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1) Klein voorwoord 

 
Mijn visie is dat voor gezonde voeding niet alleen de macronutriënten van 
belang zijn (koolhydraten, vetten, eiwitten), maar zeker ook, en misschien wel 
vooral,  de micronutriënten (vitamines, mineralen, spoorelementen, enzymen, 
aminozuren). Deze kleine stofjes hebben een ontzettend grote invloed op het 
wel of niet optimaal functioneren van lichaam en geest. 
 
Steeds meer mensen komen tot de ontdekking dat voeding een grote positieve 
invloed kan hebben op onze gezondheid. Daarbij speelt ‘preventie’ een steeds 
grotere rol. 
Dat geldt niet alleen voor onszelf, maar net zo goed voor onze huisdieren. Als 
we kijken naar het gemiddelde dieet van de mens, hond en eigenlijk elk 
gedomesticeerd dier, staat dit ver af van wat diens voorouders aten. Nu is bv. 
onze hond ook geen wolf, maar nog steeds een carnivoor. 
Veel gezondheidsklachten (zowel fysiek als gedragsmatig) zijn te herleiden naar 
de voeding: te veel, te weinig, te veel maar te weinig essentiële 
voedingsstoffen, verkeerde samenstelling en ga zo maar door. Het is daarom 
belangrijk om zowel preventief kritisch naar het voedingspatroon te kijken, 
als  ter genezing als mede ter ondersteuning/verlichtend bij chronische 
aandoeningen en gedragsproblemen. 

 

 

 

 

"Laat voeding uw medicijn zijn en medicijn uw voeding" – Hippocrates  

  

 

 

 

  



Wat kan je verwachten in dit eindwerk ?   

 

1) Mijn visie en voorwoordje 

2) Het verschil en productie van de soorten voeding 

*Brok 

    *Gestoomde voeding 

    *KVV 

    *Barf 

3) Overgang van brokken naar vers vlees 

4) Voeding in TCM 

5) Voedingssupplementen  
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2) Het verschil en productie van de soorten voeding. 
 

Je vindt tegenwoordig oneindig veel soorten hondenvoeding, te veel zelfs dat je de bomen 
door het bos niet meer ziet. Er is wel een groot verschil van kwaliteit onder de 
hondenvoeding. Je hebt brok en brok en je hebt KVV en KVV, nat voer en … de kwaliteit is 
wat er allemaal in verwerkt wordt en hier moet men leren naar kijken.  

Laten we beginnen met de brok omdat dit het meeste genomen wordt door de baasjes. 

Je hebt al een verschil bij de brok, een geperste brok en krokante brok , zelfs nu ook al een 
gevriesdroogde brok. 

De geperste brok wordt tot 85° opgewarmd en heeft een korte productie tijd, de krokante 
(reguliere) brok wordt minimaal op 93° klaargemaakt en meestal kan dit tot 120° gaan en 
heeft een langere productie tijd nodig. 

Kort samengevat : 

     Reguliere brokken          Geperste brok 

 
Chemische antioxidanten zoals bewaarmiddelen die 
soms kankerverwekkend zijn. 
 

 
Geen bewaarmiddelen en dus kortere bewaartijd  

 
Veel te hard verhit zodat er chemische verbindingen 
ontstaan die allerhande problemen kunnen 
veroorzaken 
 

 
Geperste brok is minder hard verhit zodat alle 
voedingsstoffen bewaard blijven 

 
Toevoeging van synthetische vitaminen en 
mineralen 
 

 
Vitaminen en mineralen komen grotendeels uit 
natuurlijke ingrediënten 

 
30-70% granen dus hoog gehalte van koolhydraten 
en zorgen voor dip in de suikerspiegel. 
 

