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Inleiding
Als klassiek homeopaat voor dieren, gedragstherapeut en voedingsadviseur voor honden ben ik
dagelijks bezig met gezondheid en welzijn van honden. Net als bij mensen bestaat gezondheid bij
dieren uit diverse pijlers: Zoals voeding, beweging, stress en tevredenheid in het leven. En toch, ook
als je jouw hond goede voeding geeft en op een fijne manier met hem omgaat kan hij als nog ziek
worden. Want ziekte en gezondheid hebben bijvoorbeeld ook te maken met individuele gevoeligheid
en erfelijkheid. Als er problemen ontstaan, dan ligt in sommige gevallen de oorzaak in 1 zo’n pijler.
Maar heel vaak zijn er meerdere dingen die meespelen. Dat is de reden dat ik mijn kennis uitgebreid
heb en naast homeopathie ook gedrags- en voedingsadviezen geef, om juist naar dat totaalbeeld te
kijken.
In dit E-boek wil ik jullie een kijkje geven in mijn visie op gezondheid en welzijn bij honden. Een
stukje informatie geven waardoor je jouw hond wellicht al wat beter kan ondersteunen in zijn
gezondheid. Natuurlijk is iedere hond en iedere eigenaar een individu en hoeft dat wat voor een ander
werkt niet voor jou of jouw hond te werken. Belangrijk is vooral te kijken naar jouw hond, maar ook
naar jouw wensen. Dat is de kern van mijn praktijk: Individueel kijken op alle vlakken!
Ik heb dit E-boek vooral gericht op honden, omdat dat de grootste doelgroep is binnen mijn praktijk. Ik
behandel ook met regelmaat katten en paarden. Het meeste wat in dit E-boek geschreven staat, geld
ook voor katten en paarden. Ook daar is het een balans zoeken tussen voeding, huisvesting, mate van
stress etc. En kan homeopathie een mooi hulpmiddel zijn om het dier te ondersteunen!
In het 1e hoofdstuk zal ik uitleg geven over hoe ik dan individueel kijk en wat allemaal mee kan
spelen. In de hoofdstukken daarna ga ik dat per onderdeel inzoomen: In hoofdstuk 2 ga ik dit vertalen
naar de homeopathische behandeling. In hoofdstuk 3 en 4 leg ik uit hoe ik dat individueel kijken ook
doortrek naar gedrag en voeding.
In dit E-boek schrijf ik vooral in hij-vorm omdat dat het meest praktische is. Uiteraard dat wat
geschreven is ook voor teven en gecastreerde dieren.

1. Over gezondheid en individueel kijken
Mijn visie over gezondheid leg ik altijd uit naar aanleiding van dit plaatje; Stel je voor: Jouw dier is
“de pan”. Hij is een individu, met een eigen karakter, met een eigen persoonlijkheid met
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mogelijkheden en onmogelijkheden, met
bepaalde sterke kanten en minder sterke
kanten. Dit is een stuk gevoed door de
erfelijkheid: Door wat hij mee gekregen heeft
van zijn ouders. Die pan kan voller of leger
zijn, afhankelijk van de erfelijke belasting en
de individuele gevoeligheid. Denk
bijvoorbeeld aan de kortsnuitige honden als
een mopshond, maar denk bv ook aan de
berner senner waar veel problemen binnen
het ras zijn. Bij dit soort honden zal de pan
bij de geboorte al voller zitten. Soms heb je
binnen 1 nest ook 1 pup die al begint met
klachten, terwijl de rest het prima doet. Dat
kan een vorm van individuele gevoeligheid
zijn.
En dan, dan begint dit individu aan zijn leven:
Hij groeit op in bepaalde omstandigheden,
krijgt bepaalde voeding, er treden wat
incidenten op: Denk aan een keer schrikken,
een verdriet, maar ook bv fysieke incidenten,
een trauma door te hard spelen, een giardia
besmetting, een grasaar in een oor etc. Dit
soort dingen kunnen het vuurtje onder de pan
opstoken en als de pan dan voller raakt, dan
kookt deze over. Hoe snel dat gebeurd ligt
dus aan die omstandigheden en incidenten die
het vuurtje opstoken, maar óók aan hoe vol de pan bij de geboorte al zit!
Zo kan bijvoorbeeld een giardia besmetting bij de ene hond zo opgelost zijn en geen problemen geven,
terwijl bij de andere hond er restklachten blijven, de giardia weer terugkomt etc. Dat is dus afhankelijk
van die pan, van dat individu.
Dit geldt niet alleen voor fysieke issues, maar ook voor gedrag. Dat zie je bijvoorbeeld duidelijk bij de
honden uit het buitenland; Daar gaat veel mis in de omstandigheden en opgroeien in het land van
herkomst, maar hoe zo’n hond hier kan settelen is niet alleen afhankelijk van die biografie, maar ook
van “de pan”; van het individuele dier en zijn aanpassingsmogelijkheden.

