
Eén van de meest gestelde vragen op sociale media
is: “hoe kan ik mijn huisdier beschermen tegen
vlooien en teken”. Het is een vraag die velen, zo niet
iedereen, bezighoud. Persoonlijk hebben we ook het
een en ander meegemaakt wat ons heeft doen
nadenken over alternatieven, ten voordele van onze
lieve huisdieren.  Het is belangrijk om het hele
plaatje te bekijken en ook de 'werkwijze' van vlooien
en teken te onderzoeken, zodoende hen optimaal te
ontraden om ons nog lastig te vallen 😊.
 Tijd om daar wat extra aandacht aan te besteden
dus!
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Hoe bescherm jij je dier? Chemisch of natuurlijk?
Als je het chemisch doet, heb je dan al bijwerkingen meegemaakt?
En als je het natuurlijk doet, welke middelen zet je in? 
Combineer je hierbij ook middelen? 
En hoe succesvol ben je daarbij?

Je kan je dier via 2 pistes beschermen, namelijk
chemisch of natuurlijk.

We kennen allemaal wel de pipetjes om in de
nek te doen, de vlooienbanden, de tabletten… 
En we kunnen niet ontkennen dat deze
middelen hun effectiviteit hebben, zeker
wanneer je dier al vlooien heeft. 
Maar de voordelen wegen niet op tegen de
nadelen…

Deze middelen stellen onze dieren namelijk
bloot aan toxische stoffen. 
Deze stoffen blijven achter in het lichaam van
een dier (ook wanneer we pipetjes uitwendig
aanbrengen) en maakt het nog aantrekkelijker
voor parasieten. 

En de parasieten zelf die worden steeds meer
resistent tegen dit soort middelen, waardoor we
steeds met groter geschut moeten afkomen. 

Er komen meteen een heleboel vragen op je af, als je je in dit onderwerp gaat
verdiepen.  Daarom vond ik het raadzaam om er een E-book rond uit te werken,
zodat we het probleem en de aanpak ten gronde kunnen toelichten.

CHEMISCHE BESTRIJDING



Daarnaast blijken bepaalde stoffen ook een effect te hebben op het gedrag van de
dieren die deze krijgen (link naar studie).  

En blijken die stoffen daarbovenop ook in het lichaam van de baasjes terecht te
komen.
Dus ook in het lichaam van je kind die je hond of kat nadien gaat aaien… :-O.
 
Soms kan het natuurlijk niet anders! Ga je op vakantie naar een Zuiders land en gaat
je hond mee? Neem dan geen risico’s m.b.t. zandvliegen, hartworm... 
Dan doe je er toch goed aan om je hond te beschermen met een regulier middel. 
Na de vakantie kunnen we dan de afvalstoffen gericht afvoeren. 
Neem dan nadien even contact met me op. 

Het zal jullie uiteraard niet verbazen dat ik als natuurgeneeskundige geen fan ben
van dit soort middelen…
Maar ik was niet altijd natuurgeneeskundige… 
En helaas zijn wij zelf, jaren geleden, één van onze katten bijna verloren door zo’n
regulier middel. 

Ik was toen net afgestudeerd van mijn reguliere opleiding tot Bachelor Agro- en Biotechnologie,
waarbij ik werd opgeleid tot dierenartsassistente. Ik wist op dat moment nog niet veel beter dan
maandelijks pipetjes te gebruiken om hen te “beschermen”. 
Op een gegeven moment hadden we een nieuw merk meegekregen van onze dierenarts en onze 2
poezen kregen de druppeltjes in hun nek. 
De volgende ochtend gaf ik hun eten en normaal gezien komt Fraggle altijd heel enthousiast
afgelopen. Maar die ochtend niet… Ik ging haar zoeken en vond haar helemaal onderkoeld,
verstijfd, onder ons bed, met een heel vreemde blik in haar ogen. Je zag dat contact maken met
haar niet mogelijk was. We wikkelden haar in een deken en in paniek reden we naar de
dierenarts. Ik gaf aan dat ik dacht dat het van dat middel was, gezien het moment waarop het
gebeurde. Ze geloofde me eerst niet maar na lang aandringen heeft ze toch contact opgenomen
met dat bedrijf. 
Ze werd doorverbonden met de dierenarts die zei: “het middel is veilig zolang een dier zich niet
gaat wassen tot 48 u na aanbrengen”… 

