BIOLOGISCHE SPECIAALPROGRAMMA’S
OVERZICHT
geschreven door Caroline Markolin, Ph.D.

Klik om te selecteren ...
Organen die worden aangestuurd vanuit de hersenstam
Organen die worden aangestuurd vanuit de middenhersenen
Organen die worden aangestuurd vanuit de kleine hersenen
Organen die worden aangestuurd vanuit het hersenmerg
Organen die worden aangestuurd vanuit de hersenschors
Organen die worden aangestuurd vanuit de hersenschors met functionele veranderingen of functioneel verlies
Organen die worden aangestuurd vanuit het hersenmerg en de motorische cortex
Organen die worden aangestuurd vanuit het diencephalon
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ORGANEN DIE WORDEN AANGESTUURD VANUIT DE HERSENSTAM

ORGAAN
Hypofyse

BIOLOGISCH CONFLICT
1. brokconflict
- rechter kant: niet in staat zijn om een brok te pakken
te krijgen omdat het individu te klein is
- linker kant: niet in staat zijn om een brok te
elimineren omdat het individu te klein is

MEDISCHE GESTELDHEID
gigantisme, acromegalie, intra-uteriene
groeiachterstand, dwerggroei, prolactinoom,
galactorroe, voortijdige ontwikkeling, vertraagde
puberteit

2. niet in staat zijn om het kind of de familie te voeden
Pijnappelklier

plotselinge lange duisternis
- rechter kant: niet in staat zijn om licht op te vangen
- linker kant: niet in staat zijn om uit het donker te
komen

Plexus choroïdeus

1. brokconflict
- rechter kant: niet in staat zijn om een brok naar
binnen te laten vloeien
- linker kant: niet in staat zijn om een brok eruit te
laten vloeien

pijnappelkliertumor, pineaal ependymoom,
pijnappelkliercyste

plexus choroïdeus ependymoom, waterhoofd
(hydrocephalus)

2. de hersenen zijn te droog
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Traanklieren

conflict gerelateerd aan een visuele brok

traankliertumor, traanklierontsteking

- rechter kant: een visuele brok niet op kunnen
vangen
- linker kant: een visuele brok niet kunnen elimineren
Vaatvlies
Iris
Straalvormig lichaam

conflict gerelateerd aan een visuele brok

Middenoor
Buizen van Eustachius

conflict gerelateerd aan een hoorbrok

Mond en Keelholte diepliggend
slijmvlies

brokconflict

Longblaasjes

doodsangstconflict

longkanker, longtuberculose, longoedeem,
longemfyseem, pulmonaire sarcoïdose

Bekercellen

angst om te stikken

mucoviscidose, taaislijmziekte

Schildklier

brokconflict

hyperthyreoïdie, struma, schildklierkanker,
hypothyreoïdie

- rechter kant: een visuele brok niet op kunnen
vangen
- linker kant: een visuele brok niet kunnen elimineren

- rechter kant: een hoorbrok niet op kunnen vangen
- linker kant: een hoorbrok niet kunnen elimineren

- rechter kant: een brok niet te pakken kunnen krijgen
- linker kant: een brok niet kunnen elimineren

- rechter kant: niet snel genoeg zijn om een brok te
kunnen bemachtigen
- linker kant: niet snel genoeg zijn om een brok te
kunnen elimineren
Bijschildklieren

brokconflict
- rechter kant: niet in staat zijn om een brok te
bemachtigen
- linker kant: niet in staat zijn om een brok te
elimineren

Slokdarm (onderste derde deel)

niet in staat zijn of niet toegestaan worden om een
brok door te slikken

vaatvliesmelanoom, irismelanoom, straalvormig
lichaam melanoom, oogzenuwtumor, coloboom,
vaatvliesontsteking, uveitis

middenoorontsteking, oorpoliep, ingetrokken
trommelvlies, akoestisch neuroom

mondkanker, tongkanker, neuspoliep, neusabces,
vergrote keelamandelen, keelamandelontsteking,
aften, spruw, de bof, syndroom van Sjögren

hyperparathyreoïdie, hypercalciëmie,
bijschildklierkanker, hypoparathyreoïdie

slokdarmkanker, slokdarmspataderen
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Maag (grote kromming)
Twaalfvingerige darm

