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Wat is complementaire natuurgeneeskunde en hoe kijken 
we tegen ziekte aan 

In deze jaartraining ga je leren hoe je, via therapieën uit de complementaire 
natuurgeneeskunde, veel voorkomende gezondheidsproblemen kunt gaan 
behandelen. Maar wat is complementaire natuurgeneeskunde en hoe kijken 
we vanuit deze visie naar de ziektes die we tegenkomen? Daar gaat deze les 
over. 
 
Wat is nu eigenlijk complementair? Complementair, wordt ook wel alternatieve 
of holistische diergeneeskunde genoemd. Ik vind zelf alternatief een 
misplaatste term. Want alternatief wordt vaak gezien als vervanging van...  
Terwijl de natuurgeneeskunde eigenlijk complementair is aan de reguliere 
diergeneeskunde, een aanvulling aan. Holistisch vind ik dan een meer passende 
term voor therapieën die we gebruiken, omdat we eigenlijk altijd bij ziektes 
kijken naar het geheel. Dus niet alleen naar de klacht, zoals in de reguliere 
geneeskunde, maar naar het geheel van: “Hoe zit hier dier in elkaar? Wat zijn 
de leefomstandigheden? Eerder doorgemaakte ziektes?” Vandaar dat ik liever 
over complementair of holistisch en niet over alternatief praat.  
De complementaire geneeskunde is dus eigenlijk een verzameling van 
geneeswijzen en deze verschillende therapieën worden onder andere ingezet 
om het zelfgenezendvermogen van het lichaam aan te zetten of te 
ondersteunen.  
 
Welke therapieën vallen dan onder de complementaire diergeneeskunde?  
Dat is de natuurgeneeskunde en de natuurgeneeskunde daar vallen 
fytotherapie, dus kruidengeneeskunde, aromatherapie, Bach bloesem therapie 
en celzouten therapie onder.  
De homeopathie is ook één van de natuurlijke therapieën. Acupunctuur, maar 
ook acupressuur en bewegingstherapie vallen onder de complementaire 
therapieën. Het wordt vaak niet zo gezien, maar ook bewegingstherapieën 
zoals massage, dry needling, osteopathie, fysiotherapie, manuele therapie en 
chiropraxie zijn allemaal therapieën die passen binnen de complementaire 
geneeskunde. Deze therapieën zullen in een andere les verder aan de orde 
komen.  
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Wat willen we met het inzetten van de complementaire natuurgeneeskunde 
bereiken? Wat we daarmee willen, is het zelfgenezendvermogen herstellen. 
Want vaak is het zo dat op het moment dat er een ziekte optreedt dan heeft 
dat vaak te maken met het feit dat het lichaam, het zelfgenezendvermogen, 
niet goed kan werken.  
 