Maar wat doet een kat x aantal uur op een dag?! 
Zich wassen natuurlijk… 
Onze dierenarts heeft daarop dan een officiële melding
gemaakt van de bijwerkingen. 
Gelukkig is alles goed gekomen, 
na een dagje infuus en ondersteuning. 
Maar we waren uiteraard ontzettend hard geschrokken. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004835752100078X
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/het-vlooiengif-voor-kat-en-hond-dringt-door-in-het-haar-van-het-baasje~b3c68097/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com/contactformulier/


Dat moment was een echte eye-opener voor ons en heeft er zeker mee voor gezorgd
dat alles bij ons (niet alleen) op vlak van vlooien- en tekenbescherming al enkele
jaren volledig natuurlijk verloopt. 

En met succes, zelfs op het platteland waar de infectiedruk hoog is. 
Onze buurhonden zijn ondertussen moeten overstappen van pipetjes naar sterkere
reguliere ondersteuning, omdat de pipetjes niet krachtig genoeg meer zijn… 

Wij zorgen voor een optimale gezondheid, een volledige, verse voeding, vermijden
zoveel mogelijk toxische belasting én gebruiken spagyriek in- en uitwendig. 

Bij een boswandeling voeg ik daar nog een aromaspray extra aan toe.

Wanneer er al vlooien zijn, dan vallen veel natuurlijke middelen af, omdat ze met
name preventief werken. Spagyriek kan dan wél nog ingezet worden, maar moet dan
wel in een aangepaste dosering. 

Soms moeten een voorbereiding doen op de natuurlijke ondersteuning (vb. de
immuniteit of darmgezondheid extra ondersteunen, soms moeten we vooraf een
zachte detox doen…) én soms moeten we natuurlijke middelen gaan combineren.

NATUURLIJKE AANPAK

HOE ONDERSTEUNEN WIJ SINDSDIEN ONZE EIGEN DIEREN? 

VLOOIEN- EN TEKENCONSULT OP MAAT
De natuurlijke aanpak werkt met name preventief én
vraagt meer inzet of aandacht van een eigenaar dan een
pipetje 1 x per maand of een halsband om de x maanden
wisselen. 

Daar kunnen we niet omheen en dat ga ik ook niet
verbloemen 😊. 
Het blijft ook een natuurlijke ondersteuning dus we kunnen
niet spreken van 100 % gegarandeerde bescherming. 
Al zien we dat maatwerk écht mooie resultaten geeft.



Spagyriek parasiet 
Tinctuur – Gemmotherapie 
Kruidenmix om onder de voeding te doen
Aromatherapie spray – Hydrolaat spray
Aromatherapie – set teken olie
Middel op maat om de immuniteit te ondersteunen
Middel op maat om de darmgezondheid te ondersteunen
Middel op maat om een gerichte zachte detox in te zetten
Suppletie
...

Om al deze redenen adviseer ik bij voorkeur een 
vlooien- en tekenconsult op maat.

Op die manier kan ik eerst even naar je verwachtingen polsen, maar ook naar de
basisgezondheid van je dier, toxische belasting én hoe je er tegen aankijkt om élke
dag aan bescherming te denken... 

De middelen die daarbij vanuit een consult kunnen ingezet worden zijn:

Bij een dier zonder onderliggende aandoeningen kan ik in dat consult de juiste
middelen adviseren. 

De kostprijs van dit consult (20 €) wordt niet aangerekend wanneer je nadien bij
mij de besproken middelen aankoopt, als onderdeel van mijn dienstverlening
naar jou. 

Zijn er echter onderliggende aandoeningen, dan help ik je graag verder met een
advies op maat.

Er zijn gelukkig veel mogelijkheden. 
Wanneer één middel niet de bescherming
kan bieden die we wensen hoeven we
absoluut niet meteen over te stappen naar
chemische middelen. 

https://natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com/product/vlooien-en-tekenconsult-op-maat/
https://natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com/contactformulier/


De beste manier om je dier te beschermen is door de gezondheid van binnenuit te
bevorderen. 
Gezonde dieren trekken namelijk minder snel parasieten aan. 
Dat moet altijd onze belangrijkste focus zijn!

ONS STARTPUNT: 
DE GEZONDHEID VAN

BINNENUIT BEVORDEREN 

een gezonde voeding
een lage toxische belasting 
spagyriek om het hele lichaam te
ondersteunen.