 
Beperkt of zelfs vrij van granen zodat de 
suikerspiegel stabiel blijft 

 
Is een uitvinding van de moderne tijd 
 

 
Gebaseerd op het natuurlijke dieet van de hond 

 

Droogvoer is erg makkelijk om te voeren, en als je heel goedkoop wilt voeren kom je ook bij 
brokken uit. Het is verkrijgbaar in de vorm van brokken, en diner (brokken in poedervorm). 
We zien dat droogvoer het grootste risico geeft op gezondheidsproblemen, maar er zijn ook 
honden die er gezond oud op worden. Er zijn grote verschillen in kwaliteit droogvoer, 
waarbij de goedkoopste merken ook vaker gezondheidsklachten veroorzaken dan brokken 
van betere kwaliteit.  



Wat is een goede brok? 
Kortgezegd bevat een goede brok voornamelijk vlees (80%) en dierlijk vet en geen 
chemische toevoegingen, tarwe of andere granen en suikers. 

 De gestoomde voeding van natuurlijke kwaliteit bevat steeds 80% vers vlees, aangevuld 
met verse groenten en glutenvrije en laag-glycemische koolhydraten. Men gebruikt steeds 
hoog- kwalitatieve dierlijke ingrediënten (zoals spiervlees, hart, lever, maag,...). Je hebt ook 
een variant met 100% vlees waar dat je dan zelf de groenten aan toevoegt. 

• Zachtjes gestoomd in de verpakking zodat voedingsstoffen goed bewaard blijven. 
• Ecologisch verantwoorde BPA-vrije verpakkingen 
• Volledig natuurlijk zonder smaak-, geur- of kleurstoffen 
• Géén voor behandeld vlees, altijd vers 
• Vlees afkomstig van lokale boerderijen uit een regio met prachtige uitgestrekte 

natuur 
• Soorteigen voeding gebaseerd op de voedingsbehoeften van carnivoren  

KVV (kant en klaar verse voeding) voor de hond bestaat uit vers, rauw vlees afkomstig van 
slachtafval van dieren geschikt voor menselijke consumptie (bv. Eenden nekken, te kleine 
kippen met onvoldoende gewicht, enz.). Het vlees wordt vermalen, en onmiddellijk 
diepgevroren. Versvoer is puur en onbewerkt, bevat geen chemische toevoegingen, 
bewaarmiddelen, smaakstoffen, of kleurstoffen. Je kan dus stellen dat het de meest 
natuurlijke voeding is die je aan je hond kan geven. 

Rauw vlees voederen aan je hond is echter niet voldoende. Omdat een wolf ook knaagt op 
botten, en plantenresten tot zich neemt door het eten van de maaginhoud van het gevangen 
prooidier, bevat de verse voeding voor honden (KVV) complete bereidingen waarbij 
karkassen en nekken werden vermalen, samen met groenten, fruit en vezels. In sommige 
bereidingen vindt men gekookte rijst, pasta of linzen terug, al dan niet aangevuld met vezels 
van groenten en fruit zoals broccoli, wortels, selder, mango, appel, enz. Dankzij de 
fermentatie van groenten en fruit in de darm van de hond, zullen extra verteringsenzymen 
ontstaan die de gezondheid van uw hond bevorderen. Een natuurlijk probioticum!  

Voor veel honden is de overstap simpel en kan dit zonder problemen in een keer. Voor 
sommige honden is het wat lastiger, als ze bijvoorbeeld gevoelige darmen hebben. Voor 
deze honden wordt vaak aangeraden om te laten wennen aan rauw vlees, door in het begin 
er wat kokend water overheen te gooien. Let er dan wel op dat het bot goed en fijn gemalen 
is en er geen stukken bot inzitten, want verhit bot kan scherp en lastig verteerbaar worden.  

