
Welkom bij onze tweede nieuwsbrief/magazine!  We hebben weer een
brok informatie voor je klaar en we hopen dat je er van zal smullen. 
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Een goede gezondheid; het is van onschatbare
waarde!
Uiteraard geldt dit ook voor onze huisdieren. 
Als baasje sta je dag in, dag uit in contact met je
dier(en) en ben je ook de persoon die hen het
allerbeste kent.
Vanuit deze intense band kan je dan ook snel
veranderingen aan het lichaam of gedrag van je dier
opmerken.
Ons overkwam het met Lizzy, bij wie we tijdig een
vreemd knobbeltje opmerkten en zo het ergste
scenario gelukkig konden vermijden. 

In deze nieuwsbrief:

10 punten gezondheidscheck
Printable Gezondheidscheck per
maand (score invullen)
Printable Gezondheidscheck per
week (om meer info bij te schrijven)
Online leeromgeving - Jaaropleiding
professioneel voedingsdeskundige



In onze eerste nieuwsbrief hadden we het over het belang van de
gezondheidscheck bij de dierenarts en welke vragen je daarbij zeker niet mag
vergeten. 
Je kon hierbij ook een handige checklist downloaden om eventueel mee te
nemen.

Mocht je deze nieuwsbrief niet ontvangen hebben, dan kan je die hier alsnog
downloaden. 

 

routinematig tussendoor je dier(en) thuis controleren
kan je leren wat normaal is bij jouw dier(en).

Hoewel een halfjaarlijks of jaarlijks
dierenartsonderzoek belangrijk is, raad
ik je aan om er een gewoonte van te
maken routinematig tussendoor je
dier(en) thuis te controleren en te leren
wat normaal is bij jouw dier(en). 

Op die manier merk je het sneller op wanneer iets anders dan anders is en dan kan
dit, indien nodig, snel door de dierenarts gecontroleerd worden.

Weet je dan wat er aan de hand is, dan kunnen we er altijd samen aan werken, zodat
ik je dier hierin op een natuurlijke manier ondersteuning kan bieden via voeding,
middelen op maat en/of suppletie.

Laat ons nu eens kijken naar de punten waar je dan zoal op moet letten. 
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Een dierenarts gebruikt een otoscoop om de
oren te onderzoeken en neemt eventueel een
swap. 
Dat kan jij natuurlijk thuis niet doen, maar je
kan vroege veranderingen wél opmerken door
gewoon naar het oor te kijken en eraan te
ruiken. 

10-Punten Gezondheidscheck

OREN1.

De binnenkant van het oor moet namelijk proper zijn en dezelfde kleur hebben als
de huid van je dier. 
Roodheid, overmatig vet of een sterke geur betekent dat er een disbalans is.
Krabben en schudden met de kop zijn andere aanwijzingen die op een probleem
kunnen wijzen. 

Let hierbij op afscheiding, korstjes, schilfers
of kleurverandering van de neus.

Veranderingen aan de neus kunnen
belangrijk zijn. 

Er wordt vaak gezegd dat een natte neus een teken van gezondheid is. Maar
afhankelijk van de temperatuur en het weer kan deze ook droog zijn, zonder dat dit
dan meteen duidt op een probleem. 
Veranderingen aan de neus kunnen een weerspiegeling zijn van huidaandoeningen
of interne veranderingen in het lichaam, dus negeer deze niet.

2. NEUS



Veel oudere honden produceren niet genoeg traanvocht, wat leidt tot droge
ogen. Als er korstvorming of irritatie aan het oog is, moeten ze worden
gecontroleerd. Kleine oogwimpers kunnen overmatig tranen veroorzaken en
zijn soms niet met het blote oog te zien. 
Bij de dierenarts kan je een Schirmer traantest laten uitvoeren. Dit doen ze
door een steriele papieren strook op het oogoppervlak te plaatsen. Hiermee
kunnen droge ogen in een vroeg stadium opgespoord worden.
Oudere honden ontwikkelen vaak troebelheid in hun ogen. Dit is een normaal
slijtageproces zijn, maar we kunnen dit wel vertragen of voorkomen door de
juiste natuurlijke middelen en antioxidanten te gebruiken. 
Katten hebben ook soms afscheiding uit hun ogen, of een rood bindvlies.

De ogen moeten helder zijn en het bindvlies
moet lichtroze zijn. 
Elke vertroebeling of roodheid van het oog
vereist aandacht van de dierenarts.
Overmatige afscheiding is een aandachtspunt. 