De drie hoofdrolspelers hierbij zijn: 

Op sociale media lees je vaak dat dieren die rauw vlees eten geen vlooien of teken
zullen krijgen. 

En hoewel rauw vlees natuurlijk een ontzettend goede – zuivere - manier van voeden
is, is het geen garantie! 

Er zijn nog verschillende factoren die een rol spelen in de gezondheid van je dier, vb.
leeftijd, darmgezondheid, immuniteit, afvalstoffen, toxische belasting, is er sprake van
ziekte, onderliggende kwaaltjes… 

Je hebt natuurlijk ook nog verschil in rauw vlees. De maaltijd moet niet alleen in
balans zijn qua spiervlees – organen en botten, ze moet je dier ook voorzien van alle
nutriënten die het nodig heeft om optimaal te kunnen leven. 

Elke cel in het lichaam van je hond of kat moet voldoende stofjes aangeleverd krijgen
om het werk te kunnen uitvoeren waarvoor ze bedoeld is. 



Door spagyriek in te zetten gaan we het hele lichaam ondersteunen 
op verschillende facetten.
De essences die er in verwerkt zijn ondersteunen de stofwisseling, organen,
slijmvliezen en huid. Ze reinigen het bloed, versterken het immuunsysteem, werken
licht ontgiftend, stoten insecten af en maken je dier van binnen én van buiten
onaantrekkelijk voor parasieten. 

Het zal je misschien niet verbazen dat dit niet van vandaag op morgen werkt en dat
het ook afhankelijk is van de basisgezondheid van je dier. Is er sprake van een
verzwakt immuunsysteem, is er een overmaat aan afvalstoffen, is je dier verzwakt na
een ingreep… Dat zijn allemaal factoren die mee een rol spelen en het succes ervan
bepalen.
 
In zo’n geval kunnen we dus voorbereidend werk doen wanneer we daar tijd voor
hebben. Is die tijd er niet, is het bijvoorbeeld al vlooien- en tekenseizoen, dan kunnen
we middelen gaan combineren. 

Spagyriek kan preventief ingezet worden maar ook wanneer uw dier reeds vlooien
heeft.  Uiteraard moeten we daarbij dan ook rekening houden met de omgeving. 
Er zitten altijd veel meer vlooien in de omgeving dan op ons dier zelf, wat je ziet is
namelijk maar zo’n 5 % van de totale populatie. 
Hoe dat komt lees je verder bij de cyclus van vlooien.

En dan is er ook nog zoiets als besmettingsdruk
natuurlijk. 

De ene omgeving huisvest meer teken dan de
andere… Het kan zijn dat je hond geen teken krijgt
tijdens de gewone wandelingen, maar op vakantie
tijdens boswandelingen wél…

Toxische belasting is ook een belangrijke
hoofdrolspeler in de gezondheid van ons dier. 

Wanneer ze rauw vlees eten maar veel medicatie
krijgen of jaarlijks gevaccineerd worden, dan stapelen
de afvalstoffen zich ook op in het lichaam.  



Wanneer teken nog heel klein zijn, zullen ze ons
minder snel opvallen dan wanneer ze zich volgezogen
hebben met bloed. Het is belangrijk om je dier(en)
dagelijks te controleren, door met je vingers door de
vacht te gaan. 
Kijk ook op plaatsen waar je niet altijd aan denkt: in de
oren, de lippen, onder de staart, in de oksels,
geslachtsdelen…

Jeuk, waarbij ze gaan krabben 
Kale, rode vlekken op de huid
Zwarte, korrelige “vlooienpoep”

Als je hier wat water opdoet en het kleurt rood,
dan is het vlooienpoep en geen zandkorreltje of
zo. Vaak zit het in groepjes bij elkaar. De rode
kleur is afkomstig van het bloed dat in die poep
zit.

Wanneer je een vlo ziet lopen op je huisdier (maar je
ziet er altijd veel minder dan dat er zijn)
Sommige dieren ontwikkelen een vlooienallergie en
dit kan echt dramatische vormen aannemen.
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VLOOIEN EN TEKEN OPSPOREN
VLOOIEN:

Controleer je huisdier regelmatig op vlooien, kam
het haar, check op vlooien uitwerpselen. 

TEKEN:



Na het zuigen van bloed beginnen de vrouwtjesvlooien met het leggen van eitjes.

Deze worden in de vacht gelegd, maar zijn zo klein en glad dat ze er heel gemakkelijk
af vallen en zo overal in huis belanden.

