LEZING DIERENARTS KARIN VAN EIJK.
Locatie: AKC Apeldoorn
aanvang: 13 uur
Op 11 november 2018 houdt Karin van Eijk een lezing over beweging bij de hond, herkennen en
voorkomen van blessures en de mogelijkheden van chiropractie, acupunctuur en osteopathie bij
honden. In haar eigen praktijk combineert Karin de reguliere geneeswijze met deze aanvullende
behandelwijzen. Haar ervaring heeft haar geleerd dat een combinatie van regulier en aanvullend
vaak tot heel goede resultaten leidt.
In deze lezing van ca. 2 uur vertelt Karin over de verschillende disciplines en zal zij uitleggen wat de
diverse disciplines inhouden en wat het voor de hond kan betekenen. Ook zal er een hond ter plekke
worden behandeld om te demonstreren hoe een behandeling uitgevoerd wordt en te zien hoe de
een hond reageert op de behandeling. Ook zal behandeld worden waar bij de eigen hond op gelet
kan worden om problemen vroegtijdig te signaleren.
Aansluitend gaan wij, bij goed weer, gezamenlijk naar buiten. Dit kan een aangelijnde wandeling zijn
van ca. 2,5 km, in de nabije omgeving van de AKC of, indien beschikbaar, op het trainingsveld van de
AKC. Hierbij gaat Karin in op individuele vragen en is er ruimte om in de praktijk te kijken naar
honden en zo te leren zien waar mogelijke problemen of knelpunten zich bevinden. Bij slecht weer
wordt dit in de kantine gedaan. (Verwacht geen uitgebreid privéconsult, mocht er aanleiding toe zijn
dan bent u voor een vervolg hartelijk welkom in de praktijk.)
Deze lezing is geschikt voor iedereen met een hond, die meer wil weten over wat je naast de
reguliere aanpak nog meer kunt doen om je hond een fijn, soepel, stressarm en gelukkig leven te
geven. Het is gebleken dat honden die regelmatig, vanaf hun puppentijd, met enige regelmaat
behandeld worden via genoemde methodes, langer blessurevrij blijven en langer een goed
bewegingsapparaat hebben. Een puber maakt vaak en veel onbenullige bewegingen waardoor kleine
onbalans kan ontstaan. Bij vroegtijdige behandeling (al voordat er klachten ontstaan) kan dit direct
weer in evenwicht worden gebracht waardoor er geen symptomen optreden en de hond geen rust of
pijnmedicatie nodig heeft.
Bij ouderwordende honden kan behandeling het bewegingsapparaat in goede conditie houden zodat
zij langer actief kunnen blijven. Chiropractie kan ook toegepast worden als preventief middel en is
daardoor zeker ook geschikt voor sporthonden als ondersteuning voor de spieren en het skelet, om
dieren fit te krijgen en om blessures te voorkomen en/of vroeg op te sporen.
Kortom, een aanrader voor iedereen die om zijn of haar hond geeft!
Heeft u een hond die duidelijke klachten heeft op het gebied van beweging, laat dit dan even weten.
Karin zoekt een hond die ze als demonstratiehond mag gebruiken. Graag vermelding van de klachten
en de gegevens van de hond. Als uw hond wordt uitgekozen, dan zullen wij van te voren contact met
u opnemen.

Datum:

Locatie:
Kosten:
Max. aantal deelnemers:
Vooraf aanmelden bij:

11 november 2018
Apeldoornse Kynologen Club, Polderweg 5, 7327 GX Apeldoorn (goed
bereikbaar vanaf de snelweg A1)
€ 20,00 pp inclusief een kopje koffie/thee met wat lekkers
ca. 50 personen
Sandra van den Hoek, noteboot@gmail.com, ook voor meer
informatie

Hovawarteigenaren krijgen voorrang bij inschrijving, de lezing is niet gebonden aan een vereniging en
ook niet-Hovawarts zijn welkom als er nog plek is.
Introducés van Hovawarteigenaren zijn uiteraard ook van harte welkom.
Contant betalen bij binnenkomst, dan ontvang je ook de consumptiebon voor koffie of thee met
iets lekkers erbij.
Honden mogen mee in de kantine. Tijdens de lunch, indien mogelijk, graag de hond in de auto laten.
De kantine is voor deelnemers van deze lezing vanaf 12 uur geopend. Hier kun je diverse snacks,
broodjes, dranken enz. kopen als lunch. Dit is voor eigen rekening en er gelden kantineprijzen.
Voor de liefhebbers is het mogelijk om, voorafgaand aan de lezing, op eigen gelegenheid, te
wandelen op één van de grote losloopgebieden in de omgeving.
Recreatieplas Bussloo, hier is horeca beschikbaar, P bij de Pitch & Putt. Bussloo kent betaald
parkeren à € 3,00. (Afstand tot AKC 12 km en ca. 12 autominuten)
http://www.leisurelands.nl/recreatiegebieden/bussloo/
en Het Leesten, wandelgebied met gratis parkeren en horeca.
Het binnenste gebied is helemaal afgezet met hekwerk waar ze los mogen, daarbuiten is een
onaangelijnde wandelroute waar uw hond goed onder appél moet staan. (Afstand tot AKC 10 km, 10
autominuten)
http://www.hetleesten.nl/route-contact
Karin van Eijk is dierenarts voor gezelschapsdieren en heeft een eigen praktijk in Almere en heeft zelf
een Hovawart. Zij heeft ook diverse Hovawarts in haar praktijk behandeld. Naast het reguliere werk
heeft Karin zich ook toegelegd op de holistische diergeneeskunde. Iets is holistisch wanneer er naar
het geheel wordt gekeken en niet naar de som van de verschillende onderdelen waaruit iets is
opgebouwd. Bij een holistische geneeswijze wordt het gehele individu betrokken. Karin is veterinair
acupuncturist en veterinair chiropractor. Daarnaast maakt zij ook gebruik van diverse andere
technieken zoals osteopathie. Deze manier van behandeling is erg geschikt voor een breed scala aan
klachten. Karin behandelt in haar praktijk vooral dieren met neurologische of bewegingsstoornissen
(bv nek- en/of rugklachten, heupdysplasie, artrose, andere of onverklaarbare kreupelheden, hernia en
spondylose, stijve gang, minder goed kunnen/willen springen, verminderde sportprestaties, als
onderdeel van revalidatie) of gedragsveranderingen of problemen op het emotionele vlak.

