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Welkom bij onze allereerste nieuwsbrief!  Het heeft even geduurd en het
is best spannend maar ooit moest het er van komen     .

Een aantal onder jullie hebben het
misschien al zien voorbijkomen op onze
sociale media, maar wij hebben de
afgelopen maand te horen gekregen dat
onze senior, Kamiel, verhoogde
leverwaarden heeft. 

Dit heeft ook een impact gehad op de
inhoud van deze nieuwsbrief, zoals je wel
zal merken.   Uit het leven gegrepen...

In deze nieuwsbrief:

Het belang van een jaarlijkse
gezondheidscheck +
downloadbare bijlage
Optimale voorbereiding voor een
dierenartsbezoek
*Nieuwe nutritionsoftware*
Eigen opleidingen op komst!



Dat meten is zo ontzettend belangrijk. We zouden dit namelijk niet ontdekt

hebben, mochten we zijn bloed niet hebben laten trekken bij zijn jaarlijkse

gezondheidscheck, want hij vertoont absoluut geen symptomen. 

Nu hebben we tenminste de kans om hem specifiek voor zijn lever te gaan
ondersteunen. Hij heeft ondertussen een aangepaste maaltijd, hij krijgt middelen op
maat en nog enkele supplementen. 

We kunnen het einde niet vermijden natuurlijk, maar we kunnen er wél alles aan
proberen doen om dat zo goed mogelijk te doen verlopen.

 

Een van mijn veelgebruikte motto’s luidt:
“Meten is weten”.

Toen ik gisteren vragen aan het opstellen
was om aan de specialist te stellen,
kwam ik op het idee om mijn eerste
nieuwsbrief in het kader te stellen van de
jaarlijkse gezondheidscheck én welke
vragen je daarbij kan stellen aan je
dierenarts.

Wees alvast gewaarschuwd, het is een lange eerste brief maar je krijgt de vragen in
een PDF die je kan downloaden en zelf meenemen naar de dierenarts 😊. 

Ik beloof dat ik onze nieuwsbrief niet altijd zo lang zal maken 😉.

Kelly.



Als natuurgeneeskundige en voedingsdeskundige situeer ik me binnen de

tweedelijnszorg , wanneer het gaat over een dier mét gezondheidsklachten.

Dat houdt o.a. in dat ik geen diagnoses kan en mag stellen, maar ook dat ik een

diagnose nodig heb om op verder te werken. 

Soms krijg ik aanvragen binnen van mensen die zeggen: “onze hond heeft al maanden

spijsverteringsproblemen” of “onze kat heeft blaasstenen”. Als ik dan door vraag naar

een diagnose, dan blijkt vaak dat die er niet is, omdat men nog geen dierenarts

bezocht heeft. 

Er is soms wantrouwen ten opzichte van reguliere geneeskunde, maar we kunnen echt

niet zonder. Reguliere geneeskunde pakt in veel situaties de oorzaak niet aan, in veel

situaties kunnen we kiezen voor een meer natuurlijke aanpak, of kunnen we beiden

naast elkaar inzetten, maar we moeten wél die diagnose hebben. 

Spijsverteringsproblemen kunnen duizend en één dingen omvatten en in het geval

van de blaasstenen bestaan er ook verschillende soorten. Wanneer dit niet onderzocht

is, kan ik je niet helpen; ik kan écht niet blind werken, dat is potentieel gevaarlijk.

Natuurlijk kan ik wél preventieve adviezen uitwerken voor een dier dat nog geen

klachten heeft, zonder dat je daarvoor eerst naar de dierenarts moet gaan.

EEN JAARLIJKSE GEZONDHEIDSCHECK IS
ONTZETTEND BELANGRIJK!

In het Engels noemen ze de check-up een “wellness
exam” en als we dan kijken naar de definitie van
wellness, lezen we: 

“the quality or state of being in good health
especially as an actively pursued goal”.

 (vrij vertaald: "de kwaliteit of de staat van een
goede gezondheid, vooral als een actief nagestreefd
doel".)

Wat daarin heel belangrijk is, is dat het niet alleen
over het hier en nu gaat, maar ook over de
toekomst van de gezondheid, die we actief
nastreven.