onverteerbaar brokconflict

maagklachten, maag- / darmkanker

Leverparenchym

verhongeringsconflict

leverkanker, leverabces, levertuberculose,
levercyste, hepatomegalie

Alvleesklier

onverteerbaar brokconflict

alvleesklierkanker, alvleesklierontsteking

Dunne darm

onverteerbaar brokconflict

dikkedarmkanker, darmpoliep, intestinale
schimmelinfectie, blindedarmontsteking,
prikkelbare darmsyndroom, colitis ulcerosa,
diverticulitis

Dikke darm

onverteerbaar brokconflict

dikkedarmkanker, darmpoliep, intestinale
schimmelinfectie, blindedarmontsteking,
prikkelbare darmsyndroom, colitis ulcerosa,
diverticulitis

Sigmoïd
Diepliggend rectumslijmvlies

ontlasting conflict

dikkedarmkanker, rectale poliep, rectaal abces

Nierverzamelbuizen

alleen-achtergelaten-worden conflict, existentie
conflict, vluchtelingconflict, hospitalisatieconflict

waterretentie, uremie, nierkanker, niertuberculose,
nefritis, nefrotisch syndroom, cirrotische nier,
nierstenen

Bijniermerg

ondraaglijke intense stress

bijnierkanker

Blaasdriehoek (trigonum)

lelijk, smerig brokconflict

blaaskanker, blaaspoliep, etterende tuberculose
baasontsteking

Prostaatklier

voortplantingsconflict, seksueel conflict,
geslachtsconflict

prostaatkanker, prostaathyperplasie,
prostaatontsteking

Smegmaproducerende klieren

niet in staat zijn om een nauwe of droge vagina te
penetreren

penisschimmelinfectie

Baarmoeder
Eileiders

voortplantingsconflict, innestelingsconflict,
geslachtsconflict

baarmoederkanker, baarmoederpoliep,
endometriose, endometritis, baarmoederinfectie

Klieren van Bartholin

onvoldoende vaginaal slijm kunnen produceren

bartholin cyste, vaginale droogheid
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ORGANEN DIE WORDEN AANGESTUURD VANUIT DE MIDDENHERSENEN

ORGAAN

BIOLOGISCH CONFLICT

MEDISCHE GESTELDHEID

Pupilspieren

licht-gerelateerd brokconflict

miosis (overmatige pupilvernauwing,
nachtblindheid), mydriasis (overmatige
pupilverwijding, dagblindheid, lichtgevoeligheid)

Ciliaire spieren (gladgestreept)

niet in staat zijn om te zien wat dichtbij is

bijziendheid

Darmspieren

niet in staat zijn om een onverteerbare brok te
passeren

darmkoliek

Sigmoïd en Rectale spieren
(bovenste rectum)

ontlasting conflict

rectale spasmen

Inwendige rectale sluitspier

niet in staat zijn de ontlasting op te houden

rectale spasmen

Inwendige blaassluitspier

niet in staat zijn de urine op te houden

blaasspasmen

Baarmoederspieren

niet in staat zijn om de foetus vast te houden

baarmoederfibromen

Vrouwelijke kiemcellen

zwaar verliesconflict

ovariumteratoom, dermoïdcyste

Mannelijke kiemcellen

zwaar verliesconflict

testikelteratoom

Hartspier (boezems)

niet in staat zijn om het bloed voort te stuwen

Boezemfibrilleren
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ORGANEN DIE WORDEN AANGESTUURD VANUIT DE KLEINE HERSENEN

ORGAAN

BIOLOGISCH CONFLICT

MEDISCHE GESTELDHEID

Myelineschede

aanrakingsconflict

neurofibroom (periferisch glioom), ziekte van
Recklingshausen

Ooglidklieren

aanval tegen het oog, misvormingsconflict

hordeolum (strontje), hagelkorreltje, ooglidtumor

Longvlies

aanval tegen de borst

pleuraal mesothelioom, pleuritis
(borstvliesontsteking), pleurale effusie

Buikvlies

aanval tegen de buik

peritoneaal mesothelioom, peritonitis
(buikvliesontsteking), peritoneale effusie, ascites