Je kan veel vertellen over de gezondheid van
een dier door naar de mond en tanden te
kijken. 
Zijn alle tanden er? Ruikt de adem? 
Zijn de tanden mooi wit of zijn ze verkleurd
met gele of bruine aanslag erop?
Is het tandvlees roze of is er een rode rand? 

Gebitsaandoeningen zijn de meest voorkomende aandoeningen bij honden en
katten. Veel mensen denken dat het normaal is om een huisdier te hebben met
een stinkende adem. Maar het probleem ligt dieper dan de mond. 
Wanneer het tandvlees ontstoken is, betekent dit ook dat er bacteriën zijn. 
De bacteriën kunnen in de bloedstroom terecht komen waar ze op lange termijn
het hart, de nieren én de algemene gezondheid kunnen aantasten.

3. OGEN

4. MOND



Is het gebit van je dier niet gezond, dan is dat altijd een aanslag op de algehele
gezondheid. Misschien is het heel subtiel, maar als je het te lang laat zitten, zal
je dier niet alleen pijn lijden, maar mogelijks ook een andere ziekte krijgen, die
secundair is aan de chronische bacteriële infectie. 

Observeer ook goed hoe je dier eet: eet hij nog maar aan één kant of merk je
dat eten pijn doet? Neem dan zeker contact met je dierenarts om de tanden te
laten nakijken.

Een schone bek geeft een dier de beste kans op een gezonde oude dag.

Je dier moet een schone vacht hebben. Je
moet met je handen door de vacht gaan en de
textuur voelen. De vacht moet normaal zijn
voor het ras. 
Overtollig vet, schilfertjes, een onfrisse geur of
haar dat rechtop staat, betekent dat er ergens
een probleem is. 

De huid tussen de tenen, onder de oksels en in de liesstreek moet goed worden
onderzocht, evenals onder de staart. Huiduitslag, roodheid, puistjes of schilfers
betekenen dat de huid niet gezond is.
 
Vaak is een slechte gezondheid van de huid het gevolg van allergieën of
onderliggende hormonale problemen. 
Plaatselijke behandelingen zijn nuttig maar meestal niet doeltreffend. 

We moeten hier echt de diepte in gaan. Natuurlijke therapieën werken zeer
goed bij chronische huidaandoeningen.

Check je dier op parasieten, zitten er teken in de vacht? Verwijder deze met een
tekenkaart of tekentang. Opgelet: gebruik geen middel OP een teek om deze te
verdoven alvorens te verwijderen. Op zo’n moment gaat de teek namelijk
schadelijke stofjes loslaten in de huid. 
Zitten er vlooien in de vacht, probeer deze te verwijderen met een vlooienkam. 

Wist je dat je je huisdier op een natuurlijke manier tegen vlooien en teken kan
beschermen met onze speciale parasietenmix? 

5. HUID EN VACHT

https://natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com/product/parasiet-spray/


Kan je een duidelijk afgetekende 'taille' zien, een inkeping voor de heupen? 
Kan je voorzichtig de ribben onder de huid voelen? 
En voor katten in het bijzonder, kan je een vette buik voelen? 

Wanneer je dier te dik is, komt zijn gezondheid in gevaar. Zelfs wanneer ze nu in
goede gezondheid zijn, lopen ze een veel groter risico op het ontwikkelen van
ziekten zoals artritis, diabetes en hartaandoeningen. 
En wat nog belangrijker is, de dagelijkse levenskwaliteit zal in het gedrang
komen. Heel belangrijk is ook dat de immuniteit sterk gerelateerd is aan een
normaal lichaamsgewicht. 
Zelfs een daling van 10% van het lichaamsgewicht bij een zwaarlijvig dier zal de
immuniteit sterk verbeteren. 

Na gebitsaandoeningen is overgewicht of
obesitas de meest voorkomende ziekte bij
gezelschapsdieren. 
Bekijk je dier even vanuit de hoogte. 

6. GEWICHT



Je dier mag geen pijn hebben wanneer je het
aanraakt. Je moet elke poot voorzichtig naar
voren en naar achteren kunnen buigen bij elk
gewricht. 
Vergelijk de ene kant met de andere kant. Zijn
er verschillen? Kijk hoe je dier loopt en springt. 

Elke stijfheid, pijnindicatie of afkeer van aanraking is iets om mee te nemen in je
observaties. Zorg ervoor dat deze eerder vroeger dan later door een dierenarts
worden beoordeeld. 
Dit kunnen namelijk vroege tekenen zijn van artritis of een spier- of peesletsel. 

Heb je een dier met overgewicht, neem dan bij voorkeur even contact op om
hierbij begeleiding te krijgen. We mogen dit immers niet te snel laten verlopen én
we moeten er op toezien dat ze alle nodige nutriënten binnenkrijgen. 

