
EEN DIERENHOMEOPAAT OVER OMGEVING EN 

OPLOSSINGEN 

Ik kan de liefde voor dieren voelen in het enthousiasme 

waarmee ANNET HANNEWIJK praat over haar werk 

als Dierenhomeopaat. In Kapelle voert zij haar praktijk 

de EENHOORN, maar werkt eigenlijk altijd op locatie. 

Of iemand nu een parkiet heeft met epilepsie (ja,dit 

bestaat) of een paard met astma, Annet komt bij allerlei 

dieren en eigenaren om te zoeken naar een 

totaaloplossing. Hierbij gaat ze niet uit van 

symptoombestrijding, maar zoekt ze naar een middel wat 

het dier kan helpen beter te worden en daarnaast ook te 

kijken wat er naast een middel nodig is om te genezen. 

Ik vraag Annet hoe zij ooit op het idee is gekomen om 

Dierenhomeopaat te worden: 

Annet: “Eigenlijk is dat begonnen toen mijn eigen dieren 

ziek werden. Ik had een hond met een alvleesklier die 

niet goed werkte en een paard van anderhalf waarbij ik te 

horen kreeg dat de dierenarts na 4 consulten zei niet veel  

meer voor haar kon doen en hoopte dat ze eroverheen zou 

groeien. Omdat ik bij de dierenarts niet verder kwam ben 

ik gaan zoeken naar andere oplossingen. Ik zag toen een 

advertentie van een opleiding tot dierenhomeopaat in 

Amersfoort, een 4 jarige HBO opleiding en ben naar de 

open dag gegaan. Ik was zo enthousiast dat ik die 

opleiding ben gaan volgen zonder zelf ooit ervaring te 

hebben gehad met homeopathie. Na het starten van de 

opleiding ben ik zelf naar een homeopaat gegaan voor 

migraineklachten waar ik al jaren last van had. Ik kreeg 

toen één korreltje. Na twee weken kwam toen alles eruit 

en werd ik eerst grieperig. Vanaf dat moment nam mijn 

migraine in een half jaar zodanig af dat het nooit meer is 

terug gekeerd. 

Als kind wilde ik eigenlijk al dierenarts worden, maar de 

gedachte aan bloederige operaties stond me niet aan, 

vandaar dat ik uiteindelijk iets heel anders ben gaan 

studeren, namelijk Techniek en Maatschappij, 

Omgevingstechnologie, aan de Technische Universiteit in 

Eindhoven. Een wetenschappelijke studie die erop gericht 

is om te onderzoeken hoe men de omgeving kan 

afstemmen op de mens. Bijvoorbeeld: hoe vindt een 

dementerende bejaarde de weg naar zijn kamer terug in 

een verzorgingshuis.  Het was min of meer de softere 

kant van de technische opleiding. Ik zat dus al wat aan de 

meer psychologische kant van de technische hoek.  Ik heb 

in de opleiding dierenhomeopathie dus gevonden wat ik 

als kind zocht, en kan dieren helpen genezen op een 

zachte, vriendelijke manier. “ 

Annet ,die werkt verder werkt als beleidsmedewerkster 

voor de gemeente Middelburg heeft dus een technische 

achtergrond.  

Ik vraag haar hoe haar omgeving aankijkt tegen 

dierenhomeopathie. 

Annet: “Dat is heel wisselend. Mensen zijn vaak 

verbaasd dat één klein korreltje een groot paard beter kan 

maken. En toch gebeurt dat . Ik probeer dan altijd uit te 

leggen dat het te vergelijken is met een inenting. Want 

homeopathie is gebaseerd op het ‘gelijke genezen met het 

gelijkende'. Dus wanneer we denken aan een ui, ervaren 

de meeste mensen toch dat bij het pellen van de ui de 

ogen gaan prikken en gaan tranen. Wanneer iemand nu 

hooikoorts heeft, waarbij  het symptoom is dat de ogen 

gaan prikken en tranen, dan geven we dus 

homeopathische ui als geneesmiddel. Dit lijkt enigszins 

op de werking van een inenting.“ 

Dat is een interessant onderwerp. Want er wordt veel 

geschreven over de schadelijke gevolgen van inentingen 

bij kinderen.  

Wat is je visie als  dierenhomeopaat op inentingen bij 

honden? 

