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dierenartsen aanbod

Homeopathie tegen de stroom in
Frank de Vries

D i eren arts
Liesbeth ellinger
Geeft cursussen over homeopathie aan rundveehouders
Foto: Centaurea

Dierenarts Liesbeth Ellinger is een van de weinige dieren
artsen in Nederland die homeopathie niet alleen bij
gezelschapsdieren toepast maar ook bij landbouwhuis
dieren. Vanwaar haar interesse en hoe bokst ze op tegen
de gangbare diergeneeskunde?
Studiegroep complementair werkende dierenartsen, zo
moest de groep dierenartsen die homeopathie toepassen
maar gaan heten. Dat vond de vereniging van dierenartsen KNMvD het best, aldus dierenarts Liesbeth Ellinger.
Een echte volwaardige vakgroep, zoals deze homeopathische werkende groep van dierenartsen voorheen werd
genoemd, nee dat mocht niet meer. Die status was toch
echt te hoog.
Ellinger is als dierenarts werkzaam binnen het bedrijf
Centaurea, een homeopathisch artsen- en dierenartsencentrum in Apeldoorn. “Complementair werkende dieren
artsen zijn dierenartsen die gebruik maken van geneeswijzen als homeopathie, traditionele Chinese genees
kunde en bioresonantie”, vertelt Ellinger. “Kenmerkend

voor deze geneeswijzen is dat ook het emotionele element
er in betrokken wordt. Emotionele problemen kunnen
namelijk ook lichamelijke klachten veroorzaken of verergeren, en juist met geneeswijzen die het hele dier en zijn
omgeving betrekken bij de genezing, zijn emotionele problemen goed aan te pakken. Andersom kunnen lichamelijke klachten ook een emotionele belasting vormen, met
name als ze chronisch zijn. We kunnen in de (dier)
geneeskunde dus niet om emoties heen”, aldus Ellinger.
Zelf doen
Ellinger startte haar homeopathische dierenartsenpraktijk
met het geven van veel lezingen voor vooral biologische
boeren. De biologische veehouders zijn namelijk volgens
EU-normen verplicht om bij voorkeur gebruik te maken
van homeopathische of fytopathische middelen. Landelijk
gezien is slechts een handjevol dierenartsen actief in de
homeopathie bij landbouwhuisdieren, weet Ellinger.
Waarom toch zo’n geringe belangstelling vanuit de
dierenartsen voor dit vakgebied? Volgens Ellinger weigert

het gros van de dierenartsen zich open te stellen
voor de wereld van de homeopathie. Zij heeft
zichzelf ontzettend veel aan moeten leren op dit
terrein, vooral via cursussen op humaan gebied.
Daarna is ze boeren gaan leren hoe ze zelf homeopathie kunnen toepassen op het eigen bedrijf,
bij het eigen vee.
Andere benadering
Ellinger noemt diverse aandoeningen waarbij de
homeopathie zeer behulpzaam is: een niet vorderende partus bij het rund, slecht genezende
wonden, een acute mastitis en kalverdiarree. Zo
wordt voor weeënzwakte het middel Caulophyllum gebruikt en Hypercaltinctuur voor een betere ontsmetting en genezing van wonden. Juist
omdat de homeopathie geheel anders naar een