Wat is nou eigenlijk het zelfgenezendvermogen? Je kunt het beschrijven als een 
innerlijke kracht die probeert om lichaam en geest zo gezond mogelijk te 
houden. Daarvoor zijn allerlei interne systemen ontwikkeld of ontstaan om het 
lichaam dus zo gezond mogelijk te houden.  
Het meest duidelijke waarin je kunt zien hoe het zelfgenezendvermogen werkt, 
is het helen van een wondje. Het helen van een wondje, daar hoeven we in 
normale omstandigheden eigenlijk helemaal niks aan te doen. Dat gaat gewoon 
vanzelf. Het lichaam heeft zelf de systemen die ervoor zorgen dat zo'n wond 
zich kan gaan herstellen, zonder dat daar ingrijpen van buitenaf nodig is.  
Er zijn verschillende situaties waarin een wond niet zelf heelt. Bijvoorbeeld als 
er een grote wond is of een wond met gapende wondranden. 
Daar zullen we van buitenaf moeten helpen door bijvoorbeeld te hechten. 
Maar op het moment dat je kleine wondjes hebt, of kleine schaaf plekken die 
herstellen zich zelf. 
Herstellen ze niet goed of duurt het heel lang voordat ze herstellen, 
bijvoorbeeld bij open wonden of wild vleesvorming, dan werkt het 
zelfgenezendvermogen niet optimaal en moet het lichaam geholpen worden.  
Het zelfgenezendvermogen wordt niet alleen ingezet bij het helen van wonden, 
maar ook bij ontstekingen en infecties. Hierbij wordt het immuunsysteem 
ingeschakeld, wat ook onderdeel van het zelfgenezendvermogen is, om de 
pathogenen te elimineren en het weefsel te herstellen. Wanneer iets verkeerds 
gegeten wordt, zorgt het lichaam via braken en diarree dat het snel uit het 
lichaam verwijderd wordt.  
Ook mentale disbalansen en orgaan of weefselschade kan hersteld worden 
door het zelfgenezendvermogen. 
Maar dan moet het zelfgenezendvermogen wel optimaal zijn. Is dit niet het 
geval, dan kan de complementaire natuurgeneeskunde een handje helpen.   
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Het zelfgenezendvermogen is een combinatie van de eenheid tussen lichaam 
en geest en lichaam en immuniteit. Lichaam en geest heeft ermee te maken 
dat er een sterke relatie is tussen de mentale balans van een dier en zijn 
lichamelijke balans. Dat moet in evenwicht zijn. Daar moeten geen storingen of 
blokkades in zijn. Want dan zie je dus, dat het zelfgenezendvermogen 
aangetast kan worden. Ook het lichaam en immuniteit hebben een link met 
elkaar. Vooral de weerstand, dus het immuunsysteem is van heel groot belang 
in het zelf genezend vermogen.  
Beiden gaan we in deze lessen ook wat verder uitdiepen. Het 
zelfgenezendvermogen in het lichaam is dus voortdurend in wisselwerking met 
zijn en haar omgeving. Er komen voortdurend prikkels van buitenaf, maar ook 
van binnenuit die verwerkt moeten worden. Soms kunnen die prikkels zo hoog 
zijn dat het stressfactoren kunnen worden. Die stressfactoren die kunnen er 
dus voor zorgen dat het zelfgenezendvermogen, maar bijvoorbeeld ook de 
immuniteit, aangetast worden. 
 
Om het zelfgenezendvermogen dus zo goed mogelijk te laten functioneren, is 
het dus van belang dat een dier fysiek, mentaal en energetisch in balans is. 
Deze factoren zijn ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waardoor je dus 
ziet dat als ergens een disbalans aanwezig is, andere systemen ook uit balans 
kunnen raken. Dat houdt in dat op het moment dat in de mentale situatie een 
disbalans is door bijvoorbeeld stress, door niet te kunnen doen wat je eigenlijk 
wilt doen, dan zie je dat dat zijn weerslag heeft op de fysieke gezondheid. Niet 
alleen heeft het zijn weerslag op de fysieke gezondheid, maar ook op het 
energetisch lichaam. Het energetisch lichaam is voor de meeste mensen vaak 
nog het meest ongrijpbare in de situatie, omdat het energetisch lichaam gaat 
over de energiestromen die wij in en om ons heen hebben. Dit heeft te maken 
met de kwantumfysica. Vroeger dachten we dat alles vaste stof was en met de 
komst van de kwantumfysica en de meer geavanceerde systemen, weten we 
nu dat eigenlijk het merendeel uit energetische trillingen, uit energie bestaat. 
Die energieën, die moeten dus ook in balans zijn om de fysieke en mentale 
balans te houden. Dus deze hebben allemaal een invloed op elkaar en voor een 
goed zelf genezend vermogen is het dus ook van belang dat deze drie 
onderdelen in balans blijven.  
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Wat krijg je als er geen balans is? Je krijgt een verzwakking van de weerstand, 
dat is wat we vaak als eerste zien in de vorm van snel gevoelig voor 
ontstekingen, infecties en parasieten. Je krijgt ook dat organen niet goed 
functioneren en klachten kunnen dan zowel fysiek als mentaal aanwezig zijn. 
Zoals ik net al zei, mentaal heeft zijn weerslag op het fysieke maar ook fysiek 
heeft zijn weerslag op het mentale. 
Zo zie je dus dat je op een gegeven moment in een vicieuze cirkel terecht kunt 
komen, waardoor klachten ook van vaag naar steeds ernstiger gaan 
ontwikkelen. En als die balans er niet meer is, dus je hebt een disbalans, dan zie 
je dat het zelfgenezendvermogen gewoon niet meer optimaal kan 
functioneren.  
 