Een vrouwtjesvlo legt tientallen eitjes per dag, wat gelijk duidelijk maakt hoe snel een
vlooienplaag kan ontstaan.

De eitjes komen niet allemaal tegelijk uit, wat het bestrijden moeilijk maakt. 

Bij warm weer of fel zonlicht komen de eitjes sneller uit en ook trillingen van
bijvoorbeeld stofzuigen of voetstappen versnellen dit proces. 

De tijd van eitjes tot volwassen vlo duurt gemiddeld 3 tot 8 weken.

Een vlo heeft vier levensstadia: ei – larve – pop en volwassen vlo. 

CYCLUS VAN VLOOIEN EN TEKEN
VLOOIENCYCLUS

Eerste fase: Vlooien eitjes



Uit de eitjes komen na enkele dagen of weken vlooienlarven. 

Dit zijn minieme, onvolgroeide wormachtige insecten en deze nestelen zich in
donkere hoekjes, kieren en naden in huis. 

Of bijvoorbeeld in of onder het tapijt.

Vlooienlarven voeden zich met allerlei klein afval, huidschilvers en met
uitwerpselen van volwassen vlooien. 

De larve vervelt enkele keren en spint vervolgens na een aantal weken een kleine
cocon; de vlooienpop.

Hier is hij is niet gevoelig voor bestrijdingsmiddelen en zal hij pas naar buiten komen
als de omstandigheden gunstig zijn. 

Deze omstandigheden zijn: hoge temperatuur, trillingen van buitenaf (voetstappen/
stofzuigen), lampen die aan en uit gaan. 

Dit verklaart ook de vlooienplaag die sommige mensen aantreffen als ze terugkomen
van vakantie in de zomer.

Tweede fase: Vlooienlarven

Derde fase: Vlooienpoppen

Van hieruit zal deze zich uiteindelijk
ontpoppen tot vlo. 

De larve kan echter nog maandenlang
tot wel een jaar in deze cocon blijven. 



De cirkel is rond en de vlo zal direct op zoek gaan naar voedsel (lees: bloed). 
Hij vindt zijn gastheer, veelal dus hond of kat, door af te gaan op trillingen en
lichaamswarmte.

Een volwassen vlo leeft gemiddeld twee tot vier weken, afhankelijk van de
omstandigheden. 
Zonder gastheer en dus zonder voeding leeft een vlo slechts enkele dagen.

Nadat de vlo zich gevoed heeft, begint de cyclus weer opnieuw.

Eindfase: De vlo
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Behandel daarom altijd huis én dier tegelijkertijd! 

Wanneer er vlooien zijn, heeft het geen zin om
enkel je dier zelf te behandelen/ondersteunen.

TEKENCYCLUS

Een teek heeft vier levensstadia: ei – larve – nimf en volwassen teek. 



Een teek kan besmet zijn met de lyme bacterie (Borellia burgdorferi). 

Wanneer de teek bloed zuigt bij haar gastheer kan ze de bacterie overbrengen. 
Dit kan zware gevolgen hebben. 

Met name nimfen en volwassen vrouwtjesteken kunnen de ziekte van Lyme
overbrengen. 

De volwassen vrouwtjesteek legt eieren nadat ze zich heeft volgezogen met bloed.
Daarna gaat de teek dood. 

De eitjes zijn niet besmet de lyme bacterie. 
Teken raken pas besmet tijdens een bloedmaaltijd van een met de lyme bacterie
besmet dier.

Teken verschuilen zich in hoge struiken of in het gras en klemmen zich vast aan een
dier of mens als deze langsloopt.
 
Ze zuigen zich vol met bloed en laten meestal na een dag of vijf vanzelf weer los.
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In de laatste drie stadia hebben teken bloed
nodig. Ze gaan hiervoor op zoek naar dieren
en mensen.



8 knoflookbollen (voor dit recept hoef je ze niet te pellen)
4 liter water (bijna tegen kookpunt)

Doe de knoflook in een extra grote soeppan en giet het water erbij
Dek af en laat het mengsel 12 uur trekken
Giet het door een zeef in een tuinspuit
Besproei uw gazon en tuin lichtjes

Wat heb je hiervoor nodig:

Bereiding:

OPGELET: 
Wanneer je de tuin met knoflook gaat behandelen, geef alles dan slechts één lichte
besproeiing. Als je dit te intensief gebruikt, kan de knoflook schadelijk zijn voor
sommige nuttige insecten die je juist in de tuin wil hebben. 

