Moedermelk – van groot belang!
Welke rol kan klassieke homeopathie spelen?
Steeds meer mensen komen met hun huisdieren vanwege een of ander gedragsprobleem bij de dierenkliniek of bij de klassieke homeopaat. Gedragstherapie kan
dan een oplossing zijn, maar vaak is deze van kortstondige aard.
Door: Stephanie Peter *
Tegenwoordig vraag ik de eigenaren
naar de omstandigheden tijdens de
nest- en zoogperiode van het dier.
Helaas weten de meeste eigenaren
niet veel te vertellen over dit punt.
Wel dat ze het dier vanaf een
bepaalde week in huis hebben
genomen en dan blijkt in 90% van de
gevallen dat dit eigenlijk veel te
vroeg is gebeurd. De fokker heeft het
dier of te vroeg bij de moeder weg
gehaald of de moeder heeft het jong
tijdens de zoogperiode verstoten.
Je kunt het aan het gedrag van het
dier zien zoals alles in hun bek
nemen, op dingen zuigen, dominant
tot agressief gedrag tegen mensen,
schijnzwangerschappen, spelen met
papier en/of het eten hiervan etc.
Ook zijn er dieren die puppy- of
kittengedrag blijven vertonen, hoewel
ze al veel ouder zijn.

Klassieke homeopathie en
moedermelk?
De eigenares van kater Timmie kwam
bij mij omdat Timmie ondanks
castratie was begonnen met sproeien
in huis. Hij deed dit altijd alleen maar
tijdens een paar weken in het
voorjaar en in het najaar, dus altijd
als andere katers in de buurt op
“vrijersvoeten” door ZIJN tuin slopen.
Dit was het grootste probleem.
Daarnaast, vertelde de eigenares,
speelt Timmie het liefst met papieren
propjes en hij eet deze ook vaak op.
Ik vraag de eigenares naar haar relatie
met Timmie waarop ze antwoordde
dat ze gek op hem is, maar hij haar
niet toelaat. Hij wil niet geaaid
worden, is absoluut geen schootkat en
hangt altijd in haar broekpijpen c.q.
kuiten als ze de trap op wil lopen.
Daarnaast wacht hij haar steevast in
de keuken op het aanrecht op,
verstopt naast de koelkast, om haar
bij binnenkomst een haal met zijn
nagels te geven.

Ze vertelde dat Timmie met 5 weken
bij haar was gekomen. Timmie is dus
zeer vroeg bij zijn moeder weg
gehaald en vervolgens via Internet
verkocht.
Dit gebeurt tegenwoordig helaas
steeds vaker. Men fokt met dieren en
verkoopt vervolgens de jonge dieren
zo snel mogelijk. De meeste van de
verkopers beseffen niet wat ze het
dier, misschien diens volgende
generatie en natuurlijk de eigenaar
aandoen.
Het probleem is namelijk dat het
dier niet voldoende heeft kunnen
“aarden” in de wereld van zijn
eigen soort.
Moedermelk is niet alleen de beste
voeding voor de eerste tijd (ze past
haar samenstelling precies aan de
behoefte van het jong en zijn soort
aan. Zo hebben pooldieren
bijvoorbeeld het hoogste vet- en
eiwitgehalte in hun moedermelk)
maar ze geeft ook een basisveiligheid
voor het toekomstige leven in deze
wereld. Daarnaast leert het jong in
deze periode veel van zijn moeder
over b.v. het gedrag tussen soortgenoten maar ook bijvoorbeeld hoe ze
later hun eigen jongen moet zogen en
opvoeden (socialisatie-periode).
Timmie kreeg 6 weken lang het
homeopathische middel Lac felinum
( = gepotentieerde kattenmoedermelk) en zijn eigenares belde
vervolgens om te vertellen dat ze een
andere kat had! Hij was zo lief en
aanhankelijk geworden, zat duidelijk
beter in zijn “katten” vel. Zij was er
zo blij mee dat ze hem het
sproeiprobleem maar wilde vergeven,
het was toch seizoenafhankelijk en
daarom binnenkort weer over. Na een
aantal maanden ontving ik een e-mail