7. GEWRICHTEN EN SPIEREN

https://natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com/contactformulier/


Dit kan uiteraard goedaardig zijn maar vroege aandacht verkleint het risico dat
het té laat is en geeft jou ook gemoedsrust. Controleer de tepels en de
borstklieren van het dier, zelfs bij een reu. 

Heb je een intacte reu, maak je dan vertrouwd met hoe de teelballen eruit zien
en voelen. 
Alles wat ongewoon, bobbelig of hard is, moet worden gecontroleerd.

Ga met je handen over het lichaam en voel
voorzichtig of er knobbeltjes of bulten,
wratten, cysten of gezwellen te voelen zijn.
Deze kunnen langzaam groeien maar ook
letterlijk van de ene op de andere dag
zichtbaar worden. 
Knobbels moeten altijd worden gecontroleerd! 

Kijk hoe je dier plast. Hij moet zonder
problemen kunnen plassen. 
Wanneer er sprake is van persen, een sterke
geur, verandering van kleur of de frequentie
en hoeveelheid van de urine, moet dit worden
gecontroleerd.

Je kan urinedipsticks kopen om de urine regelmatig te controleren. Deze
teststaafjes kunnen veel vertellen over de gezondheid van de urinewegen. 

Maar nog beter is het om een monster mee te nemen naar de dierenarts als
onderdeel van een routine gezondheidscontrole. 

Hoe sneller we nieraandoeningen kunnen opsporen, hoe beter we de progressie
van de ziekte kunnen vertragen.
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8. KNOBBELS, WRATTEN, ...

9. URINE EN ONTLASTING



Bekijk ook de ontlasting van je dier dagelijks. 

“Never underestimate the importance of a good poop”. 

Is er sprake van constipatie of diarree? 
Is er slijm bij de ontlasting? 
Is deze vreemd van kleur of geur? 
Zie je wormen in de ontlasting? 

De ontlasting moet stevig genoeg zijn om gemakkelijk op te pakken, moet donker
van kleur zijn en consistent van de ene dag op de andere. 

Een slechte kwaliteit van ontlasting kan een indicatie zijn dat het dieet niet goed is
of dat de gezondheid van het spijsverteringskanaal onder druk staat.

Opgelet: het niet zien van wormen wil niet automatisch zeggen dat er geen
parasieten aanwezig kunnen zijn. 

Laat de ontlasting 3-4 x/jaar controleren, vb. bij Het Woud. 

Vertoont je dier ander gedrag dan normaal? 
Is er sprake van rusteloosheid, apathisch
gedrag, nervositeit, hangerig gedrag, depressief
gedrag, plotse agressie… 

10. GEDRAG

Dat zijn allemaal signalen dat je dier emotioneel niet in balans is, dat er misschien
onderliggend meer aan de hand is. 

Dit kan ook wijzen op pijn.  

https://portal.wormbestrijding.nl/nl/producten


Wanneer je dit niet kan plaatsen, laat je dier dan zeker controleren door de
dierenarts om pijn uit te sluiten. 

Wanneer een dier een gediagnosticeerd probleem heeft, kunnen alternatieven een
grote meerwaarde betekenen, eventueel naast reguliere medicatie. 

Niet enkel om de symptomen te ondersteunen maar ook om in de diepte aan de
oorzaak te werken. 

Denk hierbij aan een natuurlijk middel op maat, voedingsaanpassingen en/of
orthomoleculaire suppletie.

Ik kan je hierbij uiteraard helpen. Stuur me een mailtje als je graag een advies op
maat wil voor je dier(en). 

Wil jij graag de gegevens van je dier netjes bijhouden,Wil jij graag de gegevens van je dier netjes bijhouden,
dan kan je dan kan je HIERHIER onze printables downloaden. onze printables downloaden.  

We hebben eentje gemaakt voor mensen die dit graag kort en krachtigWe hebben eentje gemaakt voor mensen die dit graag kort en krachtig
met een cijfer aanduiden (de maand chart)met een cijfer aanduiden (de maand chart)  
en eentje voor zij die er graag wat meer info naast schrijven (de weeken eentje voor zij die er graag wat meer info naast schrijven (de week
chart).chart).
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En het belooft een super interessant jaar te worden waarin we onder meer
aandacht zullen hebben voor de bouwstenen van het lichaam, functionele voeding
en het leren formuleren met software. 

Verder hebben we specifieke aandacht voor de darmen, gedrag, allergieën en
enkele andere veel voorkomende gezondheidsproblemen. En nog zoveel meer .