 



Elke stap die we zetten, elke actie die we
ondernemen kan ons wegtrekken van of

dichter brengen bij “wellness”.
 

Voeding (de basis voor de gezondheid)
Immuniteit
Emotionele gezondheid
Omgevingsfactoren
…

Er zijn verschillende zaken waar je aandacht aan moet besteden om je dier zo gezond
mogelijk te houden:

GEZOND DIER PLAN:

VOORBEREIDING BEZOEK AAN DE DIERENARTS

Wanneer je dier ontzettend
gestresseerd is om naar de

dierenarts te gaan, kan je hierbij
vooraf al wat ondersteuning

bieden.

Bij katten kan je vb de draagmand altijd toegankelijk in de ruimte zetten, met een dekentje,
een snoepje..., zodat je kat dit als een vertrouwd iets kent.  

Honden kan je dan weer makkelijker laten wennen aan de omgeving van de dierenarts, door
daar regelmatig langs te wandelen of eventueel zelfs de wachtzaal te bezoeken (in overleg
met je dierenarts)…

Je kan gebruik maken van natuurlijke middelen zoals aromatherapie, Feliway, Bach Rescue,
kalmerende thee (al zal dit vermoedelijk eerder gedronken worden door honden)…

Je kan een handdoek over de draagmand leggen bij katten.



Ik heb een speciale emotionele mix
uitgewerkt voor dieren die heel angstig
zijn. 

Mocht je daar meer over willen weten,
neem gerust contact op.

speciale emotionele mix

Je kan uiteraard ook aan je dierenarts vragen of een huisbezoek eventueel mogelijk is.

Belangrijke onderwerpen om met je
dierenarts te bespreken:

Vaccinaties en titerbepaling

Voeding (brok – rauw – gekookt - …-)

Vlooien- en tekenbescherming

Ontworming

Bloedafname

https://natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com/contactformulier/


Welke vaccinaties zijn nodig bij de levensstijl van mijn huisdier?
Als je een “binnenkat” hebt, dan zijn bepaalde vaccinaties minder belangrijk.
Ga je niet naar het buitenland, dan is Rabiës niet nodig.
Gaat je hond niet naar een pension of naar een hondenwei, snuffeltuin… Dan kan je
bespreken of kennelhoest noodzakelijk is…

Hoe vaak komt een bepaalde ziekte echt voor in je regio?
Komt deze <10 % voor, dan kan je de risico’s t.o.v. de voordelen afwegen…
Komt deze daarentegen meer dan 50 % voor, dan kan een vaccinatie heel belangrijk
zijn.

Wat kan je doen wanneer je dier al een reactie had op een vaccinatie in het verleden om
dit te voorkomen?

Bekijk of een ander merk mogelijk is en bespreek de mogelijkheid van een aparte
vaccinatie i.p.v. alle vaccinaties op één dag. Dit zijn zaken die je het beste telefonisch
vooraf al even bespreekt, want een ander merk zal je dierenarts dan apart moeten
bestellen.
Laat de vaccinatie begeleiden door een natuurgeneeskundig therapeut (je kan
hiervoor met mij contact opnemen)

Wanneer je dier ziek is, medicatie krijgt, herstellende is, kanker heeft of gehad heeft, is
dit niet het moment om te gaan vaccineren. De vaccinfabrikanten zetten dit ook in hun
bijsluiter maar hier wordt absoluut te weinig rekening mee gehouden.

Jeuk, oorontsteking, diarree… lijkt soms iets kleins, maar dit is niet het moment om
je dier te laten vaccineren!
Durf dit te zeggen aan je dierenarts!
Jij beslist wat er al dan niet in het lichaam van je dier binnenkomt!

Vraag naar core-vaccinaties en niet-core vaccinaties
Core vaccinaties zijn de meest belangrijke! Maar dat wil absoluut niet zeggen dat ze
jaarlijks moeten gegeven worden.
Het is niet omdat je een uitnodiging ontvangt, dat je ook effectief MOET vaccineren.
Verschillende vaccinaties hebben namelijk een werking van 3 jaar of langer.

