Reactiefenomenen bij de lokale resp. segmentale behandeling
Tijdsinterval
Na behandeling duidelijk minder klachten of volledig verdwijnen van de klachten,
gedurende een steeds langer tijdsinterval indiceert herhaling van de behandeling.
Segmentfenomeen
LA in pijnlijke lokalisatie resp. segment geeft verbetering en later verdwijnen.
Reactiefenomeen (Hopfer)
Verergering bij segmentale behandeling: < en > na 1-3 dagen.
Duidt op stoorveld op afstand, dat eerst behandeld moet worden. Segmentaal
doorbehandelen is zinloos.
Direct retrograad fenomeen (Hopfer)
Na segmentale behandeling meldt zich een stoorveld op afstand d.m.v. pijn, ontstekingsreakcie of functiestoornis.
Behandeling van het stoorveld brengt herstel van de klacht in het segment dat men
behandelde.
Indirect retrograad fenomeen
Gelijk aan retrograad fenomeen, maar zonder verdwijnen van de oorspronkelijk
behandelde klacht (segmentaal of stoorveld).
Na behandeling van het indirect retrograad fenomeen geeft hernieuwde behandeling van de oorspronkelijke klacht wèl herstel te zien.
Fenomenen bij stoorveldbehandeling
Secondefenomeen (Huneke)
Alle symptomen van het ziektebeeld dat door het behandelde stoorveld wordt onderhouden verdwijnen in één seconde. De verbetering houdt minmaal 20 uur aan,
bij tand- en kaakprobleem minimaal 8 uur. Tevens moet de behandeling van het
stoorveld uiteindelijk tot volledige klachtenvrijheid leiden.
Sofortfenomeen / nabuurfenomeen
De klachten op afstand verdwijnen meteen maar slechts voor enkele uren. Dit betekent dat in de buurt van het stoorveld is behandeld (bijv. tonsillen behandeld,
maar de verstandskiezen zijn het werkelijke stoorveld).
Vertraagd secondefenomeen
Verbetering niet in ‘n seconde, maar in uren tot dagen.
Voorspelt vaak een langer durende, herhaalde stoorveldtherapie.
Onvolledig secondefenomeen
Als secondefenomeen, maar dan slechts verdwijnen van een deel van de symptomen. De resterende symptomen blijven onveranderd. Men moet nauwkeurig documenteren om dit fenomeen te herkennen.
De overgebleven symptomen moeten dan segmentaal en evt. via stoorveldbehandeling elders tot verdwijnen worden gebracht. Een ziektebeeld kan dus door meerdere stoorvelden worden veroorzaakt resp. onderhouden.
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Stom secondefenomeen
Na segmentale behandeling zonder verbetering geeft ook grondige stoorveldbehandeling geen enkele verbetering. Toch kan dezelfde segmentale behandeling van
vóór de stoorveldbehandeling daarna verbetering en herstel geven. Reden: De behandelde stoorvelden veroorzaakten zelf een Regulationstarre, zodat de segmentale behandeling geblokkeerd was.
Euforie
T.g.v. plotseling vrijkomende energie na succesvolle behandeling.
Dwanghuilen/dwanglachen
Parasympathicotoon domineren na plots wegvallen sympathicotone prikkeltoestand.
Flushfenomeen
Af en toe na behandeling stoorveld.
Geen reactie
DD: Regulationstarre.
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