
Zo bestrijd je vlooien 
en teken zonder gif!

Aaaaarch 
ik haat vlooien.!!



De lente is begonnen!!!!!!! 
 
Heerlijk, na zo’n natte donkere winter. Jammer genoeg zijn ook de vlooien en teken blij
dat het weer lente is! En nog blijer zijn ze dat we een zachte winter hebben gehad,
want nu zijn hun naasten ook allemaal fijn in leven gebleven. Je hond onder de teken of
een vlooienplaag is wel het laatste waar je op zit te wachten. Dus op naar de
dierenwinkel om ervoor te zorgen dat met grof geschut vlooien en teken geen kans
krijgen. 
 
En dan begint het geweten te knagen....
 

Kan dat niet anders dan met dat gif? 
 
Want ja eerlijk is eerlijk je stop gewoon gif in je hond. 
 
Gelukkig kan het ook anders en dat is wat ik graag met je wil delen. In dit e-book vertel ik
je alles over de natuurlijke middelen die er zijn om vlooien en teken te bestrijden. 
 
Ook besteed ik aandacht aan honden die allergisch reageren op vlooienbeten; ik laat je
zien hoe je dat systematisch kan ondersteunen. 
 
Met andere woorden: dit is een superhandig boekje vol met praktische tips en weetjes
uit de natuur. Waarmee je de teken en vlooiendruk op een fijne, natuurlijk manier kunt
verminderen.
 
Zodat je vanaf nu een relaxte vlo- en gifvrije hond in huis hebt!
 
Veel leesplezier!
 

Marlies Garvelink
Natuurgeneeskundig therapeut voor dieren
 
 

Vragen? Ik help je graag!
 
Heb je na het lezen behoefte aan verdere informatie?
 
Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact 
op met mij via 06-81087607 of mg@lunanueva.nl



Uitwendig gebruik: Voor een kleine hond ± 1 theelepel en voor grotere honden 2-3
theelepels
Inwendig gebruik: Kokosolie kent bij inwendig gebruik ook vele positieve invloeden
voor het systeem. 

Welke natuurlijk middelen zet je in?
 
Dat is de vraag die het meeste aan mij gesteld wordt. Steeds meer hondeneigenaren
zoeken naar een natuurlijk alternatief voor de reguliere chemische bestrijdingsmiddelen. 

 
Gelukkig is er tegenwoordig een grote keus aan natuurlijke middelen die ondersteuning
bieden bij het bestrijden van vlooien en teken. 
 
Ik bespreek graag een aantal effectieve huis- tuin- en keukenmiddelen met je. En ik deel
de best praktische die in mijn praktijk het meest effectief zijn gebleken. 

 

Optie 1
Koudgeperste (bij voorkeur) biologische Kokosolie

 
Kokosolie bevat onder andere laurinezuur en caprylzuur. Deze twee stoffen zijn in staat
om parasieten te doden, maar ook gisten, schimmels en bacteriën zijn niet veilig voor
deze twee stoffen. 
 
Smeer je de kokosolie op de huid van de hond, dan heeft dat een licht zuurvormend
effect en daar houden vlooien en teken niet van!!! Bijkomend voordeel van kokosolie is,
dat het ook de huid verzorgt en een licht verkoelend effect heeft. 
 
Zo gebruik je het
Voordat je gaat wandelen kun je de hond insmeren met een beetje kokosolie. Belangrijke
plekken om in te smeren zijn buik, liezen, oksel, rond de kop en achter de oren.
 

 
Honden vinden kokosolie over het algemeen heerlijk. 
Geef het daarom gerust door de dagelijkse voeding. 
Inwendig gebruik van kokosolie versterkt het effect 
van het uitwendig toepassen. 
 
Een kleine hond mag ± 1 theelepel door de 
voeding. Grote honden ± 2-3 theelepels door 
de voeding per dag. Is je hond gevoelig op zijn 
darmen begin dan inwendig altijd met
 kleine hoeveelheden (de helft van de 
aangegeven dosering).



Optie 2
Karnemelk of Kefir van rauwe melk
 
Karnemelk/Kefir heeft een positief effect op de zuurtegraad van de huid en het bloed (bij
voldoende inname) waardoor de hond minder aantrekkelijk wordt voor vlooien en
teken. 
 
Zo gebruik je het
Dagelijks een kopje karnemelk/kefir (hoeveelheid is ook hier afhankelijk van de grootte
van de hond). Omdat er in karnemelk nagenoeg geen lactose zit is de kans op diarree
door het drinken van karnemelk nihil. In Kefir zit wel lactose, echter de grote
hoeveelheid levende bacteriën zorgen ervoor dat de lactose goed verteerbaar is. 
 