Enkele vragen die je hierover kan stellen:

Vaccinaties en titerbepaling:

Er is een tijd en plaats voor vaccinaties,
ze zijn belangrijk voor bepaalde ziekten,
maar het moet wél op een verantwoorde
manier gebeuren! 

En de voordelen moeten opwegen tegen
de nadelen.

https://natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com/contactformulier/


Hoe weet je nu of je je dier al dan niet moet laten
vaccineren?

Dat bekijken we met een titerbepaling.

Bij een titerbepaling kan men d.m.v. een
druppeltje bloed nagaan of er antilichamen
aanwezig zijn tegen bepaalde ziekten.

Wanneer je dier antilichamen heeft tegen een ziekte, is het beschermd tegen deze ziekte
en is vaccineren tegen deze ziekte dus ook NIET nodig. Het kan helaas niet voor elke
ziekte en niet bij elke dierenarts.

Op deze website kan je er alles over lezen: https://www.vaccicheck.nl/

Moet je dier gevaccineerd moeten worden, neem dan even contact met me op, dan
kunnen we dit begeleiden. 

Voeding (brok / rauw / gekookt / …):

Hét gevreesde onderwerp voor veel mensen.

Voeding is nochtans de basis van een goede
gezondheid en heeft effect op het hele
lichaam. Daarom is het belangrijk om
hierover te spreken met je dierenarts…

Maar toch is het één van de meest moeilijke onderwerpen… Het zorgt ervoor dat veel
mensen niet eerlijk durven zeggen wat ze voeden en dat is een gemiste kans.

Als dierenarts neem je hier beter een open houding aan, waardoor die dialoog blijft
bestaan. Heel veel mensen geven namelijk een verse voeding aan hun hond of kat (rauw
of gekookt) en het is belangrijk om te weten wat dieren onder jouw zorg eten.

https://www.vaccicheck.nl/
https://natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com/contact/


Dierenartsen zijn vaak bang voor deze “alternatieve” manier van voeden. 
Maar er is toch niets alternatiefs aan voeden met wat de natuur ter beschikking stelt? 
En wat deze dieren al eeuwen op hun eentje doen? 
Een brok die sinds 1950 bestaat, dat lijkt me pas “alternatief”.

Al snap ik hun bezorgdheid deels wel.

Er is namelijk een groot verschil tussen een gebalanceerde voeding die voorziet in alle
noodzakelijke nutriënten, gebalanceerd over tijd, en een hond/kat die een slecht uitgewerkt
rauwvoer krijgt. Of bijvoorbeeld een hond die dagelijks van tafel mee eet. 
Dat leidt onvermijdelijk tot tekorten. 

Je zou ervan versteld staan hoe vaak dat gebeurt. 
Sluimerende, vage klachten, die sterk op een allergie lijken… waardoor het niet helemaal
duidelijk is wat er aan de hand is... 

Wanneer je dierenarts bepaalde brokken zou aanbevelen kan je vragen
of hij/zij een studie heeft die kan aantonen waarom die voeding beter
is?
Je kan ook vragen hoe je kan weten dat een voedingsfabrikant goede
ingrediënten gebruikt?
Is deze voeding volledig? Of moet je toch nog aanvullingen doen met
het oog op jouw individuele dier? De meeste commerciële voedingen
bevatten de minimale aanbevelingen, niet de optimale.
Wanneer brokken aanbevolen worden voor je kat, kan je ook aanhalen
dat een kat een obligate carnivoor is. Hoe kan een dieet met 40-50 %
koolhydraten het meest geschikt zijn voor een vleeseter?
…

Enkele vragen die je hierover kan stellen:
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VLOOIEN EN TEKEN:

De meeste dieren ontvangen maandelijks
een pipetje dat hen bescherming biedt
tegen vlooien en teken. Andere dieren

krijgen middelen die langer werken, zoals
Bravecto of Seresto.

Meer er meer dierenartsen krijgen te maken met dieren met bijwerkingen, er zijn
ondertussen ook al heel wat Facebook groepen waar dit soort bijwerkingen vermeld
worden. 
Soms wordt er gezegd dat deze medicatie enkel gevaarlijk is wanneer het dier een
verleden heeft met epileptische aanvallen, maar we weten ondertussen dat dat niet zo
hoeft te zijn.