Het voorgaande maakt duidelijk dat alleen je dier behandelen
onvoldoende zal zijn. 

Maak daarom gebruik van volgende eenvoudige middelen om
vlooien uit uw huis en van uw dier te houden.
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WAT KAN JE ALLEMAAL DOEN OM
JE DIER(EN) TE BESCHERMEN?

IN DE TUIN
Er zijn verschillende opties om je tuin te vrijwaren van vlooien 

(of om de besmettingsdruk te verkleinen!)

KNOFLOOK SPRAY

Vlooien houden niet van knoflook, dus het is
een natuurlijk vlooienbestrijdingsmiddel dat
veilig is om in de tuin en bij uw huisdieren te
gebruiken.



Je kunt ze in een tuincentra kopen
of online.

 Je gebruikt ze het beste in de lente,
zomer en herfst.
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Je kan nematoden of aaltjes inzetten
als natuurlijke vijand om de
vlooienpopulatie in je tuin te
minimaliseren. 

MAAIEN

NEMATODEN OF AALTJES

De natuur floreert in een tuin die
je niet teveel gaat maaien. 
Maar woon je in een gebied waar
op dat moment veel vlooien en/of
teken voorkomen, is het toch het
beste om je gras (tijdelijk)
regelmatig te maaien. 
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Zet potten met citroenmelisse, salie,
rozemarijn, kattenkruid, citroengras,
basilicum en munt buiten. Zet er ook
een paar bij je voordeur en verspreid
ze over je tuin. 

DIATOMEEËNAARDE

PLANTEN DIE BESCHERMEN

Diatomeeënaarde (DE) is een niet-
giftig poeder dat wordt gemaakt
van gefossiliseerde organismen,
diatomeeën genaamd. Ze breken
vlooieneitjes af en drogen ze uit
voordat ze kunnen uitgroeien tot
volwassen vlooien.

Deze planten helpen namelijk vlooien te verjagen door de natuurlijke oliën die ze
afscheiden. 

Ze gaan, wanneer ze bij je deur staan, vlooien ook ontmoedigen om het huis binnen
te komen.

Zorg dat je wel DE koopt van levensmiddelenkwaliteit. 
De andere kan namelijk chemisch behandeld zijn. 

Strooi deze buiten in je tuin. Denk daarbij aan de plaatsen waar je hond of kat het
grootste deel van zijn tijd doorbrengt. 

LET OP: DE kan de longen irriteren, dus draag een masker en zorg ervoor dat je
huisdieren het stof niet inademen. Nadat het stof is neergedaald, is DE veilig.

Dit is een veilige variant. 

https://www.natuurlijkvlooienmiddel.nl/product/diatomeeenaarde-food-grade/


Verwijder waar mogelijk tapijten uit je huis, met name hoogpolige tapijten. 

Is dat geen optie, stoom je tapijten minstens één of twee keer per jaar. 

Dit kan echt helpen om je huis te beschermen tegen vlooien. 
Vlooien houden er namelijk van zich in tapijten te verstoppen.

Gaan je dieren mee naar de slaapkamer, stoom je matras dan ook regelmatig. 
Was alle beddengoed op 90 °C, ververs hun dekentjes regelmatig, maak manden
schoon…

Stofzuig ten minste één keer per week in alle ruimten. 

Leeg daarna onmiddellijk de stofzuigerzakken of gooi het vuil uit de stofzuigerbak.
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IN JE HUIS

Stomen, wassen en stofzuigen!

Strooi tijdens een extreme uitbraak
diatomeeënaarde over het hele huis. 
Laat het 48 uur liggen en ga dan
stofzuigen.

Bij een extreme uitbraak:

Regulier bestaan 'vlooienbommen' maar
die zou ik om gezondheidsredenen echt
afraden. 

Herinnering: DE kan de longen irriteren. 

Draag een masker tijdens het aanbrengen en hou je huisdieren uit de kamer tot het
stof is neergedaald.



Snijd de citroen in dunne schijfjes
Doe de citroen, rozemarijn en salie in een grote roestvrijstalen of glazen kom
Voeg 250 ml bijna kokend water toe
Dek af en laat een nacht trekken
Zeef de vloeistof 's morgens in een spuitfles
In de koelkast bewaren (1 tot 2 weken houdbaar)

Bereiding: 

Spagyriek
Tinctuur
Kruidenmix
Teken olie
Aromatherapie spray
Suppletie
...
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JE DIER ZELF
Er zijn verschillende zaken mogelijk, nog meer dan wat hier in het overzicht

staat. Maar dit is alvast een mooie selectie.