Een optimaal menu bestaat uit 

• minimaal 4 diersoorten per maand 
• af en toe vette vis (ongeveer 1 keer per week is prima) 
• af en toe een eitje en mag rauw met de schaal  
• voor de hond een beetje groenten  
• voor de hond zo’n 10% pens 

 



Termen op de verpakking 
Er worden verschillende termen gebruikt door de fabrikanten, hier een korte uitleg. 
Compleet 
Als er ‘compleet’ in de naam van de voeding staat, is er een mix van voedingsstoffen ( 
vitaminen, mineralen, calcium, fosfor,…) toegevoegd (een premix) of zijn er analyses gedaan 
waaruit blijkt dat alle essentiële voedingsstoffen er in voldoende mate inzit. Helaas zijn er 
uitzonderingen en noemen sommige fabrikanten hun voeding compleet zonder dit te 
kunnen onderbouwen. 
Enkelvoudig 
Deze term wordt op verschillende manieren gebruikt. Soms betekent het dat er maar 1 
diersoort inzit, je moet dan afwisselen tussen verschillende diersoorten om compleet te 
voeren. Soms betekent het dat het in zijn geheel niet compleet is, ook niet bij afwisseling van 
diersoorten, omdat niet alle vleesproducten (bot, orgaan, spiervlees) erin zitten. 
Mix 
Dit betekent dat er meerdere vleesproducten gemalen en gemixt zijn. Eigenlijk zijn alle kvv 
een mix. Het zegt niets over het wel of niet compleet zijn. 
 

BARF 

BARF is de afkorting voor “Bones and Raw Food” of “Biologically Appropriate Raw Food”. Het 
is een kreet die min of meer gelanceerd is door de Australische dierenarts Ian Billinghurst, 
schrijver van onder andere het boek Give Your Dog a Bone. Hier gebruiken wij de term BARF 
voor het zelf samenstellen van rauwe, verse voeding voor hond en kat. 

Het is aan te raden vooraleer je start met Barf je eerst goed te informeren voor de juiste 
verhoudingen zodat er geen te korten of overdaad ontstaat.  

Met de BARF rekenhulp kun je zelf de verhoudingen en wekelijkse hoeveelheden 
berekenen voor het zelf samenstellen van een BARF menu. 

De ideale samenstelling is sterk per hond of kat verschillend en afhankelijk van onder 
andere grootte, leeftijd, gezondheid en hoeveelheid beweging. Deze berekening geeft een 
ruwe indicatie van de aanbevolen hoeveelheden en is geen vervanging van een goed 
advies. Laat je daarom altijd eerst goed voorlichten voordat je zelf een menu gaat 
samenstellen.  

 

  



3) Overgang van brokken naar vers vlees 

Honden zijn over het algemeen wat betreft voeding makkelijk. Ondanks dat zal men ook 
voor de hond op ongeveer 2(!!) weken moeten rekenen om maag en darmen rustig te laten 
wennen aan het verse vlees. 

Voor de vertering van rauw vlees en met name rauwe botten is er een zuurder maagzuur 
nodig dan wanneer een hond op brok- en blikvoer staat. Het lichaam regelt dit zelf. Ook de 
darmflora moet zich aanpassen. Wanneer men te snel overschakelt naar vers vlees met bot, 
dan ontstaat niet meteen een probleem. Vaak komen de problemen pas jaren later naar 
voren. Onverteerde botten die in de darmen zijn vast komen te zitten en overwoekerd zijn 
met weefsel of voor ontstekingen zorgen. Hierdoor ontstaan weer obstructies met alle 
gevolgen die daar bij komen kijken. Het is dus erg belangrijk om het lichaam van je hond te 
laten wennen aan zijn nieuwe voeding. 

In veel gevallen zal na een poosje sprake zijn van meer haaruitval. Dit is een natuurlijk 
proces. Het lichaam is bezig met een grote schoonmaak en daar hoort ook de vacht bij. Na 
verloop van tijd zal het dier een gezondere vacht terugkrijgen en juist minder verharen. 

Ook de honden met overgewicht zullen in veel gevallen langzaam gewicht gaan verliezen en 
energieker worden. 

Meestal verdwijnt bij honden de voor hen zo typische hondenlucht. 

Honden die eerst alleen brok aten zullen veel minder gaan drinken. Het verse voer bestaat 
immers al voor een groot gedeelte uit vocht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MM …. 
SMAKKELIJK !! 



