
Flink	kort	of	toch	niet?
Nog	even	naar	de	trimsalon	voor	een	zomerkapsel
van	de	hond?	Dat	is	vaak	heel	gebruikelijk,	maar
niet	echt	verstandig.	Waarom	eigenlijk	niet?
	
De	lichaamstemperatuur	van	de	hond	ligt	tussen
de	38	en	39	graden.	Om	deze	temperatuur
constant	te	houden,	zowel	in	de	winter	als	in	de
zomer	worden	de	dekharen,	onderwol,	huid	en	de

onderhuid	als	isoleermateriaal	gebruikt.	Ideaal	dus.
	
De	vacht	is	een	belangrijk	onderdeel	van	de	isolatie	van	de	hond.	De	onderwol
en	voornamelijk	de	luchtlaag	die	aanwezig	is	tussen	de	haren	werkt	isolerend.
Daarnaast	zorgt	de	vacht	dat	de	zonnestralen	niet	direct	de	huid	kan	bereiken,
zo	wordt	zonnebrand	voorkomen.	De	intacte,	gepigmenteerde	hondenvacht
houdt	bovendien	de	straling	tegen.	Zeer	kortharige	en	lichte/witte	honden	zijn
daarom	extra	gevoelig.
	
Wij	mensen	raken	warmte	kwijt	doordat	onze	bloedvaten	zich	verwijden.	Het
bloed	kan	dan	warmte	afgeven	aan	de	koelere	omgeving.	Daarnaast	voeren
we	lichaamsvocht	af	door	te	zweten.	Door	het	zweetvocht	wat	verdampt	op	de
huid	koelen	we	extra	af.
	
Bij	honden	werkt	dit	anders.	Hun	zweetkliertjes	bevinden	zich	in	de
voetzooltjes	en	zijn	vooral	bedoeld	om	geuren	achter	te	laten.	Het	oppervlakte
is	veel	te	klein	om	het	hele	hondenlijf	af	te	laten	koelen.

Heb	jij	ideeën	voor	de
volgende	nieuwsbrief?

Over	welk	onderwerp
zou	je	graag	meer	willen	weten?

Ik	hoor	het	graag	van	je.

Stuur	een	mail	naar:
info@behandelnatuurlijk.nl.		

Facebook Website
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Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde	is	een	holistische	geneeskunde	waarbij	er	vanuit	gegaan
wordt	dat	een	dier	bestaat	uit	een	fysiek	lichaam	maar	ook	een	mentaal	en
energetisch	lichaam.	Bij	een	disbalans	binnen	deze	3-eenheid	kunnen	er
klachten	ontstaan.	Om	te	achterhalen	wat	de	oorzaak	van	deze	disbalans	is
wordt	er	naast	de	klacht	ook	gekeken	naar	het	totale	dier	en	de
levensomstandigheden.	Alles	wordt	onder	de	loep	genomen;	de	geschiedenis
van	het	dier	vanaf	de	geboorte	tot	nu,		huisvesting,	voeding,	entingen,	relatie
met	de	eigenaar	etc.		Als	het	totale	beeld	van	het	dier,	omstandigheden	en
klacht	duidelijk	is	dan	kunnen	er	maatregelen	geadviseerd	worden	zoals
bijvoorbeeld	advies	m.b.t.	de	huisvesting,	voeding	en	omgang.
	
Indien	nodig	wordt	er	ook	behandeld	met	natuurlijke	middelen.	De
maatregelen	en	middelen	hebben	tot	doel	om	het	zelfgenezend	vermogen	van
het	dier	te	activeren	zodat	het	lichaam	de	ziekte	zelf	kan	overwinnen	en	er
sterker	uit	komt	dan	voor	de	ziekte.
	
Preventie	speelt	een	grote	rol	bij	de	natuurgeneeskunde.	Het	is	belangrijk	om
te	kijken	of	een	dier	optimaal	dier	kan	zijn	en	aan	zijn	soort	specifieke
behoeften	kan	voldoen.	Kan	een	paard	groomen	met	kuddegenoten?	Kan	een
varken	wroeten	en	een	kip	rondscharrelen?	Ook	de	voeding	komt	kijken	als
we	het	over	preventie	hebben.	Sluit	de	voeding	wel	aan	bij	het
spijsverteringsstelstel	van	het	dier	zodat	het	optimaal	verteerd	kan	worden?
	