Wat van cruciaal belang is in de complementaire natuurgeneeskunde, is het 
weten waardoor het zelfgenezendvermogen verlaagd is. Waardoor raakte het 
systeem uit balans. Vaak zien we dat dat komt door stressfactoren. Die 
stressfactoren, die kunnen op heel veel verschillende vlakken zijn en vaak 
denken we bij stressfactoren alleen aan mentale stress, maar stress kun je ook 
krijgen door infecties. Door bijvoorbeeld bacteriën en virussen maar ook een 
hormonale balans die niet goed is kan ook stress geven.  
Bijvoorbeeld een disbalans in de geslachtshormonen of de ziekte van 
Cushing/PPID, maar ook suikerziekte, dus een disbalans in de 
bloedsuikerstofwisseling kunnen inwendige stressfactoren zijn.  
Maar ook allerlei metalen en luchtverontreiniging zijn stressfactoren voor het 
lichaam. Emotionele disbalansen zoals bijvoorbeeld een socialisatie die niet 
goed verlopen is of een emotioneel trauma kan een stressfactor zijn. 
De omgeving, dus de levensomstandigheden, voeding, medicatie of chemische 
middelen zoals bijvoorbeeld anti-parasitaire middelen en 
ontwormingsmiddelen zijn stressfactoren. 
Dit zijn allemaal factoren die kunnen zorgen voor stress en deze stressfactoren 
hebben invloed op het zelfgenezendvermogen. Deze stressfactoren hebben 
ook invloed op systemen waarmee we werken in de complementaire 
natuurgeneeskunde. En via deze systemen kunnen we gaan herleiden waar de 
klacht vandaan komt en wat het behandelplan moet zijn.  
 

  



5 
 
 
© 2020 Praktijk Hond & Hond        www.hondenhond.nl        
 
 

Hierna gaan we verder kijken naar de systemen waar we in de 
natuurgeneeskunde gebruik van maken. In latere lessen leer je meer over de 
stressfactoren. We noemen zo ook wel disbalansfactoren, omdat dat wat beter 
aangeeft dat het gaat om factoren die zorgen dat er een balans verstoring komt 
en dat dat dus niet alleen mentaal is.  
 
Systemen waar we in de complementaire natuurgeneeskunde gebruik van 
maken zijn het BBRS, de homotoxicologie, de 5 elementen leer, die is vanuit de 
traditionele Chinese geneeskunde en de visie vanuit de natuurgeneeskunde. En 
als je met deze informatie gaat werken, dan zie je ook dat je heel goed kunt 
gaan bepalen waar een klacht vandaan komt en wat voor behandeling je 
daarvoor gaat starten. 
 

 
 
We gaan nu kijken naar het eerste systeem.  
Dat is het BBRS systeem, ook wel basis biologisch regulatie systeem of het basic 
bio regulation system. Vanuit de vroege histologie, dus de weefselleer, noemen 
ze dat het interstitium.  
Het interstitum is het weefsel wat eigenlijk in organen en om organen ligt. Het 
is een soort matrix en tegenwoordig denk ik dat we dat ook wel de fascia 
noemen.  
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Tegenwoordig hebben we het heel veel over de fascia, waarbij aangegeven 
wordt dat fascia alles met alles verbindt en dat is wat de basis bio regulatie 
systeem ook doet. Het verbindt alles met alles, het zorgt voor informatie door 
afgifte vanuit de verschillende cellen en verschillende organellen buiten de 
organen naar de specifieke cellen in de organen. Maar ook vanuit de cellen van 
de organen, weer naar het omliggende weefsel.  
Via dat interstitieel weefsel, die matrix dus het BBRS, zie je dat zenuwen met 
elkaar in verbinding staan. Maar zenuwen staan ook in verbinding met 
bloedvaten, met de cellen van het immuunsysteem, met bindweefselcellen en 
met cellen die weefsel herstellen. Zo zie je dat alles met elkaar in contact staat. 
Dat basis bio regulatie systeem omvat dus eigenlijk 60 tot 70 procent van de 
totale weefsels in een lichaam.  
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Niet alleen loopt de communicatie tussen cellen door middel van hormonen en 
transmitterstoffen, maar ook via elektrische stromen. Dit zien en kunnen we 
meten in de zenuwen en in het hart. In het hart wordt het samentrekken van 
de hartspiercellen doorgegeven door middel van elektrische stromen. Vandaar 
dat we met een ecg, electro cardio gram, de hartfunctie kunnen meten. Deze 
communicatie door middel van hormonen, transmitterstoffen en elektrische en 
energetische stromen vind ook in het BBRS plaats.  
Op het moment dat er heel veel vervuiling ontstaat is door de 
disbalansfactoren, zoals voeding, luchtvervuiling, medicatie en allerlei 
chemische middelen, dan worden deze stoffen opgeslagen in het BBRS en 
verloopt de communicatie minder makkelijk. 
 