4) VOEDING VOLGENS TCM  
 
Voeding volgens de Chinese geneeskunde wordt volledig anders bekeken dan onze westerse 
traditionele wijze. 
In het Oosten en TCM wordt voeding preventief gebruikt als behandeling van ziekte of kwalen, 
in het Westen wordt voeding anders genot bekeken. 
Het onderwerp voeding kan erg diep en moeilijk zijn, en verder over leren en onderzoeken 
naar oosterse praktijken is noodzakelijk om dit volledig te kunnen begrijpen. 

In TCM (traditionele Chinese geneeskunde) worden voedingsmiddelen beschouwd als een 
uitbreiding van medicinale kruiden en niet als een bron van calorieën en chemische 
verbindingen zoals eiwitten, vetten en mineralen. Voedingsmiddelen worden beschouwd 
vanuit het perspectief van hoe ze het lichaam als geheel beïnvloeden: bloed, vloeistof, 
individuele organen en de Qi (levenskracht) van het lichaam. 

Een kernconcept van TCM is balans. Elk voedsel heeft yin- of yang-eigenschappen om te 
overwegen, en elk voedsel heeft een yin (koel, vochtig) en een yang (warm, droog) 
constitutie. Een dieet moet worden ontworpen om te helpen genezen, niet om verdere 
onbalans te creëren. 

Voedingsmiddelen worden ingedeeld naar hun thermische werking: Heet – Warm – Neutraal 
– Verfrissend – Koud. 

 

Voedselcategorieën 

Richting 
Beïnvloedt het voedsel Qi, bloed of vloeistof naar boven, naar beneden, naar binnen of naar 
buiten 

Smaken 
Zoet (helpt de spijsvertering), zuur (samentrekkend / uitdrogend), scherp (kruidig / 
stimuleert de bloedsomloop, bijv. Knoflook), zout (verzacht) en bitter (helpt de 
spijsvertering) 

 

Meridianen hoe het voedsel specifieke organen beïnvloedt zoals 
Milt / Maag (voedsel opwarmend) 

Long / Dikke Darm (voedsel bevochtigend) 

Nier / Blaas (zoet) 
Lever / Galblaas (voedsel koelt) 

 

Temperatuur die te maken heeft met hoe je je voelt nadat je hebt gegeten 
Afkoeling, opwarming, warm en neutraal. 

En daarnaast probeert TCM balans te vinden met de seizoenen 
Lente / zomer (reiniging) 
Herfst / winter (opwarmen / voeden).  

 

Yin en Yang hebben een grote rol in TCM en voeding. 



De intrinsieke thermische werking van een voedingsmiddel kan door de toepassing van 
verschillende ingrediënten het evenwicht ondersteunen of versterken. 

Enkele voorbeelden van koeling (Yin) voedsel ( verkoeld): 
Vlees: eendenei, lever, krab, inktvis 
Koele granen : gierst, gerst, tarwe, spelt, soja, wilde rijst 
Koele groenten : selderij, broccoli, spinazie, sla, groene groenten, banaan 

Warmende (Yang) voedingsmiddelen zijn onder meer: 
Warm vlees: kip, kippenlever, fazant, rund nier, lam, garnalen, hert, kalkoen, zalm, forel 
Verwarmende granen: haver, quinoa, saffloer, havermout, zoete rijst 
Verwarmende groenten: pompoen, paprika, zoete aardappelen, sperziebonen, boerenkool 

Neutrale voeding ( voedt het Qi) 

Vlees : rund, gans, eend, runderlever, witvis, haring, kippenmagen, kippeneieren 
Granen : rijst, mais, rogge,  

Groenten : bieten, wortelen, rapen 

 

 

Voedingstherapie in de praktijk.   
Ziekte ontstaat door een te kort aan Yang (energie/warmte) of Yin (bloed, lichaamssappen of 
substanties) in één of meerdere organen. Een kortstondige onbalans zal zichzelf terug weer 
oplossen maar is de onbalans van blijvende aard, dan kan voeding een ondersteunding 
bieden in het geheel. 

Yang zwakte : Qi gebrek – Yang gebrek – Yin overdaad. 