Natuurgeneeskunde	is	breed	en	de	mogelijkheden	zijn	enorm.	Binnen	de
natuurgeneeskunde	kennen	we	verschillende	therapieën	zoals:	aromatherapie,
fytotherapie,	homeopathie,	Bach	Bloesemtherapie,	Ttouch,	celzouten,
massage	en	gedragstherapie.	Een	korte	uitleg	van	deze	verschillende
therapeuten	is	te	vinden	op	mijn
website:	http://www.behandelnatuurlijk.nl/Site/Natuurgeneeskunde.html

Elk	dier	is	uniek	en	krijgt	een	behandelplan	op	maat

Met	natuurgeneeskunde	kunnen
prachtige	resultaten	worden
behaald.	Maar	waarschuw	bij
spoedgevallen	of	twijfel	altijd	eerst
uw	dierenarts.
	
Met	o.a.	de	volgende	klachten	kunt
u	bij	Behandel	Natuurlijk	terecht:
	

Spijsverteringsklachten
Gedragsproblemen
Huidklachten

Bewegingsklachten
Maar	ook	voor	een	jaarlijkse	APK

	
Behandel	Natuurlijk	behandeld	alle

dieren:
Huisdieren,	vee	en	exoten.

	

Ervaringen:	Lutske	en	Leentje

Geschreven	door	eigenaresse	Suzanne	Vlaming

Via	marktplaats	kwamen	er	twee	Nederlandse	Landgeiten	op	mijn	pad.	Alleen
op	de	foto	al	was	ik	verliefd!	Het	waren	2	angstige,	maar	toch	ook	wel
nieuwsgierige	dieren.	Leentje	was	zeer	duidelijk	de	baas.	Lutske	mocht,
ondanks	dat	ze	vanaf	dag	één	samen	opgegroeid	waren,	niet	bij	Leentje	in	de
buurt	komen	en	kwam	daardoor	dus	ook	eten	te	kort.	Overdag	liepen	ze
samen	in	een	grote	wei,	maar	's	nachts	gingen	ze	in	een	schuurtje	naar
binnen	waarbij	ze	alle	twee	een	eigen	hok	hadden	en	Lutske	rustig	kon	eten.
De	eerste	dagen	bij	mij	thuis	eerst	rustig	binnen	laten	wennen	aan	mij	en	aan
hun	nieuwe	omgeving.	En	net	als	bij	hun	vorige	eigenaren	overdag	samen	en
's	nachts	gescheiden.	Ik	vond	het	erg	jammer	dat	ze	niet	in	alle	rust	samen
konden	leven	en	dat	Leentjes	'energie'	veel	te	sterk	was	voor	Lutske.	Eerst
heb	ik	ze	rustig	een	maand	laten	wennen	aan	alle	veranderingen,	maar	qua
gedrag	zat	er	geen	verbetering	in.
	
Daarom	de	hulp	van	Daphne	ingeroepen	met	de	vraag	of	ze	iets	voor	mij	en
de	dames	kon	betekenen.	Nadat	Daphne	de	situatie	bekeken	had	wist	ze	niet
zeker	of	Bach	Bloesem	wat	kon	veranderen	aan	het	gedrag,	aangezien	ze
gewoon	een	duidelijke	rangorde	laten	zien	en	dit	past	bij	de	geit.	Maar	we
gingen	de	uitdaging	aan	en	gewoon	eens	even	kijken	hoe	ze	er	op	gingen
reageren.	Lutske	kreeg	Bach	Bloesems	om	te	kijken	of	zij	wat	sterker	in	haar
'schoenen'	kwam	te	staan	er	zo	meer	harmonie	zou	komen.	Al	binnen	een
week	merkte	ik	verschil!	Lutske	liet	zich	niet	meer	weg	jagen	door	Leentje,
maar	liep	gewoon	weg	om	de	confrontatie	te	ontlopen	en	als	ik	stiekem	om
een	hoekje	keek	stonden	ze	met	z’n	tweeën	uit	één	hooiruif	te	eten,	al	kon	je
nog	wel	merken	dat	er	een	spanning	hing.	Vanaf	die	tijd	zijn	ze	dan	ook	niet
meer	van	elkaar	gescheiden	geweest	maar	kregen	ze	nog	wel	op	twee	plekken
voer	tot	hun	beschikking.	In	de	loop	van	de	tijd	bleef	er	vooruitgang	zitten	in
de	veranderingen.	Al	snel	waren	er	geen	knokpartijen	meer	en	mocht	Lutske
ook	gewoon	rustig	eten.