Dit lesmateriaal is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

Het wordt aangeboden via een online leerplatform, op momenten die voor jou
passen. Je kan zelf plannen wanneer je gaat studeren.

Je kan instappen met of zonder kennis van voeding, met of zonder praktijk. 

Maar het UNIEKE aan mijn opleiding is dat je het niet alleen hoeft te doen: we gaan
namelijk SAMEN aan de slag met INDIVIDUELE contacturen - jij en ik - waarin we
casussen gaan bespreken. 

We kijken hierbij niet alleen naar hoe we een anamnese moeten afnemen, maar
ook hoe je een behandelplan moet opstellen, in welke volgorde je moet werken,
wat je moet doen wanneer de zaken niet volgens verwachting verlopen... 

Het gaat dus verder dan “alleen maar” voeding.

JAAROPLEIDING 
PROFESSIONEEL VOEDINGSDESKUNDIGE
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Achter de schermen werken we ondertussen
heel druk verder. 

Samen met mijn businesscoach heb ik de
inhoud van de opleiding tot professioneel
voedingsdeskundige ondertussen TOT IN DE
PUNTJES uitgewerkt. 
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De reden waarom ik hier specifiek voor kies, is omdat ik zelf heel lang mijn weg
hierin heb moeten zoeken, met vallen en opstaan, dat geef ik gerust toe…. 

Ik was overal op zoek naar puzzelstukjes, zag soms door de bomen het bos niet
meer. En dat wil ik jou besparen. 

Ik wil dat jij na het volgen van mijn opleiding VOL VERTROUWEN aan de slag kan
als voedingsdeskundige. 

Heb je hiervoor interesse en wil je graag als eerste meer informatie ontvangen
over de volledige opleiding, schrijf je dan nu in op onze interesse lijst. 

Ik heb er alvast ontzettend veel zin in! 

https://natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com/interesselijst-opleiding/


De tijd vliegt; alweer een maand voorbij dus tijd voor een nieuw schrijfseltje om de nieuwsbrief af te
sluiten.

Ik vraag mij altijd af hoe het er bij andere mensen thuis aan toe gaat met de beestjes.  Bij ons
hebben ze een zeer prominente plaats in het gezin, zoveel is zeker.
Onze prinsen en prinsessen worden flink in de watten gelegd en de kwaliteit van hun voeding
overtreft misschien wel die van onszelf.
Het kleine vakje in onze grote diepvriezer dat gevuld is met spullen voor de menselijke bewoners
van ons huis zegt misschien wel alles.  Voor de rest wordt de ruimte ingenomen door vlees, vlees
en nog meer vlees.  Voor de honden, wel te verstaan.  
Naast het koken voor de honden, kook ik ook soms voor de mensen, als daar nog tijd voor
overschiet ;-).

Wanneer je dan, na een lange werkdag, even samen in de zetel wil ploffen, moet je uitkijken dat je
geen viervoeter verpletterd.  Ze zijn toch zo lief, meneer :-).

Verder liggen er heel wat taken klaar om het leven van onze kwispelende vriendjes fijn en vlot te
laten verlopen:
- zorgen dat het water steeds aangevuld en proper klaar staat, voor het geval ze hun
moddersnoetjes weer even willen onderdompelen,
- de hele dag door de deur van de ene tuin openen na enkele ongeduldige tikken tegen het raam,
want een van hen zag een duif neerstrijken.  Ondertussen hoort iemand anders de hond van de
buren blaffen aan de andere kant van het huis, waardoor deze deur ook open en toe moet (het
nadeel van twee aparte tuinen in de koude maanden van het jaar is ons nu wel helemaal duidelijk),
waarna je vliegensvlug terug naar de andere deur moet lopen omdat daar iemand staat te blaffen
om binnen te mogen om op die manier terug buiten te kunnen naar de andere tuin...
- om beurten drollen zoeken in de tuin (een beetje Pasen het hele jaar door, want dan mag je ook
niks opeten van wat je vindt),
- tussen het werk door tijd maken om met de jongste van de groep te spelen, want die heeft daar
nog veel nood aan,
- regelmatig alle dekentjes en kussens verschonen, want hun pootjes vegen hoeven ze niet te doen,
uiteraard,
- ...

Om maar te zeggen: ze zijn een deel van het gezin, een deel van ons leven en ze nemen een grote
plaats in in ons hart.  En wie kan er nu weerstaan aan die lieve blik, vol verwachting, wanneer je
opstaat en begint aan de eerste maaltijd van een nieuwe dag.
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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/