Annet “ Ja, dat is een beetje tweeledig. Enerzijds wil je 

natuurlijk je dier beschermen tegen bepaalde ziektes en 

wil je voorkomen dat het bepaalde ziektes krijgt. Maar 

anderzijds is zo’n inenting toch chemische troep waar je 

een dier ook mee kunt belasten. Het lichaam gaat 

namelijk heel hard reageren op de inenting om het 

lichaam te beschermen tegen de stof van een afgezwakte 

ziekte die ingebracht wordt. Heeft een dier nu een 

onderliggende aandoening die nog niet actief is, dan kan 

een inenting dat juist naar de oppervlakte brengen 

doordat het lichaam dan niet meer de energie heeft om  

die onderliggende aandoening aan te kunnen, doordat de 

energie naar het reageren op de inenting gaat .Mijn hond 

heeft bijvoorbeeld een alvleesklier aandoening gekregen 

als reactie op een inenting. Tannetje Koning is een 

dierenarts die veel onderzoek heeft gedaan naar 

inentingen en zij kwam tot de conclusie dat inenten in het 

eerste jaar vaak voldoende is en het dier meestal het 

verdere leven beschermt is. Zij doet bloedonderzoeken bij 

dieren om te zien of de beschermende stof nog actief is, 

zodat niet opnieuw de hond belast hoeft te worden met 

een inenting.” 

Hoe kom je nou tot een juist middel, want een dier kan 

toch niet praten? 

Annet: “Dat klopt, dus het is heel belangrijk om te 

observeren en de vragen te stellen aan het baasje .Dieren 

zijn juist heel puur ,doordat ze geen sociaal wenselijke 

antwoorden kunnen geven. Dieren kunnen soms wel het 

gedrag van het baasje weerspiegelen. Soms zeg ik wel 

eens tegen het baasje, neem zelf ook maar dit middel. 



Dan blijkt dat het middel voor beide het meest geschikt 

is.” 

Werk je ook samen met dierenartsen? 

Annet: “Ja, ik verwijs ook door naar dierenartsen als ik 

denk dat dat nodig is. Soms ook naar een dierenosteopaat. 

Ook werk ik wel samen met hondenclubs.” 

Werkt dierenhomeopathie bij alles? 

Annet: “Het is natuurlijk geen tovermiddel. Iets wat 

kapot is, is kapot. Maar het kan bijvoorbeeld bij epilepsie 

de klachten terugbrengen van dagelijkse aanvallen naar 

aanvallen eens per half jaar. En daarmee kan een dier wel 

aansterken. Vaak is het ook belangrijk om baasjes bewust 

te maken van de invloed die de omgeving heeft op het 

gedrag van het dier. Een paard dat 24 uur op stal staat 

heeft bijvoorbeeld stress, en stress veroorzaakt ziekte. Ik 

kan dan een middel voorschrijven ,maar uitleg geven aan 

de eigenaar over wat het belang van de omgeving is ,is 

ook nodig. Ik heb bijvoorbeeld voor mijn paarden een 

paradijs gemaakt met paadjes waarbij ze wel moeten 

lopen, bewegen, maar zelf kunnen kiezen of ze binnen of 

buiten staan en zelf kunnen kiezen of ze alleen willen 

zijn.”  

Wat kunnen mensen zelf doen om hun dieren gezond te 

houden? 

Annet: “Kijken wat het dier in zijn natuurlijke gedrag en 

omgeving nodig heeft is belangrijk, maar ook wat 

basiskennis over wat men zelf kan doen om bepaalde 

kwalen te voorkomen of genezen is heel handig en 

bespaart kosten voor een dierenarts. Daarom geef ik ook 

workshops ‘dieren-EHBO’ waarbij ik mensen 

eenvoudige middelen leer wat zij zelf kunnen doen bij 

wondjes, bijensteken, een snee etc. Ook geef ik 

voorlichting over wat men in de eigen omgeving kan 

doen voor de gezondheid van een dier. Vrijheid is 

belangrijk voor een dier, net als kunnen bewegen en 

buiten kunnen zijn. Door de omgeving af te stemmen op 

het  dier  kunnen we dieren verlossen van stress en 

zodoende van ziekmakende factoren. Dat bespaart kosten 

en levert het dier een gezonder leven op waarbij het dier 

in balans met zijn omgeving kan zijn.” 
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