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Holistische/complementaire maand

De maand December is alweer begonnen en met een nieuwe 
maand ook weer een nieuwe nieuwsbrief. Deze maand zetten 
we de holistische kant van de praktijk in het zonnetje. 

Misschien kent u het wel? Stijfheid, minder makkelijk kunnen 
bewegen met de rug of nek? Het gevoel hebben dat de wervels 
niet meer 'recht' staan? Wat wij als mensen kunnen krijgen, is 
ook bekend bij dieren. Ook zij kunnen last krijgen van een 
stijve rug of nek. En daar waar wij bijvoorbeeld naar een 
osteopaat gaan om de rug te laten behandelen indien nodig, is 
dit bij dieren ook mogelijk. 

Onze dierenarts Karin van Eijk heeft meerdere opleidingen en 
cursussen gevolgd in chiropractie, acupunctuur en osteopathie. 
Hierdoor heeft ze de mogelijkheid in de praktijk gecreëerd om 
dieren met bepaalde klachten zoals o.a. stijve rug, nekklachten, 
moeilijk lopen, spondylose etc. verder te kunnen ondersteunen.

Ook dieren met 'vage' klachten zoals braken zonder 
ogenschijnlijk oorzaak of angsten zonder goede verklaring 
kunnen baat hebben bij bovenstaande behandelmethoden. Ook 
is het in die gevallen interessant om de Lechter Antenne in te 
zetten. Lees verder in de nieuwsbrief hoe dit in zijn werk gaat.

PATIENT VAN DE MAAND

Fleurtje is een Welsh terrier 
van 5 jaar. Zij kwam bij mij 
toen ze 7 maanden was. Een 
herplaatsertje met veel angst. 

Al gauw bleek dat Fleurtje 
veel is geslagen bij haar eerste
baas en dat de bench voor haar
een strafplek en slaapplek 
was. Geen goede combi. 
Fleurtje was een erg bang 

hondje. Dat uitte zich door aan te vallen als verdediging. 

Op advies van dierenarts Karin van Eijk zijn we begonnen 
met acupunctuur en chiropractie. Dat heeft enorm geholpen. 
Het was een goede start. 

Nu zijn we bezig met craniosacraal behandelingen. Door de 
kleine correcties zijn de bewegingen van Fleurtje veel meer 
ontspannen. Ook slaapt ze veel rustiger. 

Door al deze behandelingen en erg veel liefde heeft Fleurtje 
weer plezier in haar leventje. Langzaam krijgt zij het 
vertrouwen in de mensen terug. 

Rianne

Acupunctuur

Acupunctuur vormt een onderdeel 
van de traditionele Chinese 
Geneeskunde en wordt al zeer 
lange tijd bij zowel mensen als 
dieren toegepast. Bij acupunctuur 
maakt men gebruik van zeer kleine,
dunne naaldjes die op bepaalde 
punten aangebracht worden. 

Deze punten zorgen voor stimulatie
in het lichaam. Voorbeelden ervan 
zijn bijvoorbeeld het stimuleren 
van de zenuwbanen, bloedcirculatie
zowel in het algemeen als in 
bepaalde organen. 

Maar ook bij zeer verkrampte 
spieren en soms vage klachten kan 
het goede effecten geven doordat 
de energieke doorstroming wordt 
verbeterd.

Verder heeft het als voordeel dat 
acupunctuur vaak rust en kalmte 
geeft en daardoor ook niet als 
vervelend wordt ervaren. 

Mocht u meer willen weten of 
informeren of acupunctuur voor uw
dier ook geschikt is, neem dan 
vooral contact met ons op!

WEETJE

Wist u al dat u vermiste of 
gevonden dieren met foto 
op Amivedi kunt plaatsen? 
Via deze site kunnen dieren 
weer herenigd worden met 
de eigenaren.

MAANDACTIE DECEMBER

Bij alle chiropractie, acupunctuur en osteopathie
afspraken die gepland worden in december 2017
bij dierenarts Karin van Eijk, krijgt u 10% 
korting!

NB. deze actie geldt voor elk dier slechts 1 keer!