Na	4	weken	druppelen	langzaam	af	gaan	bouwen	met	de	Bach	Bloesem,	maar
waarschijnlijk	toch	iets	te	hard	want	ik	merkte	dat	de	spanning	weer	wat	op
begon	te	lopen.	Toen	na	overleg	weer	terug	gegaan	naar	de	oude	dosering.	En
dat	werkte!	De	spanning	was	snel	weer	verdwenen.	Daarna	op	een	rustiger
tempo	af	gaan	bouwen	en	geen	problemen	meer	gehad.	De	dames	zijn	dikke
vriendinnen	en	kunnen	niet	meer	zonder	elkaar.

Bach	Bloemems	kunnen	helpen	om	een	mentale	disbalans	van	een	dier	te
herstellen.

Lees	meer	over	ervaringen	met	Bach	Bloesems
op:	http://www.behandelnatuurlijk.nl/Site/Ervaringen.html

	

Help	je	hond	tijdens	tropische	dagen

Hoe	raakt	een	hond	zijn	hitte	kwijt	en	hoe	kun	jij	hierbij
helpen?

Een	hond	raakt	zijn	hitte	kwijt	door:

*hijgen.	Door	het	hijgen	wordt	de	warmte	via	de	ademhaling	aan	de
omgeving	afgegeven	en	komt	de	koelere	omgevingslucht	binnen.

*op	een	koele	ondergrond	gaan	liggen.	De	bloedvaten	in	de	oksels	en	liezen
van	de	hond	(de	minder	behaarde	plekken)	verwijden	zich	zodat	de	warmte
door	de	toegenomen	bloedtoevoer	aan	de	koelere	ondergrond	afgegeven	kan
worden.	Zorg	dat	je	hond	toegang	heeft	tot	een	koele	ondergrond	en	dwing
hem	bijvoorbeeld	niet	om	in	zijn	warme	mandje	te	gaan	liggen	met	dit	warme
weer.	Na	een	tijdje	staat	hij	weer	op	van	de	koele	vloer,	om	opnieuw	een	koel
fris	plekje	te	zoeken.	Ze	weten	zelf	prima	waar	dit	is,	dus	laat	ze	hun	gang
gaan.

*	pas	de	tijden	van	de	wandelingen/activiteiten	aan	aan	de	temperatuur.	En
blijf	beide	uit	de	felle	zon.

*	laat	de	onmisbare,	huidbeschermende	vacht	zoveel	mogelijk	met	rust.	Zorg
wel	dat	je	hond	klitvrij	is	maar	laat	de	onderwol	zoveel	mogelijk	intact.	Deze
haren	vormen	juist	de	ideale	isolatielaag.	Voor	honden	met	vachten	die
geknipt,	geschoren	of	geplukt	moeten	worden	is	het	belangrijk	een
vachtlengte	van	minimaal	anderhalve	centimeter	aan	te	houden.

En	als	laatste..zorg	uiteraard	altijd	voor	voldoende	vers	drinkwater.	Houd	je
hond	van	water?	Dan	is	een	frisse	duik	of	een	speelpartij	met	de	waterslang	in
de	tuin	ook	heerlijk	verkoelend.

Boekentip:	Diereninzicht

Een	inspirerend	boek	geschreven
door	Margriet	Dudok	van	Heel
samen	met	de	dieren.	Welke
behoeftes	hebben	onze	dieren	en
hoe	sluit	dat	aan	bij	ons	leven?
Prachtige	verhalen	en	handige	tips.

Absoluut	een	aanrader	voor	elke
dierenliefhebber.

Visie	op	de	evolutie	van
gedomesticeerde	dieren.

Respect	van	en	voor	de	dieren.

Veel	bruikbare	aanwijzingen	om	de
manier	van	omgaan	met	de
verschillende	dieren	op	een	rijker	en
hoger	niveau	te	tillen.
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Kruidenkracht:	de	goudsbloem

Ik	heb	een	bijzondere	band	met	de
goudsbloem	(Calendula	officinalis).
Niet	alleen	omdat	ik	haar	er	zo
mooi	en	vrolijk	uit	vind	zien	maar
ook	omdat	dit	het	eerste	kruid	is
waarvan	ik	een	geneeskrachtige
zalf	heb	gemaakt.	Dit	is	alweer
zo’n	6	jaar	geleden	op	de	opleiding
voor	kruidengeneeskunde.	Nog
altijd	maak	ik	deze
goudsbloemzalven.	Het	werkt	goed
bij	o.a.	insectenbeten,
brandnetelprik,	schaafwonden	en
allerlei	andere	huidklachten.	Het	is
een	krachtig	huidkruid	en	al	heel
wat	mensen	en	dieren	in	mijn
omgeving	zijn	er	door	het	gebruik
ook	enthousiast	over	geworden.
Niet	voor	niks	heb	ik	de
goudsbloem	als	logo	gebruikt.
	
Als	we	kijken	naar	de	goudsbloem
dan	valt	als	eerste	haar	oranje
kleur	op.
Bij	de	kruidengeneeskunde	kijken
we	naar	het	uiterlijk	van	het	hele
kruid,	ook	wel	de	signatuur
genoemd.	Hieruit	kunnen	we
namelijk	al	ontdekken	op	welke
organen	zij	werkt	en	op	welke
manier.	Haar	kleur	oranje	is	een
mengkleur	dat	wil	zeggen	dat	de
werking	wat	mild	is	maar	wel
breed.	Oranje	staat	ook	voor
bloedreiniging	en	spijsvertering.
Ze	reinigt	de	huid	via	de	lever	en
de	lymfe.
	
Ze	bloeit	naar	de	zon	toe,	dit	is
weer	te	koppelen	aan	dieren	(en
mensen)	die	extravert	zijn,		naar
buiten	gericht.	Ze	heeft	vooral	een
werking	op	de	onderpool,	de
onderste	chakra’s.	Ze	brengt	je
juist	weer	dichter	bij	jezelf	en
maakt	vrolijk.	De	oranje	kleur	is
ook	gelinkt	aan	het	2e	chakra
(heiligbeenchakra	genoemd).
	
Wie	wel	eens	een	goudsbloem
geplukt	heeft	herinnert	zich	vast
de	plakkerige	handen	daarna.	Dit
komt	door	de	hars.	Deze	hars
bevordert	de	aanmaak	van	nieuw
weefstel	samen	met	o.a.	de
inhoudsstoffen	allantoïne	en
xanthophyll.

Wist	je	dat?
	
Het	een	echt	zonnekruid	is,	de
bloemen	blijven	dicht	als	het
zonnetje	niet	schijnt?
De	geneeskracht	vooral	in	de
lintblaadjes	van	de	bloem	zit?
De	tinctuur	van	de	goudsbloem
als	natuurlijke	jodium	gebruikt
wordt?
Thee	van	goudsbloem
jeukstillend	werkt?
Vitamine	A	en	C	in	de
goudsbloem	zit?	Het	verbeterd
je	weerstand.
Goudsbloemtinctuur	uitwendig
ingezet	kan	worden	bij	bijv.
oorontstekingen?
De	goudsbloemzalf	van	VSM
wereldberoemd	is	en
Calendulazalf	heet?
Goudsbloemen	gegeven	worden
aan	de	sportpaarden	van
Arabieren	i.v.m.	de	heilzame
werking	op	hart	en	slagaders?
Thee/kompres	gebruikt	wordt
bij	brandwonden	en
zonnebrand?
Er	ook	een	homeopathisch
middel	en	een	Bloesemremedie
van	goudsbloem	is?

	
Tip
Ook	enthousiast	geworden	over	dit
zonnige	huidkruid?	Pluk	dan	eens
wat	bloemetjes	ervan	en	meng	ze
door	het	voer	van	je	dier.	Of	maak
er	een	thee	van,	laat	het	afkoelen
en	plaats	het	naast	de	waterbak
van	je	dier.	En	voor	jezelf?	De
oranje	bloemen	staan	zo	gezellig
in	een	salade,	zo	wordt	de	salade
extra	gezond.
	

Beroepsvereniging
Behandel	Natuurlijk	is	aangesloten
bij	de	beroepsvereniging	BCND	en
werkt	volgens	de	BCND-
voorwaarden.

Ideeën?
Contact

Behandel	Natuurlijk
06-53898106
Info@behandelnatuurlijk.nl
www.behandelnatuurlijk.nl

KvK	66248949
Sijbekarspel,	Noord	Holland

Wil	je	weten	wat
natuurgeneeskunde	voor	jouw
dier	kan	betekenen?
Neem	dan	contact	op	voor
meer	informatie	of	maak	een
afspraak	voor	een	consult	op
maat.
	

Ik	wens	iedereen,	samen	met	zijn	dieren,
een	hele	mooie	zomer	toe

Volgende	nieuwsbrief
De	volgende	nieuwsbrief	zal	komende	herfst	verschijnen.	Onderstaande

onderwerpen	zullen	o.a.	hierin	te	lezen	zijn:

*Het	immuunsysteem

*Vaccineren	en	titeren

	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@behandelnatuurlijk.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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