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‘Een dier houd je
niet voor de gek’
Acupunctuur. De één zweert
er bij, de ander gruwelt ervan.
Een huisdier kan natuurlijk
zijn voorkeur niet duidelijk
maken en zo belanden ook
honden en katten bij de acupuncturist. Dierenarts Karin
van der Weijde helpt al negen
jaar met behulp van de kleine
naaldjes bij genezing.

u Door Lotte van Ooijen
U Rotterdam
Baasje Roos en hond Emilie
(12) stappen de behandelkamer
van Karin van der Weijde binnen. Emilie is al een oude dame
die de ziekte van Cushing heeft,
een aandoening aan de bijnieren. “Vanaf de eerste behandeling gaat het beter met Emilie”,
jubelt Roos. “Ze wil weer wandelen en is weer zichzelf.” Emilie
wordt op de behandeltafel gezet.
Dierenarts Karin voelt met de
toppen van haar vingers aan de
rug van het blonde hondje. Als

Emilie een plotselinge beweging
maakt, weet Karin precies waar
ze straks een naald moet zetten.
“In de rug ligt een meridiaan
vol acupunctuurpunten. Als
een dier reageert bij een bepaald
punt, weet ik waar de klachten
vandaan komen”, legt de ze uit.
“De energie is dan ergens in het
lichaam uit balans. Door een
naald te prikken in een gerelateerd acupunctuurpunt, help
ik het dier deze energie weer in

Geen kik geeft
Emilie als de
naalden in haar
poten verdwijnen
balans te brengen.” Tot 2006
werkte Karin in haar praktijk
tevens als reguliere dierenarts.
Daarna heeft ze zich helemaal
gespecialiseerd in acupunctuur
en holistische diergeneeskunde.
“Met reguliere medicijnen onderdruk je vaak alleen de symp-

tomen. Acupunctuur werkt vaker en meer op de oorzaak van
de klacht.” Emilie geeft geen kik
als de naalden één voor één in
haar poten en rug verdwijnen.
En ze gaan er een behoorlijk
eind in. Na een tijdje begint het
dier te hijgen. “Dat is voor mij
een goed teken”, zegt Karin. “Er
komt dan opeens een hoop energie vrij die daarvoor geblokkeerd
was.” Ook Drentse Patrijs Kiefer
en de Yorkshire Pascha komen
bij Karin voor een behandeling.
Alle baasjes zijn even enthousiast
over de acupunctuurmethode.
“Ik ben hier zelf helemaal niet
van”, vertelt Heleen Monster,
terwijl ze naar de naaldjes wijst.
Toch komt deze bazin speciaal
uit Barendrecht om de artrose
van Kiefer te verlichten. “Kijk,
bij een mens kunnen klachten
tussen de oren zitten, maar bij
een hond niet. Kiefer liep echt
ontzettend mank, nu wandelt
ze weer vrolijk mee. Wat mij
betreft werkt dit gewoon.” Ook
de baasjes van Pascha zweren

Heleen Monster (rechts), Kiefer en Karin van der Weijde.
bij de acupunctuur. “We komen
hier al vier jaar. Sommige ouderdomsklachten vallen niet te
genezen, maar wel te verlichten
en dat doet Karin goed”, vertellen Joke Stello en Gerard Kempers. Geen enkele hond lijkt iets
te merken van de behandeling.
“Nee hoor, alleen een heerlijk
dutje als we weer thuis zijn”,
lacht Heleen Monster.
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Holistische diergeneeskunde en acupunctuur
In Rotterdam is Karin van ken wordt en niet alleen naar
der Weijde de enige dieren- de pijnlijke plek of lichamearts die gespecialiseerd is in lijke klacht. Meer weten? Kijk
acupunctuur. Holistisch wil eens op haar informatieve
zeggen dat er naar het gehele website www.acupunctuurdier en zijn omgeving geke- dierenarts.nl.

ZONDAG 6 FEBR. GEOPEND
VA N 12.00 - 17.00 UUR

KLIK LAMINAAT
LANDHUISDELEN

KLIK LAMINAAT

BERRY FLOOR
HACIËNDA XXL

8 MM DIK, 4 ZIJDIG V-GROEF,
KLASSE 32, IN 5 DESSINS,
MET VOELBARE STRUCTUUR,
10 JAAR GARANTIE
VAN 21,95

LAMEL PARKET
EIKEN LANDHUISDELEN

12,95

NU

M2

INCL. BTW

KRONOTEX
KLIK TEGEL LAMINAAT
HOOGGLANS WIT,
AFM TEGELMOTIEF 64 X 31 CM,
KLASSE AC3, 8 MM DIK,
8 JAAR GARANTIE
VAN 34,95

NU

95

17,

INCL. BTW

RUSTIEK EIKEN, 15 CM BREED,
15 MM DIK, 4 MM TOPLAAG,
NATUREL WIT GEOLIED,
NATUREL GEOLIED, ONBEHANDELD
VAN 49,95

NU

28,95
INCL. BTW

M2

18,95

M2

INCL. BTW

MASSIEF EIKEN
VLOERDELEN
RUSTIEK EIKEN, MET V-GROEF,
18 CM BREED, 20 MM DIK,
GESCHUURD EN GESTOPT,
ONBEHANDELD
VAN 47,95

NU

M2

33,95

M2

INCL. BTW

GEEN AANBETALING! • MEER DAN 200 SOORTEN LAMINAAT OP VOORRAAD • LATEN LEGGEN MOGELIJK
Vloer Het Zelf Capelle aan den IJssel: Lylantse Baan 3, Woonboulevard Capelle XL. Tel. 010-2640110. Geopend: maandag 11.00 - 18.00,
dinsdag, woensdag, donderdag 10.00 - 18.00, vrijdag 10.00 - 21.00, zaterdag 9.30 - 17.00 uur. Gratis parkeren. www.vloerhetzelf.nl

Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Capelle aan den den Ijsel. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

NU

EXTRA LANGE DELEN, 8 MM DIK,
KLASSE 32, 4 ZIJDIG V-GROEF,
GESCHIKT VOOR ZWAAR EN
INTENSIEF GEBRUIK,
VOELBARE STRUCTUUR
VAN 31,95

ALMERE - AMSTERDAM - ARNHEM - BREDA - CAPELLE A/D IJSSEL - EINDHOVEN - ENSCHEDE - GORINCHEM - HELMOND - NIEUWEGEIN - ZWOLLE