Vindt je hond karnemelk of kefir lekker? Kies dan ook hier bij voorkeur voor
een biologisch product. J
 

Optie 3
Appelazijn
 
Door alle kant-en-klaar middelen van tegenwoordig is de veelzijdige werking van
appelzijn een beetje in het vergeethoekje geraakt. Tijd dus om dit mooie product zijn
erepodium terug te geven.
 
Een van de werkzame stoffen van appelazijn is azijnzuur. En dit azijnzuur is een perfecte
stof om vlooien en teken op afstand te houden. Uitwendig gebruik van appelzijn (altijd
wel even verdunnen) reguleert ook de lichaamsgeur van de hond, het houdt de PH van
de huid stabiel, het zorgt voor een juiste vochtregulatie en de kers op de taart; het geeft
een mooie glans aan de vacht. 
 
Appelazijn kan ook inwendig 
gebruikt worden, het heeft 
vooral een positief effect op de 
darmflora en door het hoge 
vitamine C gehalte helpt het 
ook in de ondersteuning van 
de algehele weerstand.



Meng twee gelijke delen water en appelazijn met elkaar maak een doek hiermee nat
en wrijf de hond dagelijks in met dit mengsel. Je kan dit mengsel ook gebruiken om de
hond na te spoelen wanneer ze gewassen zijn. 
Of je maakt er een spray van die je kan gebruiken om de hond vlak voor de wandeling
mee in te sprayen. Aan deze spray kan je essentiële olie van lavendel en teatree
toevoegen voor een extra sterke werking. Op totaal 1 liter vloeistof voeg je 10
druppels Lavendelolie en 10 druppels Teatree olie toe.

Doe een ruime theelepel appelazijn door het drinkwater van de hond, of meng een
theelepel appelazijn met ± 5 ml water en geef dit met een spuitje rechtstreeks in de
bek.

Zo gebruik je het
 
Dosering voor uitwendig gebruik: 

 
Dosering voor inwendig gebruik: 

 

Optie 3
Diatomeeënaarde, een heilzaam product van moeder aarde
 
Diatomeeënaarde ziet eruit als een soort zand. Het bestaat uit 150 miljoenjaar
oude 1-cellige schelpdiertjes, waarvan het skelet uit bijna 100% silicium en nog een
aantal waardevolle sporenelementen bestaat. 
 
Diatomeeënaarde gebruik je als kuur inwendig of wanneer er een vlooien- en/of
tekenplaag op de hond en zijn omgeving aanwezig is. Uitwendig gebruik van
diatomeeënaarde zorgt ervoor dat parasieten beschadigd raken en uitdrogen doordat
er vocht van ze onttrokken wordt. De parasieten zullen ook de diatomeeënaarde binnen
krijgen waardoor hun ingewanden beschadigen. 
 
Door uitdrogingen van buitenaf en beschadiging van binnenuit zullen de parasieten het
niet overleven. Wanneer er een parasietenplaag is kun je zo lang de plaag voortduurt
dagelijks de diatomeeënaarde gebruiken als parasietenbestrijder op de hond en voor de
leefomgeving van de hond, slaapplekken etc. 
 
Zo gebruik je het 
De vacht van de hond kun je met de diatomeeënaarde poeder masseren (draag hierbij
eventueel handschoenen, zeker wanneer je al een droge huid hebt en voorkom dat je
de poeder inademt).
 
De vochtonttrekkende werking van de diatomeeënaarde droogt de huid van de hond uit,
het wordt daarom ten zeerste afgeraden de diatomeeënaarde als preventief middel op
de hond te gebruiken.



Honden < dan 20 kg 1x daags 2 theelepels
Honden > dan 20 kg 1x daags 1 eetlepel
Honden > dan 40 kg 1x daags 2 eetlepels

Diatomeeënaarde wordt ook inwendig, als kuur (1-2x per jaar gedurende 2-3 maanden)
gebruikt. Het ondersteunt onder andere bij een giardia-infectie (een parasiet in de darm
die voor chronische diarree zorgt), zorgt voor een betere voedselopname, opruimen van
toxische stoffen en in sommige gevallen helpt het bij honden die zand likken/eten.
 
Dosering inwendig:

 
Aangeraden wordt de poeder te bevochtigen en vervolgens aan de voeding toe te
voegen.