2. Homeopathie
Homeopathie is een natuurlijke geneeswijze. Dit houdt in dat de homeopathie werkt via bepaalde
natuurwetten. Door middel van homeopathische middelen wordt het zelf genezend vermogen
aangesproken. Het zelf genezend vermogen, in de homeopathie ook wel de levenskracht genoemd,
zorgt ervoor dat de balans weer hersteld word. Dit werkt via de natuurwet actie = reactie. Door een
bepaalde prikkel reageert de levenskracht met een bepaalde (tegengestelde) reactie.
De reactie is tegengesteld om de balans te herstellen. Een mooi voorbeeld is de organisatie van kou en
warmte in een lichaam. Als je koude handen hebt en je houd jouw handen onder de koude kraan, dan
zal het koud water eerst koud aanvoelen, maar als je ze onder de kraan vandaan haalt gaan je handen
gloeien van warmte. De levenskracht stuurt warmte naar je handen als tegenreactie op de externe kou!
Met deze wet, met deze reactie van de levenskracht, werkt de homeopathie. Door een soortgelijke
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prikkel (kou bij een koude hand), en een tegengestelde reactie van de levenskracht ontstaat er weer
balans.
Dit gebruiken we ook met homeopathische middelen: Door de middelen te geven willen we het zelf
herstellend vermogen van het individu “prikkelen” om de balans weer te herstellen!
“Ziekte is een proces, gezond worden ook”.
Bij ziekte en gezondheid is er vaak niet 1 prikkel, maar vaak meerdere dingen die meespelen:
-

-

Constitutie, wie je dier is & hoe je dier reageert.
Erfelijkheid, ras gebonden eigenschappen spelen mee, maar ook de gevoeligheid voor
bepaalde ziekten binnen het ras. Daarnaast lijkt het er op dat de omstandigheden van de
moeder gedurende de dracht ook invloed kunnen hebben op de geboren pups.
Biografie, de eerdere opgedane ervaringen, gebeurtenissen, ziektes.
En daarnaast natuurlijk externe prikkels, zoals voeding, huisvesting, gebruikte medicijnen,
vaccinaties, de druk van virussen, bacteriën etc.

Doordat er meerdere dingen mee kunnen spelen in het ontstaan van ziekte kan het een en ander ook
opstapelen. Er zit een heel proces achter. Dat maakt het interessant, maar soms ook ingewikkeld, want
wat speelt er allemaal mee?
Meestal is je dier niet van de een op de andere dag chronisch ziek. Maar wordt het bijvoorbeeld steeds
erger. Maar ook bij acute ziekten speelt eigen weerstand mee. Denk maar even aan corona: Er zijn
mensen echt heel ziek worden van corona, maar ook mensen die heel weinig klachten hadden. Dat is
de individuele gevoeligheid en weerstand!
Omdat ziek worden een proces is, is beter worden ook een proces. Als je echt gezond wil worden moet
je het proces omdraaien en alles wat in het ontstaan meegespeeld heeft een plekje geven in de
behandeling. Dan werk je echt oplossend. Dit is uiteraard altijd afhankelijk van het dier zelf, zijn
reactievermogen en gezondheid, maar ook van het soort ziekte. Acute ziekte, of ziekten die nog niet zo
lang bestaan, hebben vaak een korte aanleiding en zullen daarom makkelijker op te lossen zijn dan
chronische ziekten die al veel langer bestaan.
Ook bij gedragsproblemen kijk ik via deze visie: Ook dan hebben we te maken met een individuele
hond, met zijn eigen persoonlijkheid en karakter. Hier speelt ook een stukje erfelijkheid/ ras
eigenschappen mee, maar ook eerdere ervaringen bijvoorbeeld.
Er zijn diverse soorten homeopathische middelen die allemaal hun eigen plekje hebben in een
behandeling om zo een dier steeds verder terug te brengen naar de balans, naar de oorsprong. Er zijn
middelen die ingezet kunnen worden op alles wat het vuurtje op stookt en middelen op de wolken die
ontstaan als de pan overstroomt. Maar er zijn ook middelen om echt op de pan, op de constitutie voor
te schrijven. Door daar mee aan de gang te gaan, maak je de pan leger en kun je zorgen dat het dier
minder snel klachten ontwikkelt. Omdat dit zo individueel is, zo afhankelijk van wat er speelt bij dit
specifieke individu, kan de behandeling van de ene hond anders zijn dan de behandeling van een
andere hond, ook al hebben ze bijvoorbeeld dezelfde ziekte. Dat maakt dat er geen standaard
behandeling is per ziekte, maar een homeopathische behandeling echt maatwerk is.
