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Even voorstellen

Mijn naam
is Irene van Dijl. Van jongs af aan ben ik tussen de

kunnen spierspanningen en verminderde beweeglijkheid ontstaan. Osteopathie

dieren te vinden. Als dierenarts vind ik het

en soepeler kan bewegen.

helpt om deze beweeglijkheid te herstellen, waardoor het dier zich beter voelt

belangrijk om reguliere diergeneeskunde te
combineren met aanvullende diergeneeskunde,
zoals acupunctuur, osteopathie en chiropractie
om op deze manier de gezondheid van dieren te
verbeteren en zo lang mogelijk een goede kwaliteit
van leven te behouden.

richt zich op problemen in de wervelkolom en de

poten. Een verstoring in de wervelkolom of de poten kan leiden tot pijn,
stijfheid, spierspanning, minder bewegingsvrijheid en moeite met lopen.
Dit kan ontstaan door normale dagelijkse inspanningen, zoals met de bal of
met andere honden spelen, behendigheid/agility of ouderdom. Met behulp van

Acupunctuur, osteopathie en chiropractie
zijn geneeswijzen die wereldwijd gebruikt worden als behandelmethode voor
gezelschapsdieren. Ze kunnen als enige behandeling worden toegepast, maar
ook heel goed in combinatie met reguliere diergeneeskunde.

Acupunctuur

Chiropractie

chiropractie wordt de beweeglijkheid van de wervelkolom en de poten positief
beïnvloed en hersteld, waardoor het dier weer soepel kan bewegen.

Enkele voorbeelden
Dieren die minder soepel gaan lopen, moeite krijgen met opstaan of niet

gaat er van uit dat er energie door het lichaam

graag meer willen bewegen

stroomt via energiebanen, ook wel meridianen genoemd. Verstoringen van de

Problemen in botten, spieren en gewrichten, zoals rugklachten, nek- en

energiestroom kunnen leiden tot het optreden van ziektebeelden. Stimulatie

rughernia’s, artrose en heupproblemen

van de juiste acupunctuurpunten op deze meridianen brengt via het centraal

Klachten zoals minder enthousiast, sneller vermoeid of niet lekker in hun

zenuwstelsel de energiestroom weer in balans, waardoor het lichaam beter in

zekere mate van beweeglijkheid moeten hebben. Omdat alle weefsels met

vel zitten zonder duidelijke oorzaak
Pijnuitingen bij het optillen van het dier of vage kreupelheid
Niet meer willen springen, moeite met traplopen of rennen
Sporthonden of werkhonden die minder presteren
Gedragsproblemen of gedragsveranderingen, zoals angst of vreemd gedrag

elkaar in verbinding staan, kan verlies van beweeglijkheid in een weefsel een

Ter ondersteuning van chronische ziekten zoals hart-, lever- en

nadelige invloed hebben op de rest van het lichaam. Een dier dat bijvoorbeeld

nierproblemen
Onvoldoende herstel na ziekte of operatie
Overige klachten, zoals ademhalingsproblemen, slechte eetlust, etc

staat is om ziekten te overwinnen.

Osteopathie

gaat ervan uit dat alle delen van het lichaam een

last van zijn knie heeft, kan mank gaan lopen waardoor hij zijn heupen en rug
anders gaat belasten en sommige delen zelfs kan gaan overbelasten. Hierdoor