Chiropractie

Chiropractie is een vorm van manuele 
therapie gericht op het onderhouden of 
herstellen van de normale beweeglijkheid 
van alle gewrichten in het lichaam en het 
optimaliseren van de werking van het 
functioneren van het zenuwstelsel. Bij deze 
therapie wordt er gebruik gemaakt van 
zachte, manipulerende technieken en wordt 
er gebruikt gemaakt van snelheid in plaats 
van kracht.

Chiropractie kan in meerdere gevallen een 
uitkomst zijn en wordt in onze praktijk veelal
gebruikt bij dieren. De nadruk bij 
chiropractie ligt op de beweeglijkheid van de
wervelkolom en het bekken. Wanneer er een 
verminderde beweeglijkheid wordt 
gevonden, zal er geprobeerd worden om door
middel van een zachte manipulatie met de 
handen deze beweeglijkheid te herstellen.

Chiropractie wordt zowel gebruikt bij dieren 
die 'acute' klachten hebben –  zoals 
kreupelheden, ernstige stijfheid of 
bijvoorbeeld nek-en rughernia –  als bij 
oudere dieren voor onderhoud, om ze soepel 
te houden ondanks de leeftijd. 

Voor een puur chiropractisch probleem zijn 
er vaak maximaal 3 behandelingen nodig.  
Indien er sprake is van terugkerende of 
blijvende klachten, dan kan er een 
onderliggend probleem zijn. In dat geval 
bespreken we altijd met u wat de 
vervolgstappen zullen worden. Ook kan het 
voorkomen dat uw dier als onderhoud met 
bepaalde regelmaat bij ons op afspraak komt 
om soepel te kunnen blijven.

Lecher Antenne

Wetenschappers hebben vastgesteld dat alle materie haar 
samenhang en bestaan te danken heeft aan een constante trilling 
van energie. Energie beweegt zich in een golf en in deeltjes, o.a. in
het Terahertz-gebied, en heeft een specifieke trillingsfrequentie. 
Alle levensprocessen zijn hierop gebaseerd.

Ieder gezond orgaan, weefsel of 
aandoening heeft standaardfrequenties, 
welke zijn opgesteld na langdurig 
onderzoek. De Lecher antenne kan, met 
zijn magnetische polen, de lengte van de 
energiegolf waar hij op wordt geplaatst 
bepalen en daarmee de frequentie van het

orgaan in kwestie. Wanneer de ‘meetlat’ op een energiebaan wordt 
geplaatst maakt deze een aantal slagen. Het aantal slagen dat de 
antenne maakt bepaalt de (energie) frequentie van het orgaan dat 
wordt gemeten. Wanneer dit afwijkt van de standaardfrequentie, is 
een orgaan uit balans. De Lecher antenne maakt het mogelijk om 
in korte tijd veel informatie te verzamelen over organen, weefsels, 
ontstekingshaarden, emoties, parasieten, bepaalde aandoeningen, 
etc. Ook pijnlijke plekken zijn op deze manier goed op te sporen. 

Osteopathie

Osteopathie is een geneeswijze die zicht richt op het herstel van 
bewegingsbeperkingen in het lichaam. In het lichaam zitten 
verschillende weefsels, denk hierbij aan de botten, gewrichten 
en spieren tot aan de organen en bloedvaten. Door ziekte, stress 
en trauma kan het zijn dat beweeglijkheid in deze weefsels 
verstoord raakt, verminderen of in het ergste geval zelfs 
verdwijnen. Bij een onderzoek wordt er altijd met de handen 
gevoeld op temperatuurverschillen in het lichaam, de spanning 
en de beweeglijkheid. Wanneer er wat gevonden wordt, wordt er
door middel van kleine, subtiele technieken met de handen 
gekeken of het probleem weggenomen kan worden. 

Een osteopatische behandeling kan gebruikt worden bij zeer 
uiteenlopende klachten: van kreupelheden tot allergieën, maar 
ook bij maag-darmklachten en gedragsveranderingen. 

Cranio Sacraal

Richt zich op het optimaliseren van het ritme van het 
hersenvocht dat wordt gecreëerd door een pompsysteem diep 
binnenin de hersenen. De botten van de schedel zetten uit, 
vervolgens worden de wervels lichtjes van elkaar geduwd 
waarna het sacrum (heiligbeen) naar onder en vervolgens naar 
binnen roteert. 