Dat BBRS kun je ook een beetje zien als een snelweg. De snelweg is de weg 
waarop de signalen doorgegeven worden. Als op een snelweg een blokkade 
ontstaat, dus er gebeurt iets op de weg, dan zie je dat een file ontstaat en dat 
er geen doorstroming meer is en de informatie niet meer doorgegeven kan 
worden. Dat is wat er in het BBRS gebeurt op het moment dat er vervuiling 
ontstaat. Dan zie je dat de informatiestroom die nodig is om een lichaam goed 
te laten functioneren, die nodig is om alle systemen met elkaar te laten 
communiceren, geblokkeerd raakt, waardoor er geen goede 
informatievoorziening meer is en waardoor de functie van bepaalde weefsels 
en bepaalde cellen niet meer goed uitgevoerd kunnen worden. Omdat het 
lichaam een samenhangend geheel is kijken we ook met een bredere blik. We 
kijken niet naar één bepaald orgaan of een bepaalde ziekte als op zichzelf 
staand. Nee alles is een onderdeel van een grote machine, het lichaam, waarbij 
elk onderdeel optimaal met het geheel moet kunnen samenwerken en moet 
communiceren. Het BBRS is daar een heel belangrijk onderdeel van en mag in 
zijn communicatie dus niet vastlopen. Dan loopt alles vast en krijg je ziekte. 
 
Een ander systeem wat we gebruiken is het Reckenwegsysteem. Het 
Reckenweg systeem heeft een relatie met het BBRS. 
Het Reckenwegsysteem is ook wel bekend als de homotoxicologie. Vanuit die 
visie is het zo dat een ziekte een poging van het lichaam is om zich te ontdoen 
van de gifstoffen. 
Dat zijn de gifstoffen of de afvalstoffen die in het BBRS opgeslagen liggen en die 
niet voldoende door de specifieke uitscheidingsorganen afgevoerd kunnen 
worden. Doordat de afvalstoffen opgeslagen liggen is de signaal overdracht 
verminderd en raakt weefsel beschadigd. Die gifstoffen kunnen op 
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verschillende plekken in het BBRS opgeslagen worden. Ze kunnen opgeslagen 
worden in de lagen om organen heen of om cellen heen, maar ze kunnen ook 
in de cel opgeslagen worden. De mate van gifstofophoping of afvalstoffen 
ophoping, die bepaalt in welke lagen de afvalstoffen opgeslagen worden en 
wat dan dus de ziektebeelden zijn. Dit is terug te vinden in het 
reckewegsysteem 
 
Het Reckenwegsysteem heeft zes fasen. De fase waarin een ziekte zich bevindt, 
bepaalt ook wat de behandelmethode is. 
In de volgende dia's ga ik elke fase kort bespreken en later in het trainingsjaar 
ga je per aandoening leren in welke fase de ziekte zich bevindt en welke 
behandelmethode je dan kunt instellen.  
We hebben zes fases, dat zijn de excretiefase, de ontstekingsfase, de 
depositiefase, de impregnatiefase, de degeneratiefase en de destructiefase. 
 