2.1 Incidenten
In het plaatje zie je ook een directe pijl tussen incidenten en acute klachten: Want natuurlijk zijn er
ook wel incidenten waarbij het individu niet zo’n grote rol speelt. Denk bijvoorbeeld aan verstappen
of struikelen. Of bij wonden. Dit zijn incidenten waarbij je dus wel een bepaald middel kan geven
voor een bepaalde klacht.
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Toch zijn er heel veel incidenten waar de pan wel een rol gaat meespelen: Denk bijvoorbeeld aan het
overlijden van een roedelgenoot of een slechte ervaring met een andere hond: Dat zijn op zich zelf
staande incidenten, maar het is wel deze individuele hond die er op zijn eigen manier mee omgaat. De
ene hond schudt zich na een nare ervaring uit en doet gewoon weer zijn ding, terwijl een andere hond
echt heel erg geschrokken kan zijn en angst ontwikkelt.
2.2 Preventie
In mijn praktijk krijg ik vaak ook vragen over preventieve
zaken: Vaccinatie, vlooien- en tekenpreventie en
wormenbehandelingen. Ik kijk hier op 2 manieren naar:
- Hoe groot is de druk van buitenaf? Hoe groot is het
risico voor deze problemen voor mijn hond?
- Hoe is het gesteld met de hond, van binnenuit? Hoe is
zijn gezondheid? Hoe gevoelig is hij voor bepaalde
ziekten of parasieten? Maar ook: Hoe gevoelig
reageert hij op behandelingen of medicijnen?
In het kader van preventie is de gezondheid van jou hond,
maar ook zijn individuele gevoeligheid voor dingen bepalend
in hoeveel en wat je moet doen. Een goede basisgezondheid,
dat wil zeggen, een vrolijke, stabiele hond met weinig stress
die goede voeding krijgt, is de basis in preventie, maar is vaak
niet genoeg. Ik heb hier ook een blog over geschreven:
https://www.leonienoordhoek.nl/preventie-met-homeopathie/
In de volgende Paragrafen ga ik naar deze vragen kijken per
onderwerp:
Vaccinatie
Vaccinatie wordt door de reguliere artsen als veilig gezien. Echter in mijn praktijk kom ik regelmatig
dieren tegen die na vaccinatie ziek(er) zijn geworden of symptomen hebben ontwikkeld. Ook op
internet zijn er veel verhalen te lezen over dieren die ziek(er) geworden zijn na / door vaccinatie. Er is
dan ook een groeiende weerstand in hondenland tegen vaccineren. Echter helemaal niet vaccineren is
wellicht ook niet de oplossing, omdat sommige ziektes waar tegen gevaccineerd wordt behoorlijk
heftig zijn of zelfs dodelijk. In deze blog schreef ik al meer over vaccineren:
https://www.leonienoordhoek.nl/vaccineren-bij-dieren/
In deze blog staat nog een uitgebreid voorbeeld uit mijn praktijk van vaccinatieschade bij een hond.
Zover dus de problemen die kunnen ontstaan na vaccinatie. Die zijn er, zeker weten! Maar hoe dan om
te gaan met vaccinatie? In de regel adviseer ik sowieso niet standaard jaarlijks te vaccineren, maar
vaccineren na een titerbepaling. Bij een titerbepaling wordt, door een kleine bloedtest, het aantal
antistoffen tegen een bepaalde ziekte gemeten. Op die manier kun je bepalen of een vaccinatie nodig is
of niet.
Het moment van vaccineren is ook belangrijk: Vaccineer vooral niet als een dier (chronisch) ziek is of
niet lekker in zijn vel zit. Vaccineer vooral geen dieren met allergische klachten of autoimmuunziekten. En tegelijkertijd zijn dit de moeilijkste groepen dieren om een keuze voor te maken!
Reguliere artsen zullen zeggen: Juist deze dieren moeten gevaccineerd worden, want doordat ze
zwakker zijn hebben ze meer risico om ziek te worden en moeten ze juist gevaccineerd worden.
Terwijl ik zeg: Juist deze dieren zou je niet moeten vaccineren, want dat is een groot risico dat ze
ziek(er) worden van de vaccinatie! Het risico dat de vaccinatie bij deze groepen problemen geeft of de
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problemen erger maakt is de reden dat ik de eigenaren dan altijd adviseer er over na te denken om niet
meer te vaccineren. De gezondheid gaat voor mij dan voor een mogelijk iets hoger risico op bepaalde
ziekten waar tegen gevaccineerd wordt. Bij deze keuze kan de leeftijd van de hond ook nog
meespelen. Zeker volwassen dieren hebben vaak al meer antistoffen aangemaakt en zijn vaak minder
vatbaar voor een heftig verloop van de ziektes waar tegen je vaccineert. Terwijl pups/ jonge honden,
maar ook senioren sneller heftig ziek kunnen worden. Maar ook levensomstandigheden kunnen
meespelen bij de keuze wat wel of niet te vaccineren.
Of je je dier wel of niet laat vaccineren en op welke manier is een persoonlijke keuze. Ik meng me
liever niet in een discussie van voor- en tegenstanders, maar probeer hierin vooral mijn ervaring en
kennis te delen, zodat iedereen voor zichzelf een juiste keuze kan maken. Wat in mijn ogen vooral
nodig is, is een stuk bewustwording wat er gebeurd bij vaccinatie en wat er eventueel fout kan gaan.
En wat de mogelijkheden zijn: Titeren, alleen bepaalde vaccinaties zetten, helemaal niet vaccineren.
En die keuze kan dus bij de ene hond anders zijn dan bij de andere hond, afhankelijk van de
individuele hond. Maar die keuze kan ook afhankelijk zijn van de ziektes waar tegen geënt wordt. Zo
kan de keuze voor de vaccinatie tegen de ziekte van Weil afhankelijk zijn van of de hond (graag) het
water in gaat of in de buurt komt van water.
Wat nog een optie is als je besluit wel je hond te laten vaccineren is deze vaccinatie te laten begeleiden
door een homeopaat. Er zijn verschillende opties voor deze begeleiding. Ook hier weer kijk ik naar het
dier: Heeft dit dier eerder op een vaccinatie gereageerd? Welke vaccinatie moet er gezet worden? Is
het dier gezond etc. Zo kan een passend advies gegeven worden hoe een eventuele vaccinatie begeleid
kan worden.
Vlooien- en tekenpreventie
In principe is het zo dat een gezonde hond geen vlooien heeft. Echter soms is de druk van de omgeving
zo hoog (zitten er heel veel vlooien in de omgeving) dan is het ook voor een gezonde hond moeilijk
hier weerstand tegen te hebben. In de basis is het belangrijk te kijken naar de gezondheid van jouw
dier. Iedere keer weer vlooien hebben zegt iets over de gezondheid en weerstand van het dier. Met
homeopathie kan er heel mooi op deze weerstand behandeld worden, zodat jou hond minder snel
vlooien heeft. Is je hond gezond, dan is de vraag of het noodzakelijk is om iets aan preventie te doen
tegen vlooien.
Met teken is een wat ingewikkelder verhaal. In principe ziet men ook bij teken dat de ene hond hier
gevoeliger voor is dan een andere hond. Zo zijn er verhalen van mensen die met meerdere honden in
het bos lopen, waarbij de een geen of nauwelijks teken heeft en de andere hond echt een tekenmagneet
lijkt! Echter de hoeveelheid teken in bepaalde gebieden is zo groot, dat een goede weerstand hebben
niet meer genoeg is. Dan is het zinvol wel aan preventie te doen door middel van een tekenband of
druppels/ sprays op de vacht.
Preventieve middelen zijn er op verschillende manieren: Producten op natuurlijke basis en op
chemische basis. In principe kan een gevoelige hond op alles reageren, echter producten op natuurlijke
basis zijn minder belastend voor het dier. Ik maak voor mijn eigen honden en voor advies naar klanten
vaak een combinatie van inwendige homeopathische druppels (zeker bij gevoelige dieren!) en
uitwendige sprays/ druppels op natuurlijke basis als er gewandeld word in tekenrijke gebieden. Ook
hier weer: Afhankelijke van de individuele situatie!
Wormen:
Ook hiervoor geld: Een gezonde hond heeft geen (overmaat aan) wormen. In principe is het dan ook
niet nodig preventief te behandelen tegen wormen. Buiten dat het een belasting vormt voor jouw dier
is het in mijn ogen ook onlogisch: Als er geen wormen zijn kun je ook niks bestrijden. Je kunt door
ontlasting onderzoek laten uitsluiten of jouw hond wormen heeft. Dit kan bijvoorbeeld via
www.wormbestrijding.nl of via jouw dierenarts.
5

Heeft een hond echt wormen dan kan dit worden behandeld via een wormenmiddel bij de dierenarts.
Bij een fikse wormenbesmetting adviseer ik altijd regulier te behandelen. Echter er zijn honden
waarbij wormen terugkerend zijn, waar er een milde besmetting is of waar er andere klachten zijn
rondom wormen. In die gevallen kan homeopathie een mooie behandelwijze zijn om het dier te helpen
zijn balans weer te vinden!