Kruidnagel: werkzame stof is eugenol, deze stof helpt bij het opruimen van
ontstekingen en het is een insecticide.
Tijm: werkzame stof is thymol, dit werkt anti-bacterieel, ondersteunt het
immuunsysteem en de spijsvertering en het is een insecticide
Kaneel: werkzame stof is cinnamaldehyde dit is een natuurlijk pesticide!
Vanille: deze heeft niet een specifieke werking tegen parasieten, maar het
neutraliseert de geur van de overige 3 oliën, die een vrij intensieve geur hebben.

1 – 8 kg
8 – 20 kg
20 – 40 kg

“Commerciële” natuurlijke middelen
 
Wil je liever een bestaand product, dat kan natuurlijk ook! Hieronder tref je een aantal
producten aan die in de praktijk succesvol zijn gebleken.
 

Optie 1
Natural Answer
 
Dit merk heeft verschillende producten waarvan met name de poeder en de druppels
interessant zijn. 
 
De druppels van Natural Answer bestaan uit een mix van 4 verschillende essentiële
oliën:

 
Aan deze olie mix is IPM (Isopropylmyristaat) toegevoegd. Deze stof wordt in vele
(humane) huidcrèmes gebruikt om de werkzame bestanddelen beter door de huid te
laten opnemen.
 
De druppels van Natural Answer zijn verkrijgbaar voor hond in verschillende
gewichtscategorieën:
 



Diatomeeënaarde: staat hierboven al uitgelegd als enkelvoudig middel.
Neempoeder: dit komt van de boom Azadirachta Indica. De sappen van deze boom
bevatten de meest krachtige natuurlijke pesticide. De werkzame stoffen van
neempoeder vertragen de groei, verstoren de hormoonbalans en tasten net als de
diatomeeënaarde de waslaag van het pantser aan waardoor de parasiet uitdroogt.
Neempoeder geef je liever niet aan drachtige teven of teven die drachtig moeten
worden.
Duizendblad (Achillea millefolium): de werkzame stoffen verhogen de circulatie in de
huid en ze werken verzachtend.
Lavendel (Lavandula spica): Onderzoeken hebben aangetoond dat
bestrijdingsmiddelen die 10 – 20 % lavendel bevatten minstens zo goed werken als
chemische bestrijdingsmiddelen. De werkzame stoffen helpen bij het herstel van de
huid en de geur helpt mee om parasieten op afstand te houden. De lavendel die
Natural Answer gebruikt, is biologisch.

De poeder van Natural Aswer is samengesteld uit Diatomeeënaarde, Neempoeder,
Duizendblad, Lavendel, Rozemarijn en Citroengras.
 

 

Optie 2
STOP! Animal Bodygard
 
STOP! is samengesteld uit diverse essentiële oliën en kruiden, zodanig dat ook dieren
met een gevoelige huid veilig behandeld kunnen worden. Het is een veilig middel voor
alle (kleine) huisdieren! Dus voor honden, katten, konijnen, cavia’s etc.

Zo gebruik je het
Extra Protect Tick spray: dit product mag dagelijks
in de vacht gespoten worden.
Je gebruikt het middel door het op de huid van de
hond te druppelen, van schouder naar staart
aanzet. Dit doe je 1x per 14 dagen. Is de teken- en
vlooiendruk erg hoog, dan kun de druppels
aanvullen met de STOP!
 
Omgevingsspray: STOP! Animal Bodygard heeft
ook een goed werkende omgevingsspray,
waarmee je de ligplekken en de leefomgeving van
de hond kan behandelen.



Mint        
Neembladeren        
Zeewier        
Fenegriek        
Citroenmelisse

Optie 3
Billy No Mates
 
Bestaat uit een samenstelling van verschillende kruiden die je door de voeding aan de
hond geeft en invloed hebben op de lichaamsgeur die jouw hond afgeeft. Een prettige
bijkomstigheid van het gebruik van dit product is dat het de huid en vachtconditie van
de hond verbetert. Tevens laat het zich goed combineren met andere producten die in-
of uitwendig tegen vlooien en teken geven kunnen worden. 
 
Samenstelling: 

 
 
Het duurt ongeveer 6 weken voordat de werking
van Billy No Mates actief is. Het advies is dan ook
om tijdig met dit product te beginnen.
 
Er wordt aangegeven dat dit product het hele jaar
door gegeven mag worden. Mijn persoonlijke
advies is, dat het verstandig is om altijd een
stopperiode in te lassen. Dit voorkomt gewenning
en zorgt voor een effectievere werking/opname
van de kruiden.
 
