress 

– Hitte stress (overmatig orgaan functioneren) 

 

• Chemische stress 

– As, Cd, Hg, Pb, Cu 

 

• Pharmaceutical (Man-made) stress 

– Menadione (vit K) 

– DDTC (diethyldithiocarbamate)  



Similia en Postconditioning  

Symptomenpatroon / geneesmiddelbeeld   



Levercellen: visuele aspecten van ziekte 



Zelfherstel – tekenen in de cel 

< patroon van eiwitten als taal > 



Herstelbevorderende eiwitten 

als symptomen van de cel 

Typen van symptomen:  

• hsp28, hsp32, hsp60, hsp68, hsp70, 

hsp84, hsp100 

• grp78, grp94 



Patronen van herstelbevorderende eiwitten 

verschillen per type celstress/ziekte 



Onderzoek Similia principe 

Het 4-stappenplan: 

• Karakterisering zieke cel met behulp van 

patroon van hersteleiwitten 

• Bepalen gelijkenis met bekende patronen van 

hersteleiwitten 

• Testen effect van lage doses van diverse stress-

typen op de overleving van zieke cellen 

• Bepalen van correlatie tussen mate van 

gelijkenis en overleving 



Karakterisering zieke cel met behulp 

van patroon van hersteleiwitten 
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Patronen van herstelbevorderende eiwitten 

verschillen per type celstress/ziekte 



Bepalen gelijkenis patroon zieke cel met 

bekende patronen van hersteleiwitten 
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Verband tussen mate van gelijkenis en 

overleving: bewijs voor similia principe 
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Conclusie t.a.v. het similia principe 

• Het homeopathische Similia principe is bewezen op cel 
niveau. De uitkomst wordt gemeten met OVERLEVING 
als relevante maat.  

• De uitkomst reikt ver voorbij post-conditioning 
hormesis en isopathie. Het bevestigt de bewering van 
Hahnemann dat “We need only to know the diseases ... 
accurately in their essential characteristics .... on the one 
side, and on the other side the pure effects of drugs .... 
By choosing a remedy for a given natural disease that is 
capable of producing a very similar artificial disease we 

shall be able to cure ....”.  
• Homeopathie als concept is wetenschappelijk 

acceptabel als het maar goed wordt benoemd. 