waarin ze vertelde dat ook het
sproeien tot het verleden behoorde.
Timmie voelt zich sterker en meer
thuis in de “kattenwereld”.
Ook Sandy, een Labrador teefje van
2 jaar, kwam eigenlijk voor een totaal
ander probleem bij mij dan waarvoor
ik haar uiteindelijk behandelde.
Ze beet op haar voorpoten, tot
bloedens toe. Toen zij binnenkwam,
sprong ze tegen mij aan, happend
naar de ceintuur van mijn jurk. Ze
bleef maar doorgaan met dit gedrag.
Uiteindelijk gaf ik haar een speeltje
dat ze vervolgens in haar bek
vasthield en rustiger werd. Haar
eigenares zei: “Dat doet ze nu altijd!.
Ze moet alles in haar bek nemen om
er op te kauwen of gewoon mee te
spelen.”
Daarnaast was ze hyper, het leek wel
een ADHD hond! Ze had ook moeite
met andere honden, behalve met de
andere hond in huis. Ik vroeg de
eigenares naar het tijdstip van
Sandy’s vertrek uit haar nest.
En inderdaad, ook hier was de hond te
vroeg (na 7 weken) bij de moederhond
weggehaald en bij zijn “nieuwe
moeder” had ze 2 weken lang
’s nachts alleen maar gehuild.
Sandy kreeg 1 maand lang
Lac caninum ( = gepotentierde
hondenmoedermelk) en ze werd
rustiger, was niet meer zo gestresst
waardoor automatisch ook het
potenbijt-gedrag verdween.
Huisdieren bijten vaak op hun poten
om stress af te voeren.
Af en toe wilde Sandy nog dingen in
haar bek vasthouden wat natuurlijk
ook normaal hondengedrag is. Echter,
het excessieve ervan was verdwenen.
Ik heb verschillende dieren in mijn
praktijk gehad met vergelijkbare
problemen. En naast huidklachten

vertoont dit soort gedragsproblemen
een stijgende lijn in aantallen.
De moraal van dit verhaal:
koop geen puppy die jonger is dan
10-12 weken, geen kitten jonger dan
8–10 weken en geen veulen jonger dan
een ½ jaar.
Vraag naar de zoog en naar de
socialisatieperiode! Tijdens de laatste
moet het jong al in aanraking zijn
gekomen met mensen en geluiden uit
zijn toekomstige wereld.
Maar heeft u al een probleemdier en u
weet bijvoorbeeld dat hij vroeg uit
het nest is gehaald, denk dan eens
aan de verschillende soorten Lac´s!
Lac’s zijn een speciale groep binnen
de homeopathische middelen.
In bovenomschreven gevallen is een
soortspecifieke moedermelk
toegediend op het moment dat het
dier een Lac humanum (=humane
moedermelk) beeld laat zien.
Aan de andere kant kan een Lac ook
verdrietsituaties herstellen: een
meisje is ontroostbaar als ze haar
paard verliest … dan kan je met Lac
equinum (= paardenmelk) succes
boeken.
Dit geldt ook vice versa: de hond komt
maar niet over het verlies van zijn
overleden baas heen.
Geef hem Lac humanum en er is grote
kans op herstel.
Voor veel klassieke homeopaten klinkt
dit zeer naar klinische homeopathie
maar als u goed kijkt naar de
resultaten uit de anamnese van het
dier/de mens dan zult u toch erg veel
symptomen van de soortspecifieke Lac
terugvinden.

Sandy en Timmie kregen in ieder
geval, dank de homeopathische
moedermelk, een tweede kans op een
normaal leven!

Meer informatie
Wilt u meer weten over homeopathie
bij dieren dan kunt u contact
opnemen met de BKHD
(Beroepsvereniging voor Klassieke
Homeopaten voor Dieren) via
info@bkhd.nl of kijk op www.bkhd.nl
voor therapeuten in uw omgeving.
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