Voorjaarskrant 2018
In deze krant bespreek ik een aantal thema’s:

Workshop EHBO met Homeopathie
Teken en vlooien
Voorjaarsschoonmaak
Wetgeving die veranderd (belangrijk!)

Workshop EHBO met Homeopathie
Op donderdag 24 mei (9:30-17:00 uur) vind er een leuke en leerzame workshop plaats EHBO met Homeopathie. Een
workshop voor iedereen die meer wil weten over de homeopathie, wat het doet en hoe je het praktisch in kunt
zetten als EHBO.
In deze leerzame workshop staan we vooral stil bij
acute aandoeningen waarmee iedere diereigenaar
wel eens te maken krijgt. Denk aan ongevallen,
verwondingen, beten en steken, blessures, breuken,
infecties, etc. Ook ouders met kleine kinderen zullen
hier dankbaar gebruik van kunnen maken.
Een 24 tal homeopathische eerste hulp middelen
worden besproken. Ook wordt er kort uitleg gegeven
over wat homeopathie is, de dosering en hoe je het
praktisch kunt toedienen.
Je kunt daarna meteen aan de slag met behulp van de
EHBO kist en het naslagwerk!
Meer informatie op www.dierpraktijk.nl/workshops

De grote voorjaarsschoonmaak
Alaaf! De carnaval is weer voorbij. Vroeger startte voor veel mensen op Aswoensdag het ‘vasten’. Een periode (tot
aan Pasen) van minder eten, geen vlees en vooral bewust en gezond eten. Tijdens het vasten, werd er geld gespaard,
maar belangrijker nog, hiermee werd het immuunsysteem geboost én geprikkeld om nieuwe witte bloedcellen aan
te maken. Iets wat vroeger een vanzelfsprekendheid was hebben we later onderzocht in wetenschappelijk
onderzoek, de positieve gezondheidswerking werd hierin bevestigd.
Wolven versus huishond
Wolven, de oerhond, de voor-voor-voorouders van onze huishonden eten ook niet dagelijks. Vaak vasten zij een
aantal dagen na het verorberen van een grote vangst. Hebben ze letterlijk de buik vol van al het eten, het jagen of is
er gewoonweg geen eten? of hebben zij gewoonweg geen wetenschap nodig om te voelen dat het een positief
gezondheidseffect heeft?

Maar wat moeten we met deze informatie in de
huidige tijd? Voor mij is vasten niet bespreekbaar. Ik
hou zelf teveel van eten én ik kan de blik van een
kwijlende hond, die achter me aan stuitert door het
hele huis totdat hij zijn eten krijgt, gewoonweg niet
weerstaan. Heel zwak. Maakt me dat een slechte
baas, als ik weet dat het wel gezond is? Ik zie andere
mogelijkheden, die meer bij mij passen en voor een
deel hetzelfde effect heeft.

Organen die ontgiften
Net als bij mensen spelen de huid en lever een grote
rol bij het ontgiften, maar ook de lymfe, darmen en
nieren. Dieren met o.a. huidproblemen zijn dan ook
vaak ernstig vervuild. Dergelijke dieren dien je niet
zelf te ontgiften omdat klachten dan kunnen
verergeren. Wanneer afvalstoffen geen uitweg meer
vinden via slijm, snot of een van deze organen gaan ze
zich ophopen in het bindweefsel. Hieruit zijn toxinen
moeilijk te verwijderen. Kortom, houdt je dier
preventief gezond door gezonde dieren jaarlijks te
reinigen. Het reinigen van zieke, jonge en drachtige
dieren brengt risico’s met zich mee.
Middelen
Reinigen kun je doen in kuren van 2 weken met
bijvoorbeeld algen, groene leem en chlorofyl.

