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Betreft: behandelverslag patiënt met diabetes mellitus met rozemarijn oliedispersiebaden. 
 
De oliedispersiebadtherapie heeft zijn oorsprong in de aanwijzing van Rudolf Steiner om diabetes te behandelen met fijn vermengde rozemarijn olie in het bad. 
Door dit advies ontwikkelde Werner Junge in 1937 het oliedispersie-apparaat, en bracht hiermee een perfecte vermenging, zonder emulgatoren, tot stand van olie en 
water. Het is dan een leuke ervaring, als de behandeling van een patiënt met diabetes tot een mooi aansprekend resultaat leidt. Twee weken na een serie van 7 
rozemarijn oliedispersiebaden kon de patiënt volledig stoppen met het spuiten van insuline en gebruikt daarvoor alleen de lichte medicatie in tabletvorm.  
Voorwaar een bijzonder gevolg en een zeer tevreden patiënt. 
 
Betreft Geb. dt. Diagnose Behandeling 
Dhr. C. 60 jaar Diabetes mellitus, 

insuline afhankelijk 
Rozemarijn oliedispersiebad
vlg. W. Junge 

 
 

Datum: 

Lich Temp 
voor bad, 
onder tong 

Water
Temp

LT na 
bad + 
0,5! 

LT na 
rust + 
0,5! 

Duur 
bad Badolie Onderwater borstelmassage Bijzonderheden mbt waarnemingen pat en/of ther. I.E. 

29-09-10 36,0 + 0,5 35,7 36,45 36,75 8 min rozemarijn - 
Watertemp bleef als lich. Temp (maw voelde het niet  
afkoelen) 20 + 4 tabl 

4-okt 35? 35,6 36,3 36,8 10 min      ,, - Voelde bij instappen erg warm, bleef zo.  

6-okt 35? 35,2 36,5 36,7 12 min      ,, - 

Bad voelde warm omhullend, geen koude plekken. 
Bad heeft groet impact, na afloop warm en duizelig. 
Suiker voor bad 6,2 erna 7,3  

11-okt 35? 35,1 36,05 36,5 14 min      ,, 
Benen licht 3x naar caud., zeer gevoelig
+ spierspanning 

Zelf de insuline aan het verlagen! Bij opstaan,  
waarde 4,2, nu voor bad 6,2 erna 5,9 12 + 3 tabl 

13-okt ? 34,9 36,2 36,55 16 min      ,, 
Benen id 11-10 naar cran. + armen licht
effl. cran. 3x  

Na vorig bad wollig warm, kon niet te snel naar huis 
wandelen! 

Gister 10, 
vandaag 8 

18-okt ? 34,9 36,6 37 18 min      ,, Id. 13-10 + rug kort in zit.  10 
20-okt ? 34,9 36,1 36,95 20 min      ,, Id 18-10 + buik en borstkas Na vorige keer niet meer wattige reactie! 8 

 
Telefonisch contact half december: begin november gestopt met spuiten van insuline, de tabletmedicatie eerst naar 2, nu op 4. 
 
 


