Homeopathie
stalkaart

bij geiten

Deze kaart geeft per aandoening een overzicht van de meest effectieve middelen en werkwijzen, gebaseerd op de ervaringen van geitenhouders (Biogeitrapport nr. 1 ‘Homeopathie bij geiten: Ervaringen van biologische geitenhouders’; te downloaden via www.louisbolk.nl/biogeit). Iedere aanvullende
ervaring is zeer welkom (l.ellinger@centaurea.nl; info@louisbolk.nl).
Deze kaart moet zijn effectiviteit in de praktijk nog bewijzen, en moet dus met
voorzichtigheid gebruikt worden. Gezien het individuele karakter van homeopathische behandelingen geeft het succes van de ene geitenhouder met een
bepaald middel geen garantie voor dezelfde resultaten op een ander bedrijf.
Aarzel niet om tijdig een dierenarts te raadplegen!! Kijk op www.ghwd.nl
voor telefoonnummers van homeopathische dierenartsen in de buurt.

Diarree volwassen dieren
Eikenblad (vers of gedroogd) en minder krachtvoer.
Nux vomica bij diarree ten gevolge van voerovergang.
Rhododendron MK bij diarree ten gevolge van regenachtig weer.
Arsenicum of Belladonna compositum bij diarree ten gevolge van Clostridium.
Arsenicum en Rhododendron als de diarree groen kleurt, waterdun is en stinkt.
Arsenicum, Veratrum en Sulphur zijn andere mogelijke middelen.

Wonden, stoten
Hypercaltinctuur als basis voor ontsmetting en genezing bij wonden (oplossing van 10-15 druppels in 100ml).
Bellis-perennis 2 x daags (of Phytolacca) bij bloedklodders in uier en Ipecacuanha als de melk dan nog roze is.
Arnica bij pijn t.g.v. stoten, vechten. Ook als de dieren kreupel lopen na trauma.

Rond het aﬂammeren
Nageboorte Arnica preventief, direct na de geboorte.
Caulophyllum binnen 12 uur aan ‘risicogeiten’ (zware geboorte, dode lammeren, meer dan 3 lammeren), eventueel samen
met Uterale of Nageboortecapsules (homeopathisch complexmiddel).
Indien geen resultaten, in een later stadium Lachesis of Sabina.
Baarmoeder- Lachesis aan ‘risicogeiten’ (zware geboorte, dode lammeren, meer dan 3 lammeren, nageboorte nog niet af) of in een zo
ontsteking vroeg mogelijk stadium van de ziekte geven (geit is minder actief, vreet minder).
Eventueel combineren met Pyrogenium, Sabina of Uterale.
Overige Caulophyllum of Pulsatilla bij weeënzwakte of slechte ontsluiting.
Arnica standaard na de geboorte aan moeder en lam.
Arnica bij zwakke lammeren, te kleine lammeren en te vroeg geboren lammeren.
Carbo vegetabilis bij lammeren die na de geboorte niet goed ademen en slecht op gang komen.
Eventueel is Arnica en Carbo vegetabilis te combineren bij zwakke dieren.
Sepia bij stinkende uitscheiding t.g.v. dood lam in de baarmoeder.

Lammeren
Diarree Coccidiose: Arsenicum bij stinkende mest. Mercurius bij bloederige, slijmige mest, het dier perst erg op de mest. Evt.
mest-nosode.
Pyrogenium complex bij trage lammeren en moeilijk drinken.
Verkouden, Drosera, Dulcamara (na nat worden), Calcium carbonicum.
snot, hoest Tuberculinum of Bryonia.
Ecthyma Calendula + Thuja preventief geven op het kritieke moment, of helemaal aan het begin van de ziekte.
(zere bekjes) Nosode preventief bij spenen.
Echtycurine 538 (homeopathisch complexmiddel).
Spenen Ignatia wanneer het scheiden van moeder en lammeren problematisch is (blèren, slecht drinken, ziekte/zwakte).
Navel- Hypercaltinctuur preventief (oplossing van 10-15 druppels in 100ml).
ontsmetten Silicea MK.
.

Uierontsteking
De homeopathische behandeling van uierontsteking bij geiten vraagt verder onderzoek om duidelijke aanbevelingen te
kunnen geven. De ervaringen van de geïnterviewde geitenhouders geven aanwijzingen dat Lachesis en Belladonna in
bepaalde gevallen werkt.
Ook zijn geitenhouders tevreden over de complexmiddelen Mammicurine en Mamil Phyto-plus.
Er zijn wisselende ervaringen met blauw uier (Lachesis, Belladonna).

Wat is homeopathie?