Yin zwakte : bloedgebrek – Yin gebrek – Yang overdaad 

 

 
 

  



5) Voedingssupplementen       
 
Voedingssupplementen vind je in verschillende vormen. In verse vorm, in poedervorm, in 
een tablet of capsule, vloeibare vorm. 

Elk voedingssupplement heeft zijn eigen werkzaamheid en kan heel nuttig zijn bij te korten 
en als ondersteuning. Zeker bij oudere honden. Een voedingssupplement bestaat meestal uit 
plantaardige bestanddelen en soms uit dierlijke eiwitten zoals aminozuur–complex waar 
onder andere L- Glutaminezuur in zit. Dit wordt gebruikt bij oudere honden om hun 
eiwitbehoefte op pijl te houden. 

Indien je ervoor kiest om KVV te voeren aan je huisdier, kan je je menu hiermee 
perfect aanvullen met voedingssupplementen. Ook mensen die voor brokken kiezen maar 
toch hun huisdier af en toe eens een extra boost willen geven, kunnen een supplement(en) 
toevoegen. 

 

Enkele voorbeelden in verschillende vorm : 

* Poedervorm*: 

o Chlorella: vitaminen, aminozuren, ontgiftend, spijsvertering, ontstekingsremmend, 
regelt hormoonbalans,… 
 

o Spirulina: multivitaminencomplex, mineralen, geur neutraliserend, voor meer energie, 
immuunsysteem,… 
 

o Rozenbottel: rijk aan vitamine C (antioxidant), werkt tegen stress, helpt ijzeropname te 
verbeteren,… 
 

o Groenlipmossel: ondersteunt gewrichten, aanmaak nieuw kraakbeen, natuurlijke bron 
van taurine 
 

o Duivelsklauw: spijsvertering, bevordert eetlust (bitterstoffen), gewrichten 
 

o Knoflook: darmflora, spijsvertering, immuunsysteem, vlooien en teken, reinigt het 
bloed 

*Vloeibaar*: 

o Teunisbloemolie: huid en vacht, immuunsysteem, hormonaal evenwicht, vrouwelijke 
voortplanting 
 

o Zwarte komijnolie: vlooien en teken, wondverzorging (antibacterieel), allergie, 
ademhaling, krachtinspanningen 



o Hennepzaadolie: plantaardige vetzuren, ontstekingsremmend, jeukstillend, tegen 
buikkrampen, hersenontwikkeling 
 

o Kabeljauw levertraan: omega 3-vetzuren, botten/spieren/pezen, vitamine D 
(calciumopname), huid en vacht, hersenontwikkeling 

*Groentemixen gedroogd*: 

o Basismix: 9 verschillende groenten en kruiden (zonder prei) 
 

o Bessenmix:bosbessen, frambozen, kersen, abrikoos, kruisbessen, duindoorn, 
aardbeien, zwarte bessen, bramen,… 
 

o Witmix: rapen, peterseliewortel, pastinaak 
 

o Rijstvlokken: biologische bruine rijst  

Ben je geen voorstander van gedroogde groenten, kan je zeker ook dagelijks verse groenten 
toevoegen bij hun dagelijkse eten. 

Kruiden en paddenstoelen hebben een belangrijke functie als voedingssupplement voor 
honden. 

  



Casus 1   Joep   

Ras : teckel 
Geslacht : reu niet gecastreerd 
Geboortedatum : 31/08/2005 
Klachten : moeilijke eter, 
voedingsallergie van kip, vaak 
angstig en onrustig in huis. Heeft de 
laatste tijd moeilijkheden aan zijn 
achterpoten en kan moeilijk zijn 
evenwicht houden .  

 
Behandeling 1: voeding aan gepast, Joep kreeg te veel rommel van everday paté, Frolic, 
softiezz,….en elke dag een ½ boterham met smeerpaté. 
Hij krijgt nu kwalitatieve gestoomde voeding met 1 dierlijk eiwit en groentjes afwisselend 
van diersoorten en een supplement om zijn gewrichten wat te versoepelen en de spieren 
wat aan te sterken. Geen kip of varianten. Als snacks krijgt hij natuurlijke snoepjes van rund, 
hert, kameel, kalf en vegetarische softsticks. 
Ik voelde een verminderende spiermassa aan de achterhand en zeker aan de Biceps femoris 
en de gluteus. Hij reageerde ook als ik aan zijn patella kwam. Hij kreeg van mij een 
ontspannende massage op de Blaasmerdiaan en heb dit ook aan het baasje voorgedaan 
zodat zij dit thuis kan toepassen en dat Joep de aanraking wat gewoon raakt.  
 