Omentum

lelijk conflict met betrekking tot de buik

omentaal mesothelioom

Tunica vaginalis testis

aanval tegen de testikels

testiculair mesothelioom, hydrocele

Borstklieren

nest-zorg conflict, verbale strijd

borstklierkanker

Lederhuid

aanvalsconflict, misvormingsconflict,
bezoedelingsconflict

melanoom, huidtuberculose, Kaposi-sarcoom,
lepra, steenpuist, ontsteking van de haarfollikel,
haarnestcyste, pokken, gordelroos, acne,
nagelschimmel, voetschimmel

Hartzakje

aanval tegen het hart

pericardiaal mesothelioom, pericarditis,
pericardiale effusie, harttamponnade
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ORGANEN DIE WORDEN AANGESTUURD VANUIT HET HERSENMERG

ORGAAN

BIOLOGISCH CONFLICT

MEDISCHE GESTELDHEID

Kraakbeen van het oor

eigenwaarde-inbreuk conflict

perichondritis

Nierparenchym

water- of vloeistofconflict

nierkanker, niercyste

Bijnierschors

conflict, uit de baan te zijn geworpen, de verkeerde
keuze te hebben gemaakt, ‘op het verkeerde paard te
hebben gewed’

de ziekte van Addison, bijniercysten,
bijnierkanker, het syndroom van Cushing,
hirsutisme

Testikels

verliesconflict

teelbalcyste, testikelkanker

Corpus cavernosum

eigenwaarde-inbreuk conflict

erectiestoornissen, de ziekte van Peyronie,
phimosis, frenulum breve

Eierstokken

verliesconflict

ovariumcyste, endometriose, eierstokkanker

Spieren (dwarsgestreept)

eigenwaarde-inbreuk conflict

spieratrofie, spiernecrose

Bindweefsel

eigenwaarde-inbreuk conflict

fibroom, keloïden, sclerodermie, contractuur van
Dupuytren

Vetweefsel

eigenwaarde-inbreuk conflict

lipoom, xanthoom, cellulitis
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Botten en gewrichten

eigenwaarde-inbreuk conflict

osteolyse, osteoporose, artritis, carpaal tunnel
syndroom, hernia, spit, sciatia, cervicale
spondylose, scoliose, kyfose, lordose, hielspoor,
bunion, jicht, botkanker, osteosarcoom,
bloedarmoede, leukemie, plasmacytoma,
hemochromatose

Pezen

eigenwaarde-inbreuk conflict

tendinitis (peesontsteking)

Kraakbeen

eigenwaarde-inbreuk conflict

arthrose, perichondritis

Tandbeen en kaakbeenderen

bijtconflict (niet in staat zijn om te bijten)

gaatjes, parodontitis, tandabces, kaakgezwel

Lymfevaten en Lymfeklieren

eigenwaarde-inbreuk conflict

lymfoom, lymfoedeem, klierkoorts

Milt

bloedconflict of letselconflict

splenomegalie, miltontsteking, miltcyste

Bloedvaten

eigenwaarde-inbreuk conflict, geketend-zijn conflict

arteritis, atherosclerose, arteriosclerose,
abdominaal aneurysma, cerebraal aneurysma,
flebitis, spataderen

Endocardium
Hartkleppen

eigenwaarde-inbreuk conflict

mitrale insufficiëntie, mitralisstenose, aortainsufficiëntie, aortastenose, pulmonale
klepstenose, endocarditis
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ORGANEN DIE WORDEN AANGESTUURD VANUIT DE HERSENSCHORS

ORGAAN

BIOLOGISCH CONFLICT

MEDISCHE GESTELDHEID

Traankliergangen

gezien willen worden of niet gezien willen worden

droge ogen, syndroom van Sjögren, ontstoken
traanzak

Ooglidkliergangen

visueel scheidingsconflict

droge ogen, Sjögren syndroom

Bindvlies
Lens
Hoornvlies

visueel scheidingsconflict

conjunctivitis, pterygium, pinguecula, grijze staar,
hoornvliesontsteking, astigmatisme, verziendheid,
bijziendheid

