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Homeopathie & therapie voor dieren

Wat houdt een homeopathisch consult in?
Het eerste homeopathische consult zal zoveel mogelijk in de eigen omgeving van het dier
plaatsvinden, zodat ik het 'gewone' gedrag van het dier en ook de leefomgeving van het dier
kan zien. We bespreken de klachten(en)/symptomen van het dier waarvoor de eigenaar een
consult heeft aangevraagd.
We kijken tijdens het consult naar alle aspecten van het dier:
 Wat heeft het dier in zijn leven meegemaakt
 Hoe zijn de leefomstandigheden van het dier
 Wat is zijn ziektegeschiedenis
 Welke (reguliere) medicatie heeft het dier eerder gehad of krijgt hij nog steeds
 Hoe is de relatie tussen eigenaar/eigenaren en het dier
 Wat is het karakter van het dier en van het ras
 Welke ras specifieke ziekten er bekend zijn
Tijdens het consult wordt gekeken hoe de klachten zich bij het dier uiten en wat de 'rode
draad' in zijn leven is. Al deze gegevens maken het dier tot wie hij is en deze informatie is
heel belangrijk om tot de juiste homeopathische middelen te komen. Een eerste consult
duurt gemiddeld 1½ uur.
Na het consult werk ik alle informatie uit en hier komen uiteindelijk één of een aantal
homeopathische middelen uit die we in gaan zetten in de behandeling. Deze middelen
worden opgestuurd naar de eigenaar en er is telefonisch contact om het behandelschema en
de homeopathische middelen te bespreken. Na twee weken vindt er een (telefonische)
update plaats en bespreken we hoe het met het dier gaat.
Het eerste vervolgconsult vindt meestal na 8 weken plaats en kijken we hoe de klachten
tijdens het eerste consult waren en hoe het nu met het dier gaat. De vervolgconsulten die
daarna volgen vinden meestal elke drie maanden plaats. Dit kan wel per dier en per klacht
verschillen. Is er sprake van een acute klacht dan zal er in korte(re) tijd vaker contact zijn.
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