Behandeling 2: Nr3 (versterkt onderrug en knieën) Nr7 (atrofie van beenspieren) . Gb34 
(meesterpunt van de pezen) en Gb39 (meesterpunt van het merg). Puntje van de staart 
(opent de rug) Mg36 (pijn patella en versterkt immuunsysteem) en Mi 3 & 6 voor 
spierzwakte achterhand te versterken. 
 
Behandeling 3: Joep was al heel wat rustiger (niet zo nerveus) dan de eerste keer. Hij zag er 
ook veel levendiger uit dan de eerste keer maar natuurlijk kan ik hem niet jonger maken, wel 
kan ik hem ondersteunen met regelmatige ontspanningsmassages. 

 

 

  
 

  

 

 



Casus 2   Wybo 

 
Ras : bullmastiff     
Geslacht : reu niet gecastreerd 
Geboortedatum : 30/12/2009 
Klachten : begin februari 2020 loopt hij raar en gaat veel liggen en slapen. Wil ook niet meer 
eten en na 2 dagen kon hij niet meer staan of stappen. Er worden foto’s en echo’s gemaakt 
en hieruit blijkt dat hij een nekhernia heeft te aan C 6 -7 die volledig uit zijn plaats zit drukt 
naast de luchtpijp. Hierdoor kon er geen operatie plaatsvinden omdat dit te risicovol was om 
de luchtpijp te raken.  
 
Behandeling 1: cranio sacrale , Bl 11 ( meesterpunt vd botten), Gb20 (nekpijnen), Ni 7 & Ni 3 
& Ni 10 ( hernia pijnen) en puntje van de staart ( rug openzetten) 
 
Behandeling 2 : hij zag er niet goed uit en was nu ook incontinent geworden. Ik heb juist 
canio sacrale gedaan, hij voelde zo koud aan. 
 
Behandeling 3 : heb ik niet meer kunnen doen. Wybo is begin maart 2020 overleden en dit 
had ik bij de 2de  behandeling gevoeld. Voelde echt heel raar aan, kan dit niet in woorden 
beschrijven. Heb er ook geen foto van genomen uit respect voor Wybo en zijn baasje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Casus 3  Olaf  
 
Ras : maltezer 
Geslacht : reu niet gecastreerd 
Geboortedatum : 30/05/2019 
Klachten : Olaf is altijd een moeilijke eter geweest, de ene dag eet hij en dan 2 dagen niets. 
Het baasje heeft al van alles geprobeerd want hij is nog een pup en moet eten om goed te 
groeien, maar met weinig resultaat. De dierenarts heeft ook al van alle korrels 
voorgeschreven en zelfs een korrel voor volwassen honden. Olaf was nog geen 7 maand. Hij 
heeft traanoogjes en gekleurde pootjes  
 
Behandeling 1: voedingsplan besproken en aangepast, Olaf gepalpeerd en geobserveerd. 
Olaf was veel te mager en had een opgetrokken rug. Voor de kennismaking heb ik hem een 
ontspanningsmassage gegeven op de Blaasmerdiaan en op de Levermeridiaan.  
 
Behandeling 2: De aangepaste voeding slaat goed aan. Bij de palpatie is nog goed voelbaar 
dat Bl 18 en 20 warmer is dan de rest. Ik heb gewerkt op de Blaas meridiaan en Bl 18 en 20 
meer aandacht gegeven. De binnenkant van de achterpootjes hebben ook de aandacht 
gekregen om de afvalstoffen beter te laten afvoeren. 
 