1 biologische citroen
2 takjes verse rozemarijn
1 takje salie (Salvia officinalis)
250 ml gefilterd water
Optioneel: 1 takje lavendel

Wat heb je nodig:

Je kan makkelijk een spray maken van kruiden om je hond te beschermen. 

MIDDELEN OP MAAT 

KRUIDENSPRAY - UITWENDING



Vooraleer je in paniek raakt: knoflook KAN
schadelijk zijn, dat weet ik! 

Het kan bloedarmoede veroorzaken, maar dan
hebben we het over heel grote 
hoeveelheden of over dieren met een 
verhoogde gevoeligheid. 

Maar wij gaan het uiteraard veilig aanpakken!
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Aan deze honden geven we
geen look: Akita’s en Shiba’s.
En ook drachtige en lacterende
honden geven we geen look. 
Ook geen look voor katten!

OPGELET:

In de juiste hoeveelheid is knoflook een krachtig gezond middel om te geven. 
Het is o.a. enorm goed voor het immuunsysteem.

Als richtlijn houden we 1 vers teentje/10 KG LG/week aan. 

We kunnen look ook in poedervorm geven. 
In poedervorm kan je het mengen met fenegriek en dan bescherm je je hond ook
meteen mee tegen teken. Geef fenegriek tot je hond een "oxo" geur krijgt. 
Go low and slow, want fenegriek kan impact hebben op de spijsvertering. 

Verder bestaan er in de handel ook schapenvetbonbons met look, maar die zijn door
dat vet niet geschikt voor elke hond én het blijft lastig doseren. 
Ik ben zelf meer een voorstander van dosering op maat. 

KNOFLOOK EN FENEGRIEK VOOR HONDEN - INWENDIG



Vlooien houden van disbalans, 
ze maken misbruik van een minder
optimaal gezond dier. 
Ze houden dus niet van een hond met
een optimale pH balans. 

Appelazijn creëert een zuurder milieu
op de huid van je hond
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Meng de ingrediënten in een
kleine sprayflacon en spray de
vacht en de onderbuik van uw
hond wekelijks. 
Vermijd ogen, binnenkant
oren, slijmvliezen,
geslachtsdelen en wondjes.

Bereiding: 

100 ml warm water
150 ml appelazijn, bij voorkeur troebel, biologisch azijn
¼ theelepel zeezout of roze Himalaya zout

Door je hond 1 x per week in te sprayen met dit mengsel maak je de huid en vacht
licht zuur. 

Wat heb je hiervoor nodig: 

BIOLOGISCH APPELAZIJN – UITWENDIG BIJ HONDEN



5 ml neem olie
5 ml vanille extract 
250 ml toverhazelaar
60 ml aloë vera

Goed schudden (vermijd daarbij
uiteraard de ogen)
Houdbaarheid: 14 dagen
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Ik ga hier verder dan ook niet op in, wegens het potentiële gevaar.

Wie graag een samengestelde spray koopt, kan deze hier bestellen. 

Het is weliswaar een fabeltje dat élke essentiële olie gevaarlijk is
voor katten, maar ik gebruik zelf liever hydrolaten bij hen. 
Safety first! 

Een spray met essentiële olie KAN
ondersteuning bieden, maar ga liever
niet zelf mixen samenstellen, tenzij je
daar voldoende kennis over hebt. 

DIY SPRAY - DR.BECKER

ESSENTIËLE OLIE – HYDROLATEN HOND EN KAT 

Niet elke essentiële olie is immers geschikt: niet elke soort, maar ook niet elk merk. 
Er is ook een verschil tussen oliën geschikt voor honden én oliën geschikt voor katten.
Essentiële olie is een nieuwsmagazine op zich ;-).

Voor nu: vermijd middelen die op de markt te koop zijn met wintergroen, kruidnagel
of pennyroyal. Deze kunnen gevaarlijk zijn voor uw dier.