De fasen zijn onderverdeeld in een schema en hoe meer naar links hoe 
gezonder het lichaam is en hoe meer naar rechts hoe ernstiger de ziekte is. De 
fase waarin een ziekte zich bevind bepaald ook de mate van herstel. In het 
midden zie je een wat dikkere balk. Op het moment dat de ziekte zich aan de 
linkerkant bevind, dan kan het lichaam nog redelijk makkelijk herstellen als je 
de juiste therapieën inzet. Hoe verder je naar rechts gaat, hoe moeilijker het 
wordt om weer helemaal te herstellen. De uiterst rechterkolom zijn de 
verschillende kanker vormen. Die zijn veel moeilijker te behandelen en te 
herstellen dan de rest. De meeste kankervormen zijn vanuit de 
complementaire natuurgeneeskunde niet meer te herstellen, maar we kunnen 
de patiënt wel ondersteunen in de kwaliteit van het leven. 
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De eerste fase is de excretiefase en de excretiefase is de fase waarin 
afvalstoffen via lichaamssappen worden afgevoerd. Dan kun je bijvoorbeeld 
denken aan dieren die vermeerderde slijmvorming hebben of meer 
afscheiding, maar ook bijvoorbeeld oogvuil en oorvuil. Dat ze van die prutjes in 
de ogen hebben of vuil in hun oren, meer neusuitvloeiiing of anaalkliervulling 
(bij honden). Dat zijn allemaal kanalen waardoor het lichaam probeert om 
afvalstoffen eruit te krijgen. Deze fase kan ook een bepaalde geur met zich 
meebrengen. Het dier heeft vaak een weeïge geur om zich heen hangen. Deze 
eerste fase is dus eigenlijk het begin van de ontwikkeling van een ziekte. 
Vandaar dat wij vanuit de complementaire natuurgeneeskunde, eigenlijk altijd 
al heel alert zijn als we horen dat een dier af en toe een prut oog heeft, of af en 
toe wat vieze oren heeft of een schilferige/vettige vacht heeft. Dat zijn al 
tekenen dat in het BBRS systeem afvalstoffen opgeslagen liggen die het lichaam 
eruit wil werken. En die niet makkelijk af te voeren zijn via de 
uitscheidingsorganen, dus via lever, nieren en darmen, maar waarbij andere 
kanalen ingezet worden. Eenmalig een vermeerderde excretie wat zichzelf 
oplost is niet erg, maar terugkerende excretie is een rode vlag voor het 
ontstaan van ziekte.  
 
De tweede fase is de ontstekingsfase. Doe je niks in de excretiefase om het 
lichaam te helpen en het lichaam kan het zelf niet oplossen via die fase, dan 
krijg je de ontstekingsfase. Dan zie je dat koorts en warmte ontstaan. Koorts en 
warmte geven door verhoogde bloeddoorstroming verhoogde afvoer van 
afvalstoffen. koorts kan systemisch zijn, maar koorts kan ook lokaal zijn op een 
lokale ontsteking.  
Stel dat ergens een splinter of een grasaar in de huid zit. Die kan lokaal een 
ontsteking geven. Die ontsteking zorgt ervoor dat die splinter of grasaar weer 
uit het weefsel gewerkt wordt. 
Het immuunsysteem wordt dan aan het werk gezet om het probleem op te 
lossen. Dus om die afvalstoffen of die lichaamsvreemde stof goed eruit te 
krijgen. 
Vandaar ook dat bijvoorbeeld koorts, als dat binnen de marges is en niet te 
lang duurt, niet erg is. Het is gewoon nodig als een herstel fase, om ervoor te 
zorgen dat het lichaam afkomt van stoffen die niet in het lichaam thuishoren. 
Op het moment dat je tijdens de ontstekingsfase niks doet en het lichaam kan 
het niet zelf oplossen of je belemmert de ontstekingsfase, door bijvoorbeeld 
koortswerende middelen, antibiotica en andere stoffen die de ontsteking 
remmen dan wordt de ontstekingsfase belemmerd. Je ziet dat de ziekte op een 
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gegeven moment weg lijkt te zijn of dat de ziekte tot stilstand gekomen is, 
maar niets is minder waar. Vaak zie je dat de ziekte dan overgegaan is in de 
volgende fase namelijk de depositiefase.  
 