Hieronder een overzicht van gerapporteerde bijwerkingen aan de FDA. 
In realiteit gaat het om veel meer bijwerkingen! Ervaar je een bijwerking, contacteer je
dierenarts, en laat er ook een melding van maken!



Natuurlijke alternatieven schrikken sommige mensen wat af omdat het meer werk is, 
dan 1 x per maand een pipet of een pil om de zoveel maanden. 
En dat is zo, het is inderdaad meer werk, dat kan ik niet ontkennen. 

Je moet er dagelijks aan denken, maar als je kijkt naar de voordelen voor de gezondheid
van je dier… Dan is dat de moeite echt waard!

Er zijn ondertussen al verschillende studies over reguliere vlooien- en tekenmiddelen,
waarvan het effect gemeten wordt op het gedrag van je dier, op hun hormonen, op hun
gezondheid… 

Wanneer je je dier aait, dan komt die medicatie ook bij jou binnen (en niet te vergeten ook
bij je (klein)kinderen)...

Soms is één natuurlijk middel niet voldoende en moet je zaken gaan combineren…
Bijvoorbeeld bij dieren met een lagere immuniteit.

Het geeft geen 100 % garantie, maar dat geven die regulieren middelen ook niet.

Waar ikzelf, over de jaren heen, de beste resultaten mee behaald zie, is met Spagyriek. 

Dat zijn plantenessences die je huisdier van binnenuit sterker gaan maken (en op die
manier minder aantrekkelijk voor parasieten). 

Bij dieren waarvoor dit niet voldoende is, kunnen we nog een aromaspray toevoegen 
of we kunnen nog kruiden extra onder de voeding doen. 

Wil je daar graag meer over weten, neem dan even contact met me op.

Weet dat er natuurlijke alternatieven bestaan!

Komt Lyme vaak voor in deze regio?
Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van het middel dat je me adviseert? 
Welke teken komen voor in deze buurt? 
Hoe werkt deze medicatie? 
Ik ga op vakantie met de hond naar een Zuiders land. Welke middelen
kan ik gebruiken en hoe? 
...

Wat kan je aan je dierenarts vragen:

https://natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com/contactformulier/
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ONTWORMING:

Hou in gedachten dat preventief
ontwormen NIET bestaat! 

We kunnen maar ontwormen wat er op dat
moment aan wormen aanwezig is. 
Je kan vandaag ontwormen en je hond kan
volgende week ontlasting opeten en opnieuw
besmet raken. 

Kunnen we een ontlastingsonderzoek laten doen?  
Je moet hiervoor ontlasting van meerdere momenten
verzamelen! Niet noodzakelijk van meerdere dagen, maar wél
zeker van meerdere momenten.

Kunnen we de medicatie om te ontwormen aanpassen aan de
soort parasiet dat mijn dier heeft? Zonder dat we meteen een
heel breed middel moeten inzetten.
...

Wat kan je aan je dierenarts vragen:

Weet dat je de immuniteit van je dier kan versterken, zodat parasieten minder kans
maken.
 
Wil je daar graag actief aan werken, neem dan even contact met me op. 

https://natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com/contactformulier/
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BLOEDONDERZOEK:

Een standaard bloedafname, minstens 1 x
per jaar, mag eigenlijk niet ontbreken als
onderdeel van de jaarlijkse check-up. 
Dit beeld geeft ons een idee van wat er zich
aan het afspelen is in het lichaam van je
dier. 

Soms kan je als dierenarts ook een trend zien, de waarden zijn misschien wel nog in
balans, maar je ziet ze vb wel stijgen of dalen. 

Wanneer we dit merken dan kunnen we dat orgaan al een beetje preventief beginnen
ondersteunen.

Ziekte kost namelijk veel meer dan gezondheid! 

Veel mensen hebben het idee dat preventie overbodig is. 
Maar eens een lichaam breekt is het veel moeilijker om dit terug te herstellen. 

Het is veel moeilijker (en duurder) 
om een dier terug richting gezondheid te
brengen dan preventief te ondersteunen.
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SAMENGEVAT:

Besteed aandacht aan alle pijlers van het Gezond-Dier-Plan!

Je hebt een stuk van je dier zijn gezondheid in eigen handen
(niet alles uiteraard)!

Preventie is belangrijk!

Bezoek je dierenarts voor een jaarlijkse gezondheidscheck! 

Je kan hier de vragen in PDF downloaden om je gesprek met de dierenarts
voor te bereiden of om mee te nemen tijdens het consult.

BLOGS OP DE WEBSITE:

Ik heb de afgelopen weken enkele posts geplaatst met betrekking op gezondheid en het
afdalen naar ziekte (Valley of disease). 

De post over Giardia – De natuurlijke aanpak, staat ook op de website. Deze aanpak gaat
namelijk veel verder dan alleen het ontwormen. Vergeten we dat, dan blijft het dier veel
kwetsbaarder voor herbesmetting. 

Daarnaast is er ook een blog over klinisch formuleren. Ik heb namelijk nog een aantal
super interessante opleidingen gevolgd bij een internationale dierenarts gespecialiseerd in
voeding, waardoor ik nu ook dieren die een prescription diet moeten eten (wat alleen in
brok of blik te koop is), kan voorzien van een vers menu (rauw of gekookt, afhankelijk van
aandoening). 

Ik vind dit zelf een ontzettend grote meerwaarde, want veel dieren willen deze brokken niet
eten. De blikken zijn voor grotere honden meestal ook echt onbetaalbaar. 

https://natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com/vragenlijst-dierenarts/
https://natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com/2022/02/17/the-valley-of-disease-chronische-maagdarmproblemen-en-allergieen-bij-hond-en-kat-deel-1/
https://natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com/2022/01/02/de-natuurlijke-aanpak-van-giardia-giardiasis-bij-kat-en-hond/
https://natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com/2022/01/02/de-natuurlijke-aanpak-van-giardia-giardiasis-bij-kat-en-hond/
https://natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com/2022/02/10/%f0%9d%97%9e%f0%9d%97%9f%f0%9d%97%9c%f0%9d%97%a1%f0%9d%97%9c%f0%9d%97%a6%f0%9d%97%96%f0%9d%97%9b-%f0%9d%97%99%f0%9d%97%a2%f0%9d%97%a5%f0%9d%97%a0%f0%9d%97%a8%f0%9d%97%9f%f0%9d%97%98%f0%9d%97%a5/
https://natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com/2022/02/10/%f0%9d%97%9e%f0%9d%97%9f%f0%9d%97%9c%f0%9d%97%a1%f0%9d%97%9c%f0%9d%97%a6%f0%9d%97%96%f0%9d%97%9b-%f0%9d%97%99%f0%9d%97%a2%f0%9d%97%a5%f0%9d%97%a0%f0%9d%97%a8%f0%9d%97%9f%f0%9d%97%98%f0%9d%97%a5/
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NIEUWE NUTRITION SOFTWARE:

Ik ben overgeschakeld naar nieuwe Pet Nutrition
Software, waardoor ik efficiënter kan werken. 
Zeker ook met het oog op dat klinisch
formuleren. 

Ik gebruik deze software voor rauwe én gekookte
voeding, voor elke levensfase en voor bijna elke
gezondheidsklacht. 

Het geeft een mooi rapport aan de klant met
nuttige aanwijzingen over hoe het aan te pakken. 

OPLEIDINGEN: VOEDING - NATUURGENEESKUNDE

Omdat ik er zoveel vraag naar kreeg ben ik ook gestart met het schrijven van een eigen
jaaropleiding rond voeding en gezondheid. 

Velen onder jullie weten ondertussen dat ik zelf heel veel opleidingen gevolgd heb, in
binnen- en buitenland. Studeren is echt mijn passie en dat wil ik heel graag doorgeven. 

Met mijn eigen jaaropleiding wil ik mijn eigen visie hierin weergeven, hoe ik het aanpak in
de praktijk, met praktische handvaten om echt in dit vakgebied aan de slag te gaan. 

Deze jaaropleiding is met name bedoeld voor professionals (mensen die dit al zijn OF
willen worden) maar uiteraard mag je ook inschrijven wanneer je deze kennis wil vergaren
met het oog op je eigen dieren. 