Neusslijmvlies

geurconflict, stinkconflict

hooikoorts, bijholte-, voorhoofdsholteontsteking

Neusbijholten

geurconflict, stinkconflict

hooikoorts, bijholte-, voorhoofdsholteontsteking

Strottenhoofdslijmvlies

schrikangstconflict or territoriumangst-conflict

laryngitis, strottenhoofdkanker, stembandpoliepen

Bronchiaal slijmvlies

territoriumangst-conflict or schrikangstconflict

bronchitis, logontsteking, griep, atelectase,
bronchiaalcarcinoom

Luchtpijp

niet genoeg lucht kunnen krijgen

luchtpijpontsteking, keelkanker (tracheale kanker)

Kieuwbooggangen

frontaalangst-conflict of machteloss-conflict

struma, schildkliercyste, thyroglossale cysten,
schildklierfistel

Oppervlakkig slijmvlies van de
mond en keelholte

oraal conflict

aften, mondkanker, gingivitis, abces van het
tandvlees
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Keel

een brok niet door willen slikken

keelpijn, keelontsteking

Speekselkliergangen

niet in staat zijn of niet mogen eten

speekselklierontsteking (parotitis), syndroom van
Sjögren

Schildkliergangen

machteloss-conflict of frontaalangst-conflict

struma, schildkliercyste, thyroglossale cysten,
schildklierfistel

Slokdarm
(bovenste tweederde deel)

een brok niet willen inslikken

slokdarmkanker

Maag (kleine kromming)
Maagpoort
Twaalfvingerige darm

territoriumergernis-conflict of identiteitsconflict

maagzweren, pylorische ulcera, duodenale ulcera,
maagreflux, gastritis

Galwegen
Galblaas

territoriumergernis-conflict of identiteitsconflict

geelzucht, hepatitis, hepatomegalie, levercirrose,
leverkanker, cholecystitis, galstenen

Alvleeskliergangen

territoriumergernis-conflict of identiteitsconflict

alvleesklierontsteking, alvleesklierkanker

Oppervlakkig rectumslijmvlies

identiteitsconflict of territoriumergernis-conflict

aambeien

Perianale gangen

niet in staat zijn om de ontlasting snel genoeg kwijt te
raken

perianale cyste, perianale fistel

Nierbekken
Urineleider

territorium-markeringsconflict

nierinfectie, nierbekkenontsteking, nierstenen

Blaas
Urinebuis

territorium-markeringsconflict

urineweginfectie, cystitis, urethrale gonorroe,
blaaswratten, urotheelcarcinoom

Prostaatgangen

territorium-markeringsconflict

intraductale prostaatkanker

Glans penis

scheidingsconflict, penis conflict

overgevoeligheid van de penis, hypogevoeligheid
van de penis

Baarmoederhalsslijmvlies

seksueel conflict, paringsconflict

baarmoederhalskanker

Vaginaal slijmvlies

seksueel scheidingsconflict

vaginale droogheid, vaginale herpes, vaginale
wratten
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Clitoris

scheidingsconflict, clitoris conflict

clitorale overgevoeligheid, clitorale
hypogevoeligheid

Melkgangen

scheidingsconflict

bindweefselknopen, intraductale borstkanker,
borstcyste, mastitis, ziekte van Paget

Opperhuid

scheidingsconflict

alopecia areata, vitiligo, albinisme, dermatitis,
eczeem, netelroos, mazelen, rubella,
waterpokken, roodvonk, rosacea, lupus
erythematodes, herpes, psoriasis, wratten,
basalioom, sclerodermie

Tandglazuur

bijtconflict (niet van je af mogen bijten)

gaatjes

Kransslagaderen

territoriumverlies-conflict or seksueel conflict

angina pectoris, arteriosclerose, hartaanval

Kransaderen

seksueel conflict of territoriumverlies-conflict

angina pectoris, longembolie

Aorta
Halsslagaderen
Ondersleutelbeenslagaderen

territoriumverlies-conflict or seksueel conflict

halsslagader aneurysma, halsslagader stenose,
subclavian slagader aneurysma

Sinus caroticus

de bloeddruk is te hoog

carotis bifurcatie, atheromatose
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ORGANEN DIE WORDEN AANGESTUURD VANUIT DE HERSENSCHORS
met functionele veranderingen of functioneel verlies

