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Iriscopie
Met een microscoop (irismicroscoop) kijk ik in de ogen van de cliënt en maak daar foto’s van. De foto
bespreek ik en daar komen dan verschillende begrippen naar voren:
Constitutie, de belangrijkste info voor het individu. De constitutie via oogdiagnose; constitutie is de
sterkte en zwakte analyse van het individu. Er zijn verschillende constituties waarvan hier de
belangrijkste of meest voorkomende, lymphatisch, neurogeen , haematogeen, biliaire. En dan zij er
vele mengvormen. Groene ogen , fel blauw ,donkerbruin, bruingeel etc.
CONSTITUTIES: Lymphatisch: kenmerkend
zijn de dikke en gekronkelde radialen en
blauwe ogen of blauw grijs en blonde
haren. Meestal erg sterk , reageert fel op
prikkels en herstelt snel. Zwakten
slijmvliesaandoeningen, ontstekingen.
Neurogeen: fijne radialen en blauwe ogen
en blonde haren. Vaak zenuwstelsel
zwakte gecombineerd met allergieën en
multiple sclerose, migraine, eczeem.
Sensibele mensen en toch vasthoudend
aan hun streven.
Haematogeen: bruine ogen en meestal
donker haar. Groen bruine of geel bruine
iris. De radialen vaak niet zichtbaar door
de donkere pigmentatie. Zwakten:
Insufficiëntie van de klieren; ontstekingen.
Herstel verloopt langzaam.
Biliaire: Kleuren kunnen variëren van
blauw bruin, groen bruin maar
kenmerkend is dat het gebied rondom de
krause altijd bruin is. De radialen zijn
zichtbaar. Zwakten: Stofwisselings stoornissen, reumatische aandoeningen.

DIATHESEN: Aanleg of vatbaarheid voor het
krijgen van bepaalde ziekten.
Bindweefselzwakte-diathese: Komt bij alle
constituties voor , de radialen lopen sterk
uiteen , een bloemachtige roosvorming rondom
de krause. Deck (Groot Duits Iriscopist) noemde
deze iris een madeliefje-iris. Het bindweefsel is
grof van structuur waardoor de organen slecht
gesteund zijn en dus zwak zijn.
Reumatische diathese: Rondom de iris bevinden
zich tophi (bolletjes) , duidend op spierpijnen ,
gewrichten. Maar ook huidklachten.
Larviert-tetanische diathese: Komt voor bij alle
constituties. Cirkelvormige ringen rondom de
iris. Vaak verborgen gebreken.
Lipemische diathese: Komt voor bij alle
constituties. Witte spekachtige rand rondom de
iris. Kan op te hoog cholesterol duiden maar
ook arteriosclerose.
Urinezure diathese: Kan ook bij alle constituties
voorkomen maar vooral bij lymphatische en
neurogene. Witachtige, vaal witte wolk over de
iris. De ciliairrand donker meestal.
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