2.3. En als je hond dan toch ziek is…
Met homeopathie is er ontzettend veel mogelijk! Ik merk dat het vaak nog onbekend is waar
homeopathie zinvol bij kan zijn. Ik schreef daar al deze blog over:
https://www.leonienoordhoek.nl/voorbeelden-uit-de-praktijk/
Hieronder volgen een aantal voorbeelden, waarvan ik van sommige ook een blog heb geschreven met
de link erbij. Staat de ziekte van jouw dier er niet bij, vraag dan gerust of ik er iets mee kan!
-

-

-

Acute ziekten, denk bijvoorbeeld aan:
o Acute diarree
o Hoesten/ neusverkoudheid / niezen
o Blaasontsteking
o Allergische huidreactie, jeuk
In deze blog uitleg over een behandeling, waarbij mooi te zien was hoe exogene
oorzaken kunnen triggeren: https://www.leonienoordhoek.nl/eenhomeopathische-behandeling/
Trauma’s/ incidenten zoals:
o Kreupelheid
o Wonden
o Verstappen o.i.d.
Chronische ziekten (de grootste groep in mijn praktijk), denk bijvoorbeeld aan:
o Chronische longklachten, hoesten, chronische niesziekte
o Huidklachten
https://www.leonienoordhoek.nl/voorbeelden-huidklachten-hond/
o Chronische diarree
https://www.leonienoordhoek.nl/hond-met-chronische-diarree/
o Incontinentie
https://www.leonienoordhoek.nl/incontinentie-bij-de-hond/
o Overgeven
o Terugkerende ontstekingen
https://www.leonienoordhoek.nl/pijn-en-ontsteking-bij-honden/
https://www.leonienoordhoek.nl/hersenvliesontsteking-bij-een-hond/
o Artrose, kreupelheid
o Hormonale problemen, zoals te lang / heftig loops of juist te kort,
onvruchtbaarheid
https://www.leonienoordhoek.nl/schijnzwangerschap-bij-de-hond/
o Hormonale problemen van de stofwisseling, zoals: suikerziekte,
insulineresistentie, cushing, schildklierproblemen
https://www.leonienoordhoek.nl/suikerziekte-bij-een-hond/
o Chronische aandoeningen aan de organen: nierinsufficiëntie, problemen
aan de lever, alvleesklierontsteking, tumoren in de organen
o Oudere dieren
https://www.leonienoordhoek.nl/het-ouder-wordende-dier/
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Bij de acute ziekten en trauma’s / incidenten is
genezen goed mogelijk, ook zonder reguliere
medicatie. Bij chronische ziekten is dat soms
ingewikkelder. Of genezing dan echt mogelijk
is, is van een aantal factoren afhankelijk. De
belangrijkste is: Is de ziekte nog omkeerbaar?
Een chronische diarree kan behoorlijk heftig
en langdurig zijn, maar is vaak makkelijker
omkeerbaar dan bijvoorbeeld een ziekte van de
organen, zoals nierinsufficiëntie. Vaak hebben
organen een enorme overcapaciteit, dat
betekent als er symptomen komen de organen
al een heel eind “stuk” zijn. Dat is ook van
invloed op de duur van de behandeling. Acute
ziekten vragen een veel kortere behandeling
dan chronische ziekten, die hebben langer de
tijd nodig om op te lossen. En soms is oplossen
niet meer mogelijk, maar kun je zo’n chronisch
ziek wel op een heel fijne manier met
homeopathie nog lang goed houden!

3. Gedrag
Naast dat wij veel plezier beleven met onze honden vind ik het ook belangrijk om te kijken naar de
belevingswereld van de hond. Honden moeten zich al erg veel aanpassen aan onze manier van leven.
Wij bepalen enorm veel voor ze: Hoe laat en waar ze gaan wandelen (en hun behoefte doen), wanneer
ze eten krijgen, waar ze slapen etc. Hoe mooi is het voor hun, maar ook voor ons, om mee te gaan
kijken in hun belevingswereld. Door deze manier van kijken ontstaat er tweerichtingsverkeer: Honden
leren niet alleen van ons, maar wij leren ook van onze honden! Wat hierin leuk is, is om te gaan
kijken: Wat vind mijn hond fijn om te doen? Wat doet mijn hond als hij los loopt? Wat vind hij leuk
om met mij samen te doen? En hoe kun je dat zien? Op die manier ga je jouw hond leren kennen, leren
waarnemen. Daarnaast heeft dit een enorm positieve invloed op zijn gezondheid en op zijn gedrag.
Door je bewust te worden van de belevingswereld van de hond en het leren kennen van de behoefte
van jouw hond kun je daarin ook echt samen gaan leven: Een stukje aanpassen aan elkaar. Om een
paar voorbeelden te noemen:
Als je kijkt naar het natuurlijke gedrag van de hond tijdens wandelingen is het vooral veel
snuffelen. De ene hond doet dat op hoog tempo, al struinend, de andere hond al schooierend.
Maar snuffelen is wel een grote behoefte van honden. Hoe irritant soms voor ons… En toch is
het belangrijk jouw hond de mogelijkheid te geven te snuffelen! De wereld van honden bestaat
uit geuren, dat is informatie voor een hond. Waar wij vooral ogendieren zijn, door middel van
tv of telefoon en dergelijke informatie willen over wat er om ons heen gebeurt, doen honden
dat vooral met hun neus. Geef je hond dus de ruimte om te snuffelen. En kijk wat daarin zijn
behoefte zijn. Om even als voorbeeld mijn eigen honden te geven: Luna die kon altijd op een
grasveldje zo een kwartier bezig zijn op een paar vierkante meter. Die schooierde echt ieder
plekje af. Terwijl mijn huidige honden veel meer van het struinen zijn: Kilometers maken en
tussen door snuffelen. Waar heeft jouw hond behoefte aan?
Waar slaapt jouw hond het liefst? Ligt hij het liefst bij je in de buurt? Ligt hij graag warm of
juist koud? Dit is zeker iets om in de gaten de houden bij honden die in de bench slapen of bij
puppy’s! Ik werd me hier heel erg bewust van toen ik in een bloedhete zomer een pup naast
mijn bed had, in de bench. Hij was vrij vaak onrustig ’s nachts. Tot ik met een klein rennetje
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ging werken en de keus gaf of hij op het kussen in de bench of op de grond wilde slapen. Hij
ging altijd, zeker in het begin van de nacht, op de grond liggen. En dat doet hij nu nog steeds!
Maar andersom heb ik ook is in de praktijk gehad: Een pup die ’s nachts om 4 uur wakker
werd en daarna niet meer kon slapen, ook niet als de eigenaren in de buurt waren bijvoorbeeld.
Wat bleek, deze mensen draaide de kachel altijd uit ’s nachts, het was winter, deze pup had het
gewoon koud!
Mag jouw hond ook wel eens kiezen waar hij heen wil wandelen? Het kan is leuk zijn om
jouw hond te volgen, om hem de weg te laten kiezen. En natuurlijk hoeft dat niet altijd! Mijn
Dino kan altijd heel mooi aangeven welke kant hij op wil. Soms volg ik hem en dan krijg ik
toch een blij bekkie te zien. En op een ander moment heb ik geen tijd (als het aan Dino ligt
zou ik elke dag rondjes van 10 km lopen…) en is mijn antwoord nee. Ook dan kan hij wel
even aangeven dat hij wat anders wil, maar nee kan ook gewoon een antwoord zijn en dat
weet hij ondertussen ook.
Ook in de training heeft een hond inbreng. Bijvoorbeeld welke voerbeloning vind hij lekker?
Zeker als de hond in de puberteit zit kan het zinvol zijn iets te zoeken wat de hond echt lekker
vind. Dan is hij meer gemotiveerd om samen te werken met jou! En voor de mensen die dan
denken: Hij moet het toch voor mij doen niet voor het voer? Zou jij nog werken alleen om je
werkgever een plezier te doen, zonder dat je salaris krijgt?
Wat voor sport of spel je met jouw hond gaat doen kan ook een leuke zijn om te bekijken…
Waar wordt jouw hond echt blij van? En hoe kun je dat zien? Om hier weer wat voorbeelden
van mijn eigen honden te geven: Met Luna en Lucca deed ik heel veel met snuffelen;
snuffelkleden, brokjes in de tuin gooien. Vonden ze heerlijk! Nu heb ik 2 andere shelties en
zeker Dino vind snuffelen naar brokjes niet zo spannend. Hoe ik dat zie? Hij is er zo op
uitgekeken, komt er niet echt om vragen. Terwijl denkpuzzeltjes waar hij iets voor moet doen
wel ontzettend leuk vindt! Met Dani ben ik als pup begonnen met detectie. Hij vond dit altijd
wel leuk om te doen. Maar nu ook begonnen met behendigheid en dan is hij toch een heel stuk
enthousiaster. En dus zijn we voor nu gestopt met de detectie.

3.1 Gedragsproblemen
Gedrag bekijk ik ook vanuit het idee van de pan: Hoe een dier
doet kan komen vanuit zijn constitutie, vanuit wie hij is. Daar
speelt een stuk erfelijkheid en ras eigenschappen mee. Dat wat
het vuurtje onder de pan kan opstoken zijn de opvoeding, de
relatie met de mensen in het gezin, maar bijvoorbeeld ook
incidenten.
Een voorbeeld om dit uit te leggen: Jonge honden gaan
interacties aan met andere honden. Het is slim om te proberen
zoveel mogelijk neutrale of positieve ervaringen te laten
ontstaan. Echter er gaat toch nog wel is wat mis: Er is “gedoe”
tussen honden. Bijvoorbeeld een oudere hond die gromt of
snauwt naar een jongere hond. Voor de ene hond is dit niks:
Die schudt zich uit en gaat vrolijk verder. Een andere hond kan
hier van schrikken en angst ervaren bij deze hond en daarna
angst opbouwen voor alle honden. Er is dus een incident: In dit
geval een andere hond die iets doet. Het is heel erg afhankelijk
van de pan: Van de constitutie en de erfelijke eigenschappen
hoe een individuele hond met dit incident omgaat! En bij de
een betekent het niks. Bij de ander zit de pan op dat stuk best
vol en ontstaat er direct angst voor andere honden.
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Er zijn mensen die denken dat alles aan een hond te trainen is, maar je hebt altijd te maken met een
individu, met zijn eigen (on)mogelijkheden! Natuurlijk kun je met opvoeding en training een hoop,
maar ik vind het ook belangrijk naar het individu te kijken: Naar deze hond en wat hij nodig heeft. En
soms kom je dan ook op een stukje accepteren van bepaalde karakter eigenschappen of gedragingen
en daar op zo’n goed mogelijke manier mee omgaan.
Ik start dus altijd met dit individuele kijken: Wat is er bij deze hond aan de hand? En waar zit dat hem
in? Daarin kijk ik naar de individuele hond, en naar de omstandigheden. Daarnaast zal ik hierin ook
altijd luisteren naar de wensen van de eigenaren: Wat willen zij met de hond? Op basis daarvan
kunnen we aan de slag met training of therapie.
Het trainen van honden doe ik via een positieve trainingsmethode. Dat betekent dat ik vooral kijk hoe
ik goed gedrag kan uitlokken en dan belonen. Hierdoor leert de hond wat er verwacht wordt, wat
duidelijkheid geeft naar de hond toe. Bovendien vinden veel honden het heel leuk om op deze manier
te ontdekken hoe ze het beste kunnen samenleven en samenwerken met ons.
Maar wat ook belangrijk is als we kijken naar het gedrag van honden is waarom doet de hond wat hij
doet? Heel veel probleemgedrag heeft te maken met een emotie: De hond voelt zich bijvoorbeeld
angstig of gefrustreerd. In die situaties kom je er niet met het belonen van goed gedrag, maar moet er
gewerkt worden aan het veranderen van de emotie. Als een hond zich in die situatie anders gaat
voelen, zal hij zich automatisch ook anders gaan gedragen! Door training kun je vaak deels de emotie
veranderen. Maar het kan ook helpen om te kijken naar de situatie; wat kan daarin veranderd worden
om de hond te helpen?
Naast het kijken naar de behoeftes van jouw hond is
het ook belangrijk naar wat hij aan kan, zowel fysiek
als emotioneel. Ik heb daar al deze blog
overgeschreven: Stress bij honden. Ook daarin is het
goed jouw hond te leren kennen. Onrustig gedrag kan
bijvoorbeeld een teken zijn dat er teveel stress is
geweest. Dit kun je ook vergelijken met jezelf: Als je
iets gedaan hebt waarbij je over je grens bent gegaan
heeft jouw lijf ook even nodig om te schakelen naar
rust. Waar die grens ligt is weer per individu anders.
Dat is ook een vorm van jouw hond waarnemen, jouw
hond leren kennen. Naar stress kijken is vaak ook een
deel van de behandeling bij gedragsproblemen.

Natuurlijk hoef je jouw wensen niet helemaal aan de kant te zetten, het gaat mij vooral om een stukje
bewustwording. En van daaruit een samenleven en samenwerken laten ontstaan. Communicatie is 2richtingsverkeer: Jij kan een verzoekje neerleggen bij jouw hond, maar een hond mag ook wel is een
vraag of wens hebben!
3.2. Pijn in relatie tot gedrag
Uit onderzoek blijkt dat bij probleemgedrag pijn een grote rol kan spelen. Dat is ook logisch, want als
je zelf ergens last van hebt kun je vaak ook minder hebben. Belangrijk is dan ook om in de gaten te
houden of jouw hond fysiek nog lekker kan bewegen. Zie je dingen die anders zijn dan wat je gewend
bent? Of reageert je hond gevoelig als je hem op bepaalde plekken aanraakt? Dan is het handig om een
check te laten doen bij een dierenarts, osteopaat of fysiotherapeut voor dieren.
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Zeker bij jonge of juist bij oudere honden kan het aan te raden zijn om op regelmatige basis een check
te laten doen. Ik doe dat bij mijn honden standaard 2 keer per jaar.