Voorjaarsschoonmaak
De lente is uitermate geschikt voor een grote
voorjaarsschoonmaak. Je huis, jezelf maar dus ook
voor je dier. In de winter is er vaak minder activiteit,
zitten we meer binnen, eten we anders en is er meer
‘rust’. Dieren eten in de winter vaak meer, kunnen
beter tegen vet dan in de zomer, vooral bij buiten
honden zie je dit terug, zodat ze zichzelf warm kunnen
houden. Bij koud weer veranderd automatisch de
spijsvertering. Na de winter is de lente een periode
van vernieuwing, groei en bloei. Denk aan alle
planten, bomen en bloemen! Dé tijd dus om de boel
weer op te frissen zodat je dier vol nieuwe energie
komt. Maar vergeet ook jezelf niet!
Het lichaam wordt jaarrond belast met afvalstoffen.
Denk hierbij aan ontwormingskuren,
ontvlooiingsmiddelen, medicatie, afvalstoffen uit
voeding, inwendige hormonen, vaccinaties,
luchtverontreiniging, stress, etc. Dat maakt ontgiften
belangrijk. Zo werk je preventief aan de gezondheid
van je dier.

Aanbieden van kruidenthee (altijd naast het
drinkwater) is ook een ondersteunende mogelijkheid.
Denk dan aan mariadistel (niet bij dracht),
paardenbloemblad of brandnetel. Deze laatste bevat
veel vitaminen en mineralen en werkt reinigend.
Dieren met een overgevoeligheid voor histamine en
ontstekingen zal brandnetel te prikkelend werken.
Berkenwater werkt bijvoorbeeld zacht en effectief.
Natuurlijke middelen nemen risico’s met zich mee.
Gebruik deze kruiden dan ook maximaal 3 weken,
alleen bij gezonde volwassen dieren, niet bij dracht én
alleen bij vrijwillige opname! Voor een uitgebreid en
maatwerkadvies over reiniging kun je terecht bij mij.
Klachten
•

Heeft je hond regelmatige oorontstekingen?

•

Is er sprake van jeuk?

•

Is de ontlasting niet donkerbruin van kleur,
niet stevig en/of poept je hond vaker dan 1 á
2x per dag?

Dit zijn een aantal signalen welke kunnen duiden op te
veel afvalstoffen!

Het moment dat een klacht uitwendig ZICHTBAAR is,
betekent dat het veelal langere tijd INWENDIG aan de
gang is. Het duurt vaak net zolang om het weer
ONZICHTBAAR te krijgen en dus inwendig te
HERSTELLEN.

Natuurgeneeskunde

Voorkomen is dan ook beter dan genezen. Werk
vooral preventief. Voeding is hierin een van de
belangrijkste factoren.

Herstel is vaak een combinatie van maatregelen en
natuurlijke middelen. Denk aan homeopathie,
kruiden, celzouten, voeding, etc. Het oplossen van de
oorzaak staat altijd centraal, zonder
symptoombestrijding.

In de natuurgeneeskunde werken we met de kracht
van de natuur en de individuele kracht van je dier.
Waarbij preventie een belangrijke rol heeft.

Wil je meer weten wat de natuurgeneeskunde kan
betekenen voor je dier, heb je vragen of wil je je voer
testen? Kom langs met je vragen (en de voeding) op
het gratis spreekuur (15 min. op afspraak) of maak
een afspraak met dierpraktijk NatuurTalent.

Privacywetgeving
De AGV (algemene verordening
gegevensbescherming) zorgt ervoor dat de privacy
van mensen beschermd is.
Deze gaat per 28 mei a.s. van kracht.
Het gaat om o.a. adresgegevens, emailadressen, maar
ook persoonlijke gegevens, zoals (medische),
gevoelige en vertrouwelijke gegevens.