Het wordt absoluut geen kopie van een andere opleiding die ik volgde. Iedereen die een
opleiding maakt, legt andere nadrukken. We hebben allemaal ons eigen verhaal, onze
eigen aanpak daarin. 
Dus ook al deed je al een opleiding, je zal nog veel nieuws kunnen leren.

De opleiding zal online doorgaan en je zal daarnaast kunnen kiezen tussen extra
persoonlijke begeleiding of niet. 

Daarnaast komen er dit jaar ook nog andere, kleinere, opleidingen rond bepaalde
onderwerpen binnen de voeding en natuurgeneeskunde. 

STAY TUNED :-)



Wat een een poos geleden een verre droom leek, is ondertussen dagelijkse werkelijkheid
geworden; wonen en (voor onszelf) werken in Frankrijk.  Lekker in de rust en de natuur, ver weg van
de Vlaamse drukte en het lawaai, … 

Vergeet het idyllische beeld dat nu misschien in je fantasie te voorschijn springt; hier wordt hard en
lang gewerkt!  Zo hard zelfs dat ik regelmatig voorzichtig probeer om op de rem te gaan staan, als ik
merk dat vrouwlief zo gespannen als een veer achter haar pc zit te zwoegen.
Grenzen stellen is een werkpunt maar ik ben zeker dat dat goed komt want ik weet uit
ondervinding dat mijn vrouw zeker in staat is om grenzen te stellen.

Uiteraard zijn we dolgelukkig dat de praktijk het goed doet en dat we onszelf dus kunnen voorzien
van Frans brood en op zondag een croissant!  
Maar het is verdorie een veeleisende job!  De to-do lijstjes slingeren in het rond en gelijk waar je in
onze woonkamer kijkt; overal zie je sporen van dat drukke bestaan.
Pas op, klagen gaan we niet doen!  Het is onze keuze , het is ons project en we zijn onze eigen baas
(of Kelly is dat toch, zij is ook mijn baas natuurlijk ;-)).  
En als we hier een voet buiten zetten, zijn we precies weer op verlof :-).

Elke verandering die een mens in zijn leven ondergaat vraagt tijd, het is een zoektocht naar dat
nieuwe evenwicht.  Een beetje vergelijkbaar met het principe van natuurgeneeskunde.
En het uiteindelijke resultaat is misschien wel totaal anders dan hetgeen we vooraf voorop hadden
gesteld.  Maar daarom niet minder goed!

Mijn vrouw is, zolang ik haar al ken, iemand die vol dromen en ideeën zit en die ook durft na te
jagen.  Ik ben dol op die eigenschap en bewonder dat ook enorm aan haar.  De manier waarop ze
dit verhaal aan het bouwen is, met haar praktijk en alles daaromheen, vervult me regelmatig met
trots.

Zoals ik al schreef plooit Kelly zich dubbel om iedereen de kwaliteit te kunnen bieden die ze zelf zo
belangrijk vindt.  Half werk hoort niet thuis in haar visie en ook voor haarzelf legt ze de lat erg hoog.  
Tegelijk probeert ze haar nooit aflatende honger naar nieuwe kennis en inzichten te stillen, naast
de drukte van de praktijk.  Een combinatie die erg veel van haar vraagt maar zonder zou ze niet
gelukkig zijn.  Het is wat, zo’n studieverslaving! (iets waar ik gelukkig nooit de minste last van gehad
heb…)  

Hetgeen we allebei hopen is dat ons leven verder mag evolueren naar hoe we het helemaal willen,
en ik geloof ook dat de weg daar naartoe zeker zoveel voldoening geeft als het bereiken van dat
ultieme doel.  
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Gesnuffel en gespin

Ik ben Dieter en als echtgenoot van Kelly werk ik zo goed als ik kan mee achter de
schermen, om de praktijk zo goed mogelijk te laten functioneren.  

In de nieuwsbrief wil ik graag een persoonlijke impressie neerschrijven.
Zo krijgen jullie ook de kans om even privé mee te snuffelen en te spinnen :-).

Heb je na het lezen van deze nieuwsbrief vragen, opmerkingen of wens je een
consult? Neem hier vrijblijvend contact op.

https://natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com/contactformulier/