3.3.Gedragsproblemen behandelen met homeopathie
Als er echt gedragsproblemen zijn is een behandeling met een combinatie van homeopathische
middelen en training/ therapie heel waardevol.
Acute schrik en verdriet zijn heel mooi snel rustig te krijgen met homeopathie. Zeker bij schrik kunnen
homeopathische middelen zorgen dat het niet als trauma binnen komt en daarmee voorkomen dat een
incident echt een gedragsprobleem wordt.
De echte gedragsproblemen vragen een brede aanpak: Met homeopathie kun je de emotie verzachten
en daarmee het gedrag behandelen. Echter nog betere resultaten krijg je door een combinatie aanpak
met homeopathische middelen in combinatie met gedragsbegeleiding die ik ook aanbied.
Een voorbeeld van een behandeling van gedrag is de volgende blog, over mijn eigen hond Luna.

4. Voeding
Mijn belangrijkste visie op voeding is: Voor het
beste voer moet gekeken worden naar het
individuele dier. Er is niet één type voer
geschikt voor alle dieren van dezelfde soort. Het
ene dier doet het beter op het ene voer, de ander
op andere voer. Dit is van vele factoren
afhankelijk: Ras, leeftijd, activiteit, eventuele
ziekten etc. Maar ook van de eigen aanleg, de
eigen gevoeligheden van het betreffende dier.
Als voorbeeld kom ik in mijn praktijk vrij veel
honden tegen met (chronische) diarree klachten.
Hierbij speelt voeding een grote rol. Een aantal
honden knapt op van het voeren van vers vlees,
andere juist van het voeren van een goede brok.
Voor een aantal honden en hun eigenaren is vers
vlees de oplossing. Maar er zijn ook andere
mogelijkheden, zoals een goede brok. Wat
vooral belangrijk is: Blijf kijken naar waar jouw
hond het goed op doet. Voeding is vooral
individueel! Naast de hond speel jij, als eigenaar
ook een rol! Wat zijn jouw wensen /
mogelijkheden qua voeding voor jouw hond?
Wat ik in dit E-boek ook mee wil geven, in het kader van bewustwording, is dat de hoge
vleesconsumptie in onze westerse maatschappij (voor mensen en voor onze huisdieren) een aanslag is
op onze planeet, de aarde. Daarnaast is het ook goed om je bewust te zijn waar de voeding van jouw
hond vandaan komt. Honden zijn vleeseters en een groot aandeel van de voeding zal dus ook moeten
bestaan uit voeding van dierlijke afkomst. Het voeren van vlees aan jouw huisdier om te voeren naar
zijn natuur kan een prima keus zijn. Maar kijk ook naar de dieren die je voert: Hoe is hun leven
geweest? In het kader van deze onderwerpen kan de keus voor minder dierlijke en meer plantaardige
ingrediënten in de voeding van jouw hond een keus zijn, mits dit geen problemen geeft voor jouw
hond!
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Nawoord
In balans zijn is zo’n begrip die je vaker hoort. En natuurlijk is het goed om daar naar op zoek te zijn.
Maar het is ook goed je te beseffen dat die balans zo onderhevig is aan alles. Wij willen graag dat het
stabiel is, dat ons leven stabiel is, dat onze hond stabiel is. En natuurlijk zoeken we er naar. Maar het
leven zelf is in beweging! Er kan van alles zijn wat de balans even verstoord. Of wat meer verstoord.
Het is een dynamisch proces!
Wat kan helpen, is daar ook op die manier naar te kijken. Op een ontspannen manier iedere dag kijken
hoe gaat het nu met mij? En hoe gaat het nu met mijn hond? Wat is er vandaag nodig? En zoals in dit
E-boek naar voren komt: Er kan van alles meespelen. Het is als een puzzel, met verschillende
puzzelstukjes die op de juiste plaats moeten vallen… En dat kan bestaan uit hoe je met de hond
omgaat, wat zijn voeding is, maar ook bijvoorbeeld met homeopathie begeleiden van gebeurtenissen.
Ik hoop dat dit boekje jouw helpt om jouw hond te begeleiden naar meer balans! Mocht je advies
willen over gezondheid / ziekte of over gedragsproblemen bij jouw hond: Neem dan gerust contact
met me op. Doordat je deze gids hebt gedownload kom je ook op de mail lijst met de nieuwsbrief,
waar regelmatig voorbeelden, informatie en aanbiedingen langs komen. Mocht je dat niet willen kun je
op ieder moment je weer uitschrijven.
En vooral: Geniet van jouw hond!
Met vriendelijke groet,
Leonie Noordhoek
Klassiek homeopaat voor dieren
Gedragstherapeut voor honden
Voedingsadviseur voor honden
Juni 2022

11

