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Steeds vaker valt de term holistische geneeskunde I. -.

meer holistische praktijken voor diergeneeskunde te komen.

precies?

-
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In de reguliere geneeskunde is men gewend organen te be-
handelen. Als een kat een probleem heeft met een blaas of
een baarmoeder bijvoorbeeld dan worden er behandelingen
ingesteld om die blaas of baarmoeder weer beter te krijgen.
Dat gebeurt door middel van (chemische) geneesmiddelen of
operaties. Het nadeel van deze behandelingen is dat ze ge-
richt zijn op een orgaan en doordat er ook andere organen
beïnvloed worden door de behandelingen. ontstaan er bij-
werkingen. Als een blaas geopereerd moet worden voor ste-
nen bijvoorbeeld. moet het dier onder anesthesie en daar-
door wordt het hele dier belast met chemische stoffen. Als
een baarmoeder niet goed functioneert, 'wordt het dier be-
handeld met hormonen of antibiotica en daardoor raakt de
rest van het dier uit balans.

genezing. Het lichaam heeft de energie nodig om de ziekte
aan te kunnen. Zeker bij chronische klachten die allang aan-
wezig zijn, en ook als het dier al veel of lang reguliere midde-
len gehad heeft, kan het lang duren voordat de klachten
overgaan. In sommige gevallen kun je niet verwachten dat de
ziekte weggaat, zoals bij kanker of ernstige veranderingen in
gewrichten of organen, maar kun je wel de pijn verlichten en
zorgen dat het dier zich beter voelt.

Acute klachten ontstaan snel en gaan vaak ook snel weg. Het
is dus niet perse zo dat holistische geneeswijzen altijd lang-
zaam werken. Dat idee komt waarschijnlijk doordat ze
meestal gebruikt worden voor chronische klachten waar de

reguliere geneeskunde niet
meer uitkomt. En dat zijn ook
voor holistische geneeswijzen
vaak moeilijk op te lossen pro-
blemen.

Het grappige is dat holistische
geneeswijzen vaak heel gelei-
delijk werken, zodat het lijkt als-
of de ziekte vanzelf overgaat.
Zo krijg ik geregeld te horen dat
de middeltjes niet geholpen
hebben, maar als ik dan door-
vraag blijkt dat de klacht wel
over is. Een consult bij een ho-
listische dierenarts/therapeut
zal er heel anders uitzien dan bij
een reguliere dierenarts. Je
staat niet na 10 minuten weer
buiten. Tijdens een (eerste)
consult moeten alle klachten
zorgvuldig uitgespit worden;
wanneer zijn ze begonnen,
waardoor worden ze erger of
beter. Daarna wordt het dier
zelf onder de loep genomen,
karakter, gewoontes, reacties
op de omgeving, het weer etc.
Dan wordt het dier nagekeken
en daarna de behandeling inge-
steld. Tijdens vervolgconsulten

wordt er telkens weer gekeken hoe het gaat met het dier en
met de klachten en kan de behandeling worden bijgesteld als
dat nodig is.

In de h~!;1e~n~~sk~e
gaat men er vanuit dat e~-
vendwezelL een~nQrm zelfge-
nezend vermogen heeft. Ei-
geniijk kan het lichaam heel
goed voor zichzelf zorgen en
alle ziektes, nog voor zij tot ui-
ting komen, oplossen. Tenzij
het door omstandiqheden ~
Q.alans is. Die omstandiqheden
kunnen onder andere zijn:
slechte voeding, stress, lucht-
vervuiling, genetische afwijkin-
gen of behandeling met chemi-
sche stoffen. Daarom is het
belangrijk niet alleen het or-
gaan dat ziektesymptomen
vertoont te behandelen, maar
ook de oorzaak te achterhalen
en zoveel mogelijk de o~-
di~n te optimaliseren,-

fiQlistische qeneeswiizen zijn
bijvoorbeeld: klassieke home-
opathie, acupunctuur (of
eigenlijk TCM = Traditioneel
Chinese Geneeskunde), ~
veda. Dit zijn complete denk- G I k d.-::- d" h t h I d ' I e u van mens en Ier
Wijzen le e e e Ier mens
erbij betrekken en waarbij het karakter, de bouw, de reactie
op de omgeving en de voeding ook worden betrokken in de
keuze van de middelen. Daarnaast zijn er nog geneeswijzen
die natuurlijke middelen gebruiken en die op holistische wij-
ze gebruikt worden zoals: klinische homeopathie, Bach bloe-
sems, kruiden (westerse, Chinese, Indiase etc), voedings-
supplementen, essentiële oliën en natuurlijk de puur
energetische methoden als Reiki, magnetiseren etc.

Elke therapeut/dierenarts heeft een eigen manier van behan-
delen en een of meerdere geneeswijzen waarin hij/zij gespe-
cialiseerd is. Daardoor kan de werkwijze verschillen. Zelf
werk ik met homeopathie, acupunctuur, Bach bloesems,
kruiden, voedingssupplementen en voedingsadviezen. En ei-
genlijk ben ik zelf ook telkens weer verbaasd over wat je
soms allemaal kunt bereiken met heel eenvoudige middelen
als vo~g of gewone keukenkruiden.

Behalve de voedingssupplementen hebben al deze metho-
den gemeen dat ze in de eerste plaats de en~ie van het. dier
be'~n. Vaak nog voordat de klacht zelf overgaat merk
je dat het dier energieker, vrolijker en/of minder snauwerig
wordt. Het zit lekkerder in zijn vel. Dat is het eerste teken van Tannetje Koning, Holistisch dierenarts
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