Jij als klant moet toestemming geven om (medische)
gegevens te noteren. Een bedrijf moet er voor zorgen
dat de gegevens goed beschermd zijn. Bijvoorbeeld
het niet delen van informatie aan derden,
bescherming van de laptop, etc. Daarnaast hebben
jullie als klant rechten zoals, recht op inzage van het

dossier, wijziging, om gegevens over te dragen,
informatie en recht om vergeten te worden.
Het intakeformulier en de algemene voorwaarden
zullen hiervoor binnenkort worden gewijzigd. Zodat
iedereen op zijn rechten gewezen wordt en jullie
wel/geen toestemming geven voor het gebruik maken
van jullie verstrekte gegevens.
Via deze weg wil ik jullie dan ook alvast verzoeken
toestemming te geven om jullie emailadres te
gebruiken voor incidentele en informatieve
doeleinden zoals deze nieuwsbrief. Mocht je dit niet
willen stuur dan een simpele ‘NEE’ terug. Geef je wél
toestemming stuur dan ‘JA’ terug.
Via deze website die je je rechten in een notendop.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/fi
les/atoms/files/avg_in_een_notendop.pdf

Claims Wetgeving
Sinds 1 juli 2012 mogen er geen onbewezen medische claims meer staan op verpakkingen van homeopathische
(zelfzorg)geneesmiddelen. Ook niet in bijsluiters, reclames of op de sites van webwinkels. Voorbeelden van
medische claims zijn 'verbetert de darmwerking', ‘tegen angst’, etc.
De verplichting om medische claims wetenschappelijk te onderbouwen staat in de Geneesmiddelenwet. Hiermee wil
de Rijksoverheid misleiding van consumenten voorkomen. Aan de ene kant heel goed om misbruik te voorkomen!
Aan de andere kant is het jammer dat ook opgeleide homeopaten en natuurgeneeskundigen daardoor beperkt
worden.
Het is dus niet meer toegestaan om zelf samengestelde middelen, die ik niet wetenschappelijk heb laten toetsen, te
‘claimen’ op een bepaalde gezondheidswerking. Één op één mag ik jullie wel uitleggen waarop het mógelijk zou
kunnen werken. Schriftelijk mag dit niet worden vastgelegd. Verslagen zullen dan ook niet meer gemaakt worden.
Uiteraard mogen jullie wel zelf aantekeningen maken.

Hetzelfde geldt voor kruiden. Geneesmiddel X gebaseerd op een kruid, waar wetenschappelijk onderzoek naar
gedaan is, mag de werking noteren. Hetzelfde kruid, los in een zakje, zonder wetenschappelijk onderzoek en zonder
patent (én veel goedkoper) mag niet benoemd worden waar het werkzaam voor is. De eeuwenoude kennis van onze
voorouders gaat voor het grote publiek hiermee stilletjes aan verloren.

Teken en vlooien

Denk dus aan goed voedsel, goede weerstand,
emotionele balans en voldoende uitdaging houden je
dier emotioneel en fysiek gezond.
Soms is dit echter niet mogelijk of woon/wandel je in
gebieden waarin de tekendichtheid bijvoorbeeld heel
hoog is. Ook een gezond dier ontkomt dan niet aan
een teek.
Zorg er dan voor dat je je dier goed beschermt tegen
teken en vlooien.
Dit kan met natuurlijke middelen!

Parasieten kunnen naast jeuk en pijn, vreselijke
ziektes veroorzaken bij zowel mens als dier. Om
ziektes te voorkomen is het noodzakelijk je dier vrij te
houden van uitwendige parasieten. Een goede
weerstand is hierin de beste remedie!

Zo belast je het lichaam niet overbodig met chemische
stoffen wat de gezondheid van je dier ten goede
komt. Op de praktijk zijn verschillende middelen
verkrijgbaar voor honden, katten en paarden. Vraag
naar de mogelijkheden/bestel via info@dierpraktijk.nl

Vond je de ‘krant’ interessant?
Stuur hem door naar vrienden en familie!
Altijd up-to-date blijven?
Volg NatuurTalent op Facebook!

https://www.facebook.com/dierpraktijknatuurtalent/

Bedankt!
Met vriendelijke groet,
Colette Frankort
Natuurgeneeskunde voor Dieren

Wil je géén krant of nieuwsbrief meer ontvangen?
Meld je af door simpelweg te beantwoorden met
‘AFMELDEN’.