Gelijksoortig lijden Homeopathie betekent “gelijksoortig

Subjectieve symptomen Uit de geneesmiddelbeelden blijkt

lijden”. Dat wil zeggen: een stof die bij gezonde mensen bepaalde
symptomen kan opwekken, kan diezelfde symptomen bij een patiënt genezen. Veel verschillende stoffen zijn beproefd op gezonde
mensen. Deze mensen namen een bepaalde stof (plant, mineraal,
gif) in, tot ze er ‘last’ van kregen. Hun symptomen werden zorgvuldig genoteerd. Dit totaal van symptomen, opgeroepen door een
bepaalde stof, werd het ‘geneesmiddelbeeld’ van die stof genoemd.
Als een patiënt hetzelfde symptoombeeld had als de mensen in de
geneesmiddelenproef, kreeg hij ditzelfde middel toegediend. Nog
steeds worden er op deze zelfde manier nieuwe homeopathische
middelen beproef.

dat niet alleen de symptomen van de aandoening belangrijk zijn
voor de keuze van het juiste middel. Er wordt juist ook gekeken
naar de subjectieve symptomen, die de patiënt ervaart. Dat maakt
de keuze van het meest passende homeopathisch middel moeilijker. Tevens moet een juiste (minimale) dosering gegeven worden.
Met homeopathie wordt de eigen geneeskracht aangesproken. De
levenskracht is bij ziekte uit balans. Als het evenwicht weer hersteld
wordt (d.m.v. een homeopathisch middel) verdwijnen de ziektesymptomen vanzelf. De klassieke homeopathie werkt met C-potenties: dit
zijn verdunningen van 1 op 100. Er bestaan ook D-potenties, dit zijn
verdunningen van 1 op 10.

Verdunnen en potentiëren Omdat bleek dat bij inname van

Complexmiddelen Er bestaan ook zg. complexmiddelen: dit

bv. kinine, de patiënten eerst zieker werden, en daarna pas genazen,
begon Hahnemann, de grondlegger van de homeopahie, de dosis
te verminderen. De beginverslechtering nam inderdaad af, maar
toen er geen beginverslechtering meer was, volgde er ook geen
verbetering meer. Hahnemann is toen behalve gaan verdunnen, ook
tussendoor gaan schudden. Dit noemt men potentiëren (= krachtiger maken). Het bleek dat de beginverslechtering uitbleef en dat de
patiënten veel sneller opknapten dan eerst.

zijn meerdere homeopathische middelen, meest in D-potentie, bij elkaar. Meestal is het dan bedoeld ‘tegen een bepaalde aandoening’.
Meerdere middelen die een bepaalde klacht kennen zijn bij elkaar
gevoegd en werken als een schot hagel: de kans is groot dat je iets
raakt, maar het resultaat is oppervlakkig. De klassieke homeopathie
beoogt een gericht schot te geven, met een passend middel en een
grondig resultaat. Het moeilijke hierbij is om het middel te vinden
dat precies bij de patiënt past.

Recept homeopathie

Uit de ervaringen van geitenhouders blijkt dat de frequentie van toedienen belangrijker is dan de hoeveelheid. De meeste geitenhouders gebruiken de homeopathische middelen in een 200K-potentie. 200K
komt overeen met C200 maar is iets anders bereid. De complexmiddelen, zoals Uterale, bevatten middelen in verschillende potenties.

1. Gereedmaken van
de oplossing

Neem een kwart liter

Voeg één korrel van het

Schud het potje 10 x

gekookt, afgekoeld

middel (meerdere mag

krachtig, bijvoorbeeld is gereed voor

op de website: www.ghwd.nl.

water en doet dit in een

ook) toe aan het water,

door het op de hand

Daarop staat een aparte lijst

schoon potje met deksel. en sluit het potje goed af. te slaan.

Een homeopathisch dierenarts
bij u in de buurt kunt u vinden

De oplossing
gebruik.

met dierenartsen die ook landbouwhuisdieren homeopathisch
behandelen.
Bestellen van middelen kan bij
Puur natuur, tel 0294-455888 of
via puurnatuur@puurnatuur.nl
2. Het middel toedienen
Deze publicatie is tot stand gekomen in het kader

Er zijn meerdere methoden

van het project “Biotgeit”, als onderdeel van het

voor het toedienen van

Een eetlepel van de oplossing direct aan het dier geven via de bek.
Het middel vernevelen op de neusspiegel of op het vaginaslijmvlies.
Direct uit een spuitﬂesje (bijvoorbeeld uit de varkens KI)

LNV onderzoeksprogramma Biologische vee-

homeopathische middelen.

op de neus en bek van het dier spuiten.

houderij waarin LBI en ASG-WUR samenwerken

Hier de meest gebruikte

ter ondersteuning van een kosteneffectieve en

methoden.
De oplossing verder doorverdunnen naar bijvoorbeeld een liter water,

onderscheidende biologische veehouderij.

en dit vervolgens aan het drinkwater toevoegen.
Het middel direct in de drinkbakken doen of het doseersysteem, of via de vlotterbak.
NB: Vóór elke toediening wordt de bereide oplossing opnieuw 10 x geschud.
3. Frequentie van
toediening

Heftigheid aandoening
zeer acuut (bloeding bv.)
acuut (plots hoge koorts)
acuut-subacuut
al een paar dagen ziek
Chronische aandoening

Frequentie van toediening
3 x om de 5-10 min.
3 x om het 1/2 uur
3 x om het uur
3 x om de 8 uur
3 x om de 24 uur eventueel gevolgd door 3 x per week

NB: Bij een duidelijke verandering van de symptomen afwachten en kijken of de verbetering doorzet.
4. Bewaren

De oplossing kan langere tijd bewaard worden, mits “koel en donker bewaard”, dat wil zeggen:
de oplossing moet niet in de brandende zon gezet worden, en mag ook niet bevriezen.
Om de houdbaarheid te verlengen, wordt ook wel een scheutje (neutrale) alcohol toegevoegd.