In de depositiefase zie je weinig symptomen, maar wat er wel gebeurt is dat de 
afvalstoffen, de toxinen, dat die opgeslagen worden in het lichaam. Hierbij 
wordt ook de vet opslag vergroot, want heel veel toxische stoffen worden in 
vet opgeslagen. Dus je ziet ook vaak dat dan meer vet opslag ontstaat bij het 
dier.  
 
Vanuit de depositiefase, gaan we naar de impregnatiefase en in de 
impregnatiefase zie je dat de cellen beschadigd raken. 
Er ontstaan al ernstigere ziektes. Zo zie je dat enzymsystemen ontregeld raken 
en allergieën gaan optreden. In deze fase kunnen ook auto-immuunziektes, 
hormonale disbalansen en gewrichten aandoeningen ontstaan.  
De chronische ziekten gaan ontstaan. 
 
Vervolgens krijg je de degeneratiefase, waarin cellen vernietigd worden en de 
organen hun functie gaan verliezen. Dan kun je denken aan de nierinsufficiëntie 
of leverproblemen. Diabetes en spondylose vallen hier ook onder. 
 
En als laatste de destructiefase. Dat is de fase van ongeremde groei van cellen. 
Je krijgt ontwikkeling van tumoren.  
 
Als we dan gaan kijken naar de behandelingen per fase, dan kunnen we een 
vaste volgorde van behandelen aanhouden. 
Het is wel zo dat per situatie, per dier, per aandoening je hier wat verschillen in 
kunt aanbrengen, maar wat hierna besproken wordt is de rode draad die je 
kunt aanhouden.  
 
Als je dus te maken hebt met een ziekte die in de excretiefase is, dus dat 
betekent vermeerderde slijmafgifte, uitscheiding, oogprut, oren die vuil zijn, 
schilferige huid et cetera. Dan heeft vaak het ondersteunen van de afvoer van 
afvalstoffen, van het toxine, al voldoende effect. Dan ga je drainage en detox 
toepassen als behandeling. In sommige gevallen is soms ook nodig om 
immunomodulatie als ondersteuning te bieden. 
Immunomodulatie is het ondersteunen van het immuunsysteem, van de 
weerstand. Of je dit moet doen hangt van de klacht af. 
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Als we gaan kijken naar de ontstekings- en depositiefase, dan ga je ook weer 
helpen om die toxine eruit te krijgen door middel van drainage en detox. 
Daarbij zet je immunomodulatie in, dus het ondersteunen van de weerstand. 
De weerstand is vanuit de natuurgeneeskunde ook erg belangrijk. In deze twee 
fasen ga je eerst de immunomodulatie toepassen en daarna de detox en 
drainage.  
 
De integratie-, degeneratie- en destructiefase zitten allemaal aan de 
rechterkant van de tabel, dan ga je ook weer drainage, detox en 
immunomodulatie inzetten. Daarnaast ga je cellen en organen ondersteunen. 
Omdat je ziet dat cellen en organen daar erg belast en ook in hun functie 
verstoord zijn. Vandaar dat ondersteuning daarin ook nodig is. De volgorde van 
behandelen is dan cellen en organen ondersteunen, immunomodulatie en als 
laatste drainage en detox. 
 
Zoals ik al eerder vertelde zijn vanuit de natuurgeneeskunde weerstand en het 
immuunsysteem erg van belang. Het immuunsysteem reageert op 
ziekteverwekkers, maar het kan ook reageren op een trauma of opgeslagen 
afvalstoffen.  
Het immuunsysteem is het beschermmechanisme van het lichaam.  
De fysieke barrières van de huid, de luchtwegen en het spijsverteringskanaal 
zorgen ervoor dat er geen pathogenen of afvalstoffen in het lichaam kunnen 
komen. Het immuunsysteem is in deze drie systemen heel erg nadrukkelijk 
aanwezig. Daar leer je meer over in een latere module.  
We zien vaak dat op het moment dat veel afvalstoffen opgeslagen zijn of er zijn 
pathogenen, dat er een reactie komt door de huid, luchtwegen of 
spijsverteringskanaal.  
We zien vaak dat dieren huidklachten krijgen, zoals bijvoorbeeld hotspots, jeuk, 
schimