
Natuurlijk gezond 

Even voorstellen: mijn naam is  

Elize van Gemeren. Sinds 2008 heb  

ik een adviespraktijk voor natuurlijke 

diergezondheidszorg.   

 

De gezondheid en het welzijn van uw  

dier staan bij Dierenbosch voorop.  

Natuurlijke diergezondheidszorg kan  

de reguliere gezondheidszorg niet 

vervangen. Bij acute klachten, ernstige 

problemen of twijfel is het verstandig   

om eerst een dierenarts te raadplegen.  

 

Dierenbosch is gespecialiseerd in 

natuurgeneeskunde voor paarden,   

honden, katten en konijnen. 

 

 

Natuurgeneeskunde 

Natuurgeneeskunde is een verzameling 

van verschillende natuurgeneeswijzen.    

De uitgangspunten bij deze aanvullende  

of complementaire geneeswijzen zijn: 

 

- de behandeling richt zich op het gehele 

  dier;    

 

- het lichaam is heel goed in staat om 

  problemen zelf op te lossen en het 

  evenwicht te herstellen; 

 

- een klacht of probleem kan het beste  

  bij de oorzaak worden aangepakt;  

 

- een preventieve en doelmatige  

  behandeling geniet de voorkeur boven 

  symptoombestrijding. 

  

Natuurgeneeskunde kan worden toegepast 

bij zowel (chronische) lichamelijke 

klachten als bij gedragsproblemen. 

 

 

Natuurlijk in balans 

Een dier is gezond wanneer het zowel 

fysiek, mentaal als emotioneel in  

balans is. Wanneer dit niet het geval  

is, dan kunnen er op den duur allerlei 

problemen ontstaan.  

 

Naast maatregelen zijn er verschillende 

therapieën en natuurlijke middelen die 

het zelfgenezend vermogen van het 

lichaam ondersteunen en stimuleren en 

helpen om het evenwicht te herstellen.  

Afhankelijk van wat het beste past bij 

het dier, maak ik hiervoor gebruik van: 

 

- Bach bloesem remedies 

- Aromatherapie 

- Homeopathie 

- Fytotherapie (kruiden) 

- Celzouten 

- Voedingssupplementen 

- Tteam/Ttouch 

- Acupressuur 

- Voeding 

 

 

 

 
 



Informatie 

Om stressvolle situaties te vermijden  

en om een goede indruk van het dier,  

de leefomstandigheden en het probleem 

te krijgen, vindt het consult bij voorkeur 

plaats in de vertrouwde omgeving van 

het dier. 

  

Ik werk in Twente. Een bezoek aan huis  

of stal is mogelijk in de omgeving van 

Enschede, Hengelo en Oldenzaal. 

Het uitgebreide consult duurt ongeveer  

een uur. 

De tarieven en algemene voorwaarden 

kunt u vinden op de website. 

 

Contact 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak 

maken? Dan kunt u mij bellen (graag  

na 18.00 uur) of een e-mail sturen. 
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website: www.dierenbosch.nl 

e-mail: info@dierenbosch.nl 

contact: Elize van Gemeren 

telefoon: 06-33714623 

 

 

 

   KvK 24462921 
 

 

 

                                         

   Dierenbosch 
 

              
                       

         

 

 

 natuurgeneeskunde 

  voor dieren   
 

 

 

                    