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


Er bestaan speciale natuurlijke vlooienshampoos op basis van kruiden en/of
essentiële olie. 
Masseer de shampoo goed in, laat zeker 5 - 10 min zitten, alvorens af te spoelen. 
Het water kan wat rood zien, maar dat is van de vlooien ontlasting, geen paniek. 
Je kan het bad eindigen met een spoeling met citroen of met een speciale
kruidenspoeling. 
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TOCH VLOOIEN OF TEKEN,
ONDANKS ALLE INSPANNINGEN?

Soms doe je nog zo goed je best en heeft je hond of kat toch vlooien
opgelopen of heeft hij/zij toch een tekenbeet. 

Steek je hond in bad of onder de douche. 

Natuurlijke middelen zijn helaas niet feilloos (reguliere middelen ook niet trouwens!). 

Maar wat moet je dan doen? 

TOCH VLOOIEN?

En kammen, kammen, kammen! 

Terwijl je ondertussen ook als een gek heel je huis moet reinigen (dekens, kussens,
kussenslopen, tapijten… ). 
Je moet alles aanpakken! Heb je een tuin, pak die ook mee aan! 
Alleen je dier wassen is ONVOLDOENDE! 



Probeer de teek zo dicht mogelijk op de huid bij de kop beet te pakken en niet in
het lichaam van de teek te knijpen.
Gebruik bij voorkeur een speciale tekentang. Wij zijn ontzettend tevreden van
deze tang. 
Irriteer de teek niet met olie, alcohol of vuur, dit verhoogt de kans dat de teek
ziekteverwekkers overbrengt.
Desinfecteer het bijtwondje na verwijdering van de teek en was je handen met
zeep. Wij gebruiken deze spray om wondjes van alle aard te desinfecteren.
Desinfecteer de tekentang/tekenpincet na gebruik in kokend water of op een
door de fabrikant aangegeven manier.

Maar opgelet, je dier mag dit niet inademen. 
Ook kan dit de huid uitdrogen en jeuk geven. 
Ondersteun je dier inwendig dan met gezonde vetzuren. 
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Een teek gespot? Verwijder deze dan zo snel mogelijk!

TOCH TEKEN?

INSTRUCTIEFILMPJE:
Verwijderen van een

teek bij een hond.

Je kan ook gebruik maken van de food-grade
diatomeeënaarde.
 
Je kan dit poeder ook in de vacht wrijven. 
Je dient de vacht na enkele dagen te wassen en de
behandeling moet herhaalt worden.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=rNjCNZ2Ghbo&feature=emb_logo
https://natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com/product/tekentang/
https://natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com/product/micro-zilverspray/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=rNjCNZ2Ghbo&feature=emb_logo


GEZONDHEID KOMT VAN BINNENUIT! 

We kunnen wel uitwendig geurtjes aanbrengen om teken
en vlooien te weren, maar de basis blijft toch een goede
gezondheid, van binnenuit! 

Bedenk eens voor jezelf wat de voordelen zijn van een
chemicaliën vrije levensstijl?! Niet alleen op korte, maar ook
op lange termijn!

En niet alleen voor je hond of kat maar ook voor jou en je
dierbaren…
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Een natuurlijke levensstijl vergt een speciale
inspanning, maar die is het écht wel waard. 
Je moet er inderdaad vooraf aan denken, je moet het
plannen, je moet soms voorbereidingen treffen en/of
meerdere zaken combineren, maar het kan! 
Er is geen noodzaak om chemisch te "beschermen",
tenzij voor de Zuiderse vakantie.

Wens je een mini-vlooien- en
tekenconsult om te weten welke
middelen je kan inzetten?

Heeft jouw dier onderliggende
klachten en wens je graag een
volledig advies op maat?

JA, DAT WIL IK JA, DAT WIL IK

https://natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com/product/vlooien-en-tekenconsult-op-maat/
https://natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com/product/advies-dier-met-klachten/
https://natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com/product/vlooien-en-tekenconsult-op-maat/
https://natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com/product/advies-dier-met-klachten/


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... 
Dit alles zodat jij optimaal voorbereid wordt op de praktijk. 

Het gaat dus verder dan “alleen maar” voeding en ondersteuning.
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JAAROPLEIDING 
PROFESSIONEEL VOEDINGSDESKUNDIGE

Volgende week is het zover én ga ik mijn
opleidingsbrochure verzenden naar de
mensen die zich ingeschreven hebben op de
"interesselijst"! Het aantal inschrijvingen
wordt beperkt vanwege het 1 op 1 aspect.