Het wordt afgeraden om Billy No Mates te geven aan
drachtige of zogende honden. Honden met een
schilklier probleem eerst overleggen met de
dierenarts, dit in verband met het jodium gehalte van
zeewier (523 mg per kg).
 
 



5 tot 8 kg – dagelijks tot maximaal ½ teentje
8 tot 20 kg – tot 1 teentje per dag
20 tot 32 kg – maximaal 2 teentjes per dag
32 kg en meer – tot 2 ½ teentjes per dag

Pas op met het geven van verse knoflook, dit kan in overdosis zorgen voor
bloedarmoede. Voor een veilige dosering van verse knoflook bij honden kun je het
volgende schema aanhouden:
 

 
Liever een standaard voor honden geregistreerd product? Kies dan bijvoorbeeld de
knoflook dragees van Sana-Vesta of van Bio-Food de Knoflook tabletten/bonbons.

Optie 4
Knoflook (dragees)
 
De werkzame stof van knoflook wordt
opgenomen door het huidvet. Het zal de
vlooien en teken niet doden, maar het maakt
de hond onaantrekkelijk voor de parasieten,
zonder dat ze naar knoflook gaan stinken.
 
Knoflook heeft een bloedzuiverende werking
en heeft een weerstand verhogend effect.
Het is een middel dat goed ter versterking
naast een parasieten bestrijdingsmiddel
ingezet kan worden. 



Eucalyptus (¼ ) 
Teatree ( ¼ )
Lavendel ( ¼)

Colloïdaal zilverwater, 
HyperCal verdunning (1:20)
Vetramil spoelvloeistof

Veelgestelde vragen in mijn praktijk
 
Zijn er risico’s verbonden aan het geven van natuurlijke middelen?
 
In principe zijn natuurlijke middelen veilig om te geven. Hier geldt wel de regel; “Overal
waar té voor staat is niet goed!” Houd dus altijd de aangegeven doseringen aan die op
de verpakkingen staan of die zijn aangeven in een zelf te maken recept! 
 
Heb je een hond met een gevoelige huid, gebruik dan de uitwendig te gebruiken
middelen eerst op een klein stukje huid, wacht ± 24 uur, treedt er geen reactie op dan
kun je het veilig op de hele hond toepassen. 
 
 

Waarmee behandel je de plek waar een teek gezeten heeft?
 
Heb je een teek van je hond verwijdert dan is het raadzaam om de plek waar de teek
gezeten heeft te ontsmetten. Ook dit kan prima met natuurlijke middelen. 
 
Praktisch is het om een 10 ml pipetflesje te vullen met ¼ jojoba olie dit vul je aan met
een mix van:

 
Doe een paar (2-4) druppels op een 
gaasje en dep ermee op de plek waar 
de teek gezeten heeft. 
 
Is jouw hond (over)gevoelig voor 
essentiële oliën, dan kun je ook kiezen 
voor bijvoorbeeld:

 
Is de teek niet goed verwijderd en zitten er nog 1 of meerdere pootjes van de teek in de
huid van de hond? Dan kan groene leem (groene klei) met een paar druppels uit het mix
flesje met de essentiële oliën helpen een ontsteking te voorkomen! De groene leem
werkt als een soort trekzalf. Het haalt de slechte stoffen eruit en geeft helende stoffen
af.



Wordt mijn hond (altijd) ziek van een tekenbeet?
 
Nee, zeker niet!!!! Als de hond gebeten wordt door een besmette teek, wil dat niet
zeggen dat hij ook ziek zal worden. De ziekte van Lyme is pas actief aanwezig is sinds de
jaren 70. 
 
Mensen en dieren konden voorheen ook zeker wel besmet raken met de borrelia bacterie,
maar werden er vaak niet van. Waarom nu wel? 
 
De borrelia bacterie houdt van koolhydraten en wordt actief wanneer de gastheer een
hoog stresslevel heeft. Met andere woorden, leefstijl en voeding kunnen een belangrijke
rol spelen in het al dan niet krijgen van Lyme. En je kan dus als eigenaar, tot op zekere
hoogte, invloed uitoefenen op de gezondheid van jouw hond! 
 
Bijvoorbeeld met mentale training, ontspanningsoefeningen en massage. Ook het onder
de loep nemen van passende voeding en aanvulling met de juiste supplementen speelt
hierin een belangrijke rol. 
 