Behandeling 3: Olaf is nu 10 maand en zijn oogjes zien er veel klaarder uit en voelt voller en 
steviger aan. Hij heeft een goede eetlust en is een happy puber. Hij kreeg van mij nog een 
ontspanningsmassage op de Blaasmeridiaan en een hoofd en nekmassage. 

 

             
 

  



Casus 4    Mayka 
 
Ras : Beagle 
Geboortedatm : januari 2013 
Klachten : Mayka heeft de laatste tijd last van 
terugkerende diarree en eet slecht. Zij bijt continu 
aan haar nagels en trilt al enkele dagen. Mayka wil 
niet meer wandelen. 
 
 
Behandeling 1: De voeding hebben we eerst besproken en een voedingsplan opgemaakt om 
het spijsverteringsstelsel tot rust te laten komen. Bij de palpatie zie en voel ik dat de vacht er 
niet goed uit ziet, wat vettig is en ruikt. Bij het aanraken heeft zij aan dat er jeuk is. Haar 
neus is ook verkleurd en wat vochtig. De 4 pootjes en zeker tussen de teentjes is wat 
verkleurd en zij bijt haar nageltjes af. 
Milt –Maag –Long en Lever komen eruit.  
De Long meridiaan ( voor de vacht ) en Lever meridiaan ( jeuk – trillen – geen energie) heb ik 
nu behandeld zodat de Lever terug energie krijgt. Om de Milt te ondersteunen en het 
spijsverteringsstelsel terug in balans te krijgen neem ik Mi 4 en 6. 
 
Behandeling 2: voeding hebben we nog wat moeten aanpassen en geen snacks meer. Lever 
en Milt komen er uit.  
De Long en Lever meridiaan neem ik terug goed mee en geef de raad aan het baasje om elke 
dag langs de lever haar hand op te leggen en de binnenkanten van de achterbillen te 
masseren. Ma 25 (alarmpunt Did) diarree door Milt leegte en lost het vocht op en Mi 4 en 6 
 ( ondersteund de functie van Milt) neem ik ook mee. 

 
Behandeling 3: Voeding zit eindelijk goed en de baasjes begrijpen het goed dat kwalitatieve, 
zuivere voeding erg belangrijk is voor Mayka en dat er duidelijk een verschil inzit. De vacht 
ziet er al veel beter uit 
Mayka kreeg van mij een ontspanningsmassage op de Blaas meridiaan. Zij heeft dit verdiend.  

 
                 
 
 

  



Casus 5    Miel 
 
Ras : mix portugese podengo  
Geboortedatum: 23/02/2017 
Geslacht : reu gecastreerd 
Klachten : loopt de laatste tijd heel onrustig, en als hij 
aandrang heeft om stoelgang te maken heeft hij pijn 
en moet heel hard persen. 
 
 
 
Behandeling 1: bij de observatie kon je duidelijk zien dat hij buikpijn heeft, hij loopt met een 
bolle rug en heel stijve flanken. Bij de palpatie voel ik heel veel spanning aan de buik en zie 
dat zijn huid droog staat en er zitten witte droge schilfers op.  
Ik heb de blaas meridiaan behandeld en op de yu punten Bl 20 en Bl 25 aandacht geven en 
zijn buik zachtjes gemasseerd door met mijn warme handen lengte strijking te doen. Zodat 
zijn rug en buik kan ontspannen. Bij zijn voeding mag er kokosolie aan toegevoegd worden 
zodat zijn stoelgang zachter wordt.   
 
Behandeling 2: Blaas meridiaan + Bl20 & 25 voor de ontspanning dan heb ik Mi 6 en Did 4 & 
11 om de droogte te vochten en de buikkrampen te sussen. Ma 25 is alarmpunt van de dikke 
darm en Ma 36 ondersteunt de functie van Milt en Maag.  
 
Behandeling 3: Miel zag er al veel beter uit, hij loopt niet meer met een stijve en bolle rug en 
zijn vacht blinkt meer. Hij kreeg van mij nog een ontspanningsmassage op de Blaas 
meridiaan. 
 
 
 
                     
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  