‘Ik bekijk een patiënt als
geheel’
dier kijkt, kun je als veehouder veel zelf doen,
zegt Ellinger. Zelf maakt ze bij de behandeling
van dieren nooit gebruik van gangbare dier
geneesmiddelen. “Mijn patiënten zijn vaak al
uitbehandeld met reguliere medicijnen die geen
effect hadden. Of het gaat om zieke dieren waarvan de eigenaar wil dat ze uitsluitend met homeopathische middelen worden behandeld. Dan
komen ze bij mij en ik ga ermee aan de slag.”
Ellinger heeft haar kennis en ervaring bij landbouwhuisdieren deels door schade en schande
moeten opdoen. “Omdat er, toen ik begon met
de homeopathie bij landbouwhuisdieren, weinig
bekend was over homeopathische middelen bij
deze diersoorten, heb ik veel moeten experimenteren. Het grote verschil met de gangbare dier
geneeskunde is wel dat je bij homeopathie meer
naar het gehele dier kijkt. Je kijkt niet sec naar de
klacht.”
Is het in de gangbare diergeneeskunde vaak zo
dat een bepaald medicijn gekoppeld is aan een
bepaalde ziekte, de homeopathie werkt niet zo.
Daar heeft een en hetzelfde product vaak meerdere toepassingen. Zo wordt het homeopathische
middel Bryonia gebruikt bij zowel zieke koeien
met een uierontsteking als bij klauw- en poot
problemen als tussenklauwontsteking en dikke
hakken.
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Weerstand
Vanuit de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht
voelt Ellinger een behoorlijke weerstand tegen de
homeopathie. Vele wetenschappers aldaar zijn
fanatiek tegen, zoals ze het zelf omschrijven,
kwakzalverij. Enkele onderzoekers hebben het
zelfs als een soort van levensopdracht in zich om
de homeopathie bij dieren de nek om te draaien,
weet Ellinger. “Ook de Gezondheidsdienst voor
Dieren in Deventer lijkt besmet met dit ‘virus’.”
Landelijk gezien zijn slechts enkele dierenartsen
werkzaam als homeopathisch dierenarts voor
landbouwhuisdieren, vertelt Ellinger. De meeste
homeopathisch werkende dierenartsen zijn actief
bij de gezelschapsdieren (honden en katten).
Binnen de studiegroep complementair werkende
dierenartsen van de dierenartsenvereniging

KNMvD zijn zo’n 80 dierenartsen verenigd.
Zelf werkt Ellinger met veel passie vanuit een
gecombineerde humane en veterinaire praktijk.
Vier artsen en Ellinger als dierenarts zijn uit
sluitend bezig met de homeopathie.
In Engeland en Duitsland zijn, aldus Ellinger,
veel meer dierenartsen actief in ‘haar’ segment
van de diergeneeskunde.
Idealist
Ellinger noemt zichzelf een idealist als het gaat
om de homeopathie: “Ik zie het als een ‘way of
life’ om met niet-gangbare diergeneeskunde te
werken. Ik heb een hekel aan het werken op een
soort automatische piloot als het gaat om ziekte
en genezing. Ik bekijk een patiënt als geheel en
probeer voor alles wat ik waarneem en verneem
van de eigenaar een oorzaak en een oplossing te
vinden.” Op dit moment put dierenarts Ellinger
uit zo’n honderd verschillende middelen voor
haar patiënten. “Er zijn duizenden middelen,
maar ik beperk me tot deze honderd; daarvan
weet ik veel over de toepassing en de werking.”

Agenda
GGL Congres
Tweedaags congres van de Groep
Geneeskunde Landbouwhuisdieren

Datum: 27 en/of 28 november 2012
Tijd: 27-11-2012 9.00 uur tot 28-11-2012
20.30 uur
Locatie: Doorn

One Health
Najaarscongres Brabants kennisnetwerk
Zoönosen

Datum: 27 november
Tijd: 09.00 - 17.00 uur
Locatie: Verkadefabriek Den Bosch
Kosten: gratis

Rundvee & Akkerbouw Vakdagen
Achtste editie van deze vakbeurs:
producten en/of diensten op het gebied
van de rundveehouderij, akkerbouw en
loonwerk.

Datum: Van dinsdag 20 november t/m
donderdag 22 november
Locatie: Evenementenhal Gorinchem
Meer informatie: telefoon 0183 680 680

De Holland Holstein show
Deze show wordt jaarlijks gehouden en
is de enige open nationale show in
Nederland.

Datum: 7 en 8 december 2012
Locatie: IJsselhallen Zwolle
Meer informatie: telefoon 06-25122662
E-mail: secretariaathollandholsteinshow.nl
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