Vind je dit interessant en wil je hier meer over weten, mail, bel of app me. We kunnen dan
samen gaan kijken wat jouw hond nodig heeft! 
 
 

Hoe behandel je een hond die allergisch is voor vlooienbeten? 
 
Sommige honden hoeven maar door 1 vlo gebeten worden om zich werkelijk helemaal
kapot te bijten, een vlooienallergie……. Voor deze honden is het belangrijk dat ze in een
vlovrije omgeving leven. 
 
Maar is dat het werkelijk het belangrijkste???? Deze honden hebben eigenlijk 
vooral baat bij een gezond functionerend immuunsysteem en een gezonde 
weerstand van de huid. 
 
Dus even heeeeeel kort door de bocht, 
gezonde darmen!!!!! 
 
Veel mensen weten het al wel, 
maar ik noem het toch nog even:
± 75% van de weerstand bevindt
zich in de darmen van de hond.



Daarbij is het ook nog eens zo dat er een belangrijke samenwerking is tussen darmen en
hersenen. De oorzaak van een (vlooien) allergie kan zodoende indirect veroorzaakt
worden door (chronische) angst en stress. Heeft jouw hond een vlooien allergie en je wil
dat graag oplossen, dan is het echt belangrijk om te zoeken naar de oorzaak en deze
mede aan te pakken!
 
De kapotgebeten plekken kun je behandelen met bijvoorbeeld met een mix van lavendel
en pepermunt hydrolaat*, dit verkoelt en stilt de jeuk. Je kunt ook de middelen
gebruiken die genoemd zijn bij hoe je de huid behandelt waar een teek gezeten heeft.
 
*Hydrolaat is het water dat overblijft wanneer de essentiële olie uit de plant
gedestilleerd wordt. Het hydrolaat bevat heilzame stoffen van de plant, maar minder
sterk dan de essentiële olie.
 
 

Speelt voeding een rol bij de vraag of je hond meer of minder gevoelig is
voor vlooien en teken?
 
Voeding is een verhaal apart. Ik wil er nu dan ook niet te diep op ingaan, maar ik wil het
wel genoemd hebben. Voeding is de basis van de gezondheid, dat geldt voor mensen en
zeker ook voor onze honden. 
 

Dus ja, indirect heeft de voeding
invloed op het al dan niet gevoelig
zijn van een hond voor een
parasietenbelasting. 
 
Een hond die bijvoorbeeld brokken
krijgt met een hoog graangehalte, zal
aantrekkelijker zijn voor parasieten.
Dit heeft onder andere te maken
met de invloed van voeding op de
zuurtegraad van de huid.

Honden zijn van nature prooidiereters. Dat betekent dat ze alles eten van hun gevangen
prooi; spiervlees, maag/ darm inhoud, organen en botten. Het verteringssysteem van de
hond is erop ingericht hieruit hun voedingstoffen te halen. Er zijn tegenwoordig echt wel
brokken die relatief goed voorzien in de basisbehoefte van de hond. 
 
Persoonlijk ben ik vooral voorstander van voeding die bij de individuele hond past. Dat is
soms even zoeken, maar geeft wel het beste resultaat.



Chemische vlooien en teken
bestrijdingsmiddelen
 
Er kunnen diverse redenen zijn om toch voor chemische bestrijdingsmiddelen te kiezen.
Als de vlooiendruk extreem hoog is ontkom je er niet altijd aan, zeker als jouw hond ook
nog eens allergisch is voor vlooienbeten! 
 
Wees je er echter wel van bewust dat het in principe gif is dat je in je hond stopt en dat
het lichaam (met name de lever) belast wordt om de gifstoffen af te breken en op te
ruimen. 
 
Bovendien (en daar denken we vaak niet aan) komen de gifstoffen iedere keer in kleine
hoeveelheden mee met de ontlasting en urine van de hond en belasten ze de natuur!!! 
 
Honden die van nature gestrest zijn of honden die overgewicht hebben lopen hierdoor
een verhoogd risico om ziek te worden, omdat de gifstoffen kunnen opstapelen in het
vet en bindweefsel.
 

Belangrijk!
Gebruik je een chemisch middel voor je hond, wees dan kritisch ten aanzien van het
aangegeven tijdspad van de herhaling. Als je merkt dat het middel nog werkt, wacht dan met
de volgende dosis. Of beter nog, stap over op een natuurlijk middel!
 
Heeft jouw hond extreem veel last van vlooien en/of teken, dan kun je grijpen naar
chemische bestrijdingsmiddelen, maar je kunt je ook afvragen hoe het kan dat juist jouw
hond iedere keer de “Sjaak” is. 
 
Oudere honden, honden met een lage weerstand, honden met chronische
aandoeningen en/of pijn, maar ook de honden die van nature erg angstig en/of
gestrest zijn, worden door vlooien en teken gezien als fijne gastheren of gastvrouwen. 
 
Wil je deze honden afhelpen van hun ongewenste gasten, is het zaak dat je iets doet aan
de kern van het probleem. Bijvoorbeeld de weerstand van de hond verbeteren, zijn
gedrag ondersteunen en/of pijn bestrijden. 
 
Herken jij jouw hond hierin en heb je behoefte aan advies? Ik help je graag op weg!



Kokosolie: uitwendig en inwendig   
Dagelijks een kopje karnemelk of Kefir  
Knoflook puur of in bewerkte vorm  
Omgeving 1x per week behandelen met diatomeeënaarde of de poeder van Natural
Answer

Kokosolie: uitwendig en inwendig  
Diatomeeënaarde of de poeder van Natural Answer; vacht en slaapplek van de hond
dagelijks behandelen tot de parasieten belasting weg is  
Billy No Mates inwendig (verbetering voor de langere termijn)
Druppels van STOP! Animal Bodyguard of Natural Answer
Appelazijn: inwendig en uitwendig   
Voeding onder de loep nemen!!!!!  
Knoflook vers of in bewerkte vorm

Hoe nu verder (en met je neus in de goede
richting...)
 
Zo en nu heb je een schat aan informatie, maar hoe ga je het gebruiken? Ik help je graag
op weg. 
 
Het juiste middel of de juiste combinatie van middelen verschilt per hond. Of iets nuttig
is en zal gaan werken is afhankelijk van verschillende factoren. Hieronder tref je een
overzicht aan, waarin staat wanneer je welke middelen kan inzetten voor jouw hond.
 

Gezonde hond met een lage vlooien/teken belasting 

 

Gezonde hond met een hoge vlooien/teken belasting



Hond met allergieën en/of chronische ziekten
 
Voor deze honden adviseer ik bij voorkeur een advies op maat. Het is in dit geval
belangrijk om het hele verhaal in beeld te krijgen. Zeker wanneer de hond bijvoorbeeld
reguliere medicatie krijgt. 
 
Ook de voeding die de hond krijgt draagt bij aan welke middelen je kiest om parasieten
te bestrijden. Bij deze honden kun je in ieder geval diatomeeënaarde en kokosolie veilig
inzetten. Ennnn, belangrijk….voor deze honden is dat de omgeving behandeld vlo vrij is!!!
Hiervoor kun je diatomeeënaarde gebruiken of de omgevingsspray van STOP! Animal
Bodyguard.
 
 

Senior honden
Ook hier geldt dat een advies op maat voor deze honden het meest effectief werkt.
Sommige  kruiden/middelen die tegen vlooien en teken werken, hebben bijvoorbeeld
ook een gunstig effect op het bewegingsapparaat…… En zorgen voor een vlo vrije
omgeving!
 
 

Wie ben ik
 
Mijn naam is Marlies Garvelink en ik ben de drijvende kracht achter Luna Nueva; dé
praktijk voor natuurlijke gezondheid voor dieren. Mijn werk is mijn passie……..
 
Vaag klinkt dat eigenlijk……., maar werken vanuit passie geeft extra mogelijkheden om
dieren weer gelukkig gezond te laten worden. Het is keer op keer fascinerend om te
ervaren dat met middelen die de natuur ons geeft, wij onze dieren kunnen helpen helen! 
 
Mijn keuze dit pad in te slaan heeft me onwaarschijnlijk veel gegeven, niet alleen de
kennis over honden (en paarden), maar ook hoe je een eigenaar kan coachen samen
met zijn/haar hond weer in een positieve flow te komen. 
 
Ervaring vanuit de praktijk leert bijvoorbeeld dat een hond met chronische klachten vaak
meer sores met zich meebrengt dan het plezier dat iemand met zijn hond wil beleven.
Door met zo’n hond en eigenaar een behandeltraject in te gaan, zie ik in 95% van de
gevallen dat er weer een positieve flow ontstaat: de hond gaat zich fitter voelen, krijgt
weer meer zin om leuke dingen met z’n baasje(s) te doen. En in plaats van de negatieve
spiraal ontstaat er een positieve opwaartse spiraal. Daar word ik dan weer gelukkig van!