 Wil jij deze ook als eerste ontvangen, schrijf
je dan nu nog in op onze interesselijst. 

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

Ik heb er alvast 
ontzettend veel zin in! 

Ik ben heel benieuwd om te horen wat jullie doen tegen vlooien en teken.
Wat jullie al ingezet hebben in het verleden, wat jullie ervaringen waren, 

hoe je je dier hierop voorbereidt… 
Stuur me gerust een mailtje of tag me op social media 😊. 

VEEL SUCCES!
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Gesnuffel en gespin

Mijn naam is 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.  
Voor de nieuwsbrief mag ik maandelijks
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.

Dat het druk is en dat de tijd hier ongelooflijk snel
voorbij vliegt konden jullie al in mijn vorige
stukjes lezen, dus daar moet ik het al niet meer
over hebben, al blijft het een constante.
Naast de goede zorgen voor alle patiënten en
hun baasjes, draagt Kelly ook een enorm
verantwoordelijkheidsgevoel mee voor onze
eigen viervoeters.  Gezien er een aantal toch op
hogere leeftijd aan het geraken zijn, komt het
vaker voor dat er ongemakjes of
gezondheidsklachten de kop opsteken.  Dat is
zowiezo niet leuk, maar voor iemand die bij wijze
van spreken 24 op 24 met haar neus tussen de
medische boeken zit en steeds meer te weten
komt over wat er zoal fout kan lopen en tot wat
dat kan leiden, is de pret er helemaal af.  
Ik geef toe dat ik eerder van het onbezorgde type
ben, dat graag fluitend door het leven gaat en er
niet voor terugdeinst om af en toe (kortstondig)
de kop in de grond te steken in de hoop dat
opkomende problemen ongezien
voorbijwandelen.  Helaas blijkt dat niet te lukken
en staan ze lekker op een rijtje te wachten tot je
terug met je hoofd boven komt...
Gelukkig is Kelly dan weer het andere uiterste,
met een heel gevoelige sensor om problemen te 
 situeren die zich eigenlijk nog maar aan het
beginnen ontwikkelen zijn.  Als je onze twee
'kwaliteiten' dan samenvoegt, krijg je een ideaal
systeem dat zichzelf in evenwicht houdt en
(meestal) niet escaleert naar de ene, noch naar
de andere kant.
Wat ik wel merk is dat de kop in de grond steken
minder stress geeft dan problemen vroegtijdig
opmerken.  Of ligt dat ook (waarschijnlijk) aan de
aard van het beestje...  
Vermits mijn kop dus af en toe in de grond zit,
ben ik ook meestal niet meteen overtuigd van de 

dingen die Kelly denkt te zien of opmerkt, wat
soms wel voor enige wrevel kan zorgen.  Die
wrevel probeer ik dan met wat mopjes of
relativerende opmerkingen te ontmijnen, maar
als ik me dan in het hoofd van Kelly plaats komt
dit eerder over als arrogant afwimpelen van
dingen die (meestal) wel kloppen.
Hoor je mij hier nu zeggen dat Kelly altijd gelijk
heeft?  HE-LE-MAAL niet!  Maar wel vaak...
Ik besef meer en meer hoe zwaar het leven en
alles daaromheen kan doorwegen als je geboren
bent met die heel gevoelige sensoren, zoals die
van Kelly.  Maar het is ook een krachtig wapen
om snel in te grijpen en erger te voorkomen.  En
daarvoor kan ik haar alleen maar bewonderen!
Als ik terugkijk op onze tijd in Frankrijk, nu toch
bijna 2 jaar, waarin we haast 24 op 24 samen zijn,
samen werken en samen leven kan ik alleen maar
concluderen dat het werkt zoals het werkt en dat
we een verdomd goed team zijn.  De dingen die ik
niet graag doe, doet Kelly graag en omgekeerd en
we vullen elkaar goed aan in het spontane en het
beredeneerde.  

Dat we het niet altijd eens zijn en allebei niet al te
goed om kunnen met kritiek (van elkaar) zal je mij
niet horen ontkennen (en ik steek er ook mijn kop
niet voor in de grond!) maar een beetje leven in
de brouwerij is altijd fijn, zeker als je zo rustig
woont als wij.

Hoor je mij hier nu zeggen
dat Kelly altijd gelijk heeft?  

HE-LE-MAAL niet!  
Maar wel vaak...

https://natuurgeneeskundeenvoedingbijdieren.com/contactformulier/