ORGAAN

BIOLOGISCH CONFLICT

MEDISCHE GESTELDHEID

Netvlies

"angst in de nek" die niet kan worden afgeschud

bijziendheid, verziendheid, scotoma,
netvliesloslating, maculaire degeneratie

Glasachtig lichaam

angst voor een roofdier

groene staar, glaucoom

Slakkenhuis (binnenoor)

hoorconflict

oorsuizen, gehoorverlies

Evenwichtsorgaan (binnenoor)

evenwichtsconflict, valconflict

duizeligheid, ataxie, ziekte van Menière

Botvlies

ernstig scheidingsconflict

reuma, aangezichtspijn, gevoelloosheid,
voetulcera, beenulcera, de ziekte van Raynaud,
gangreen
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ORGANEN DIE WORDEN AANGESTUURD VANUIT HET HERSENMERG
EN VANHUIT DE MOTORISCHE CORTEX

ORGAAN
Ooglidspieren

BIOLOGISCH CONFLICT

MEDISCHE GESTELDHEID

levator palpebrae: niet in staat zijn om de ogen open
te houden

ptosis, lagophtalmos,

orbicularis oculi: niet in staat zijn om de ogen te
sluiten

ectropion, entropion

Ciliare spieren
(gestreepte)

Niet kunnen zien was dichtbij is

verziendheid

Extra-oculaire spieren

niet willen kijken of niet mogen kijken in een bepaalde
richting

scheelzien, nystagmus, lui oog

Stapediusspier

geluidsconflict

hyperacusis, spasmen van de stapedius spier

Strottenhoofdspieren

schrikangstconflict of territoriumangst-conflict

kinkhoest, spastische laryngitis, larynx astma

Bronchiale spieren

territoriumangst-conflict of schrikangstconflict

kinkhoest, spastische bronchitis, bronchiale astma

Middenrif

niet in staat zijn om voldoende te kunnen ademen,
fysiek overvraagd worden

middenrifbreuk, hiatus hernia

Tong

niet in staat zijn om de tong weg te trekken

tongspierverlamming
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Slokdarmspieren

een brok niet weer uit kunnen braken

slokdarmspasmen

Rectale spieren (onderste rectum) niet in staat zijn om het territorium voldoende te
Uitwendige rectale sluitspier
markeren

fecale incontinentie, rectale spasmen

Blaasspier
Uitwendige blaassluitspier

niet in staat zijn om zijn plaats voldoende te markeren

incontinentie, blaaskrampen, bedplassen

Baarmoederspieren
Baarmoedermond

niet in staat zijn om de foetus voldoende vast te
kunnen houden

baarmoederkrampen

Vaginale spieren

niet in staat zijn om de penis vast te houden

vaginisme

Skeletspieren

motorisch conflict of niet in staat zijn om te bewegen,
het gevoel vast te zitten

verlamming, verlamming van Bell, polio, ALS,
Multiple Sclerose, Guillain-Barré syndroom,
epileptische aanval, focale dystonie, Parkinson,
tetanus, beroerte

Kaakspieren

eigenwaarde-inbreuk conflict

trismus, tandenknarsen

Hartspier (ventrikels)

overvraagd-, of overbelastingsconflict

hartinsufficiëntie, myocarditis, myocard sarcoom,
ventrikelfibrillatie, hartinfarct, slaapapneu
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ORGANEN DIE WORDEN AANGESTUURD VANUIT DE DIENCEPHALON
met functionele veranderingen of functioneel verlies

ORGAAN

BIOLOGISCH CONFLICT

MEDISCHE GESTELDHEID

Thalamus

volledige zelfopgave

extreme rusteloosheid, thalamusglioom

Reukzenuwen

niet in staat zijn om iets of iemand te ruiken

hyposmie, anosmie, hyperosmie

Eilandcellen (Alvleesklier)

angst-walging-conflict or weerstandsconflict

hypoglykemie, diabetes

Vertaald door Arjen Lievers
Bron: www.LearningGNM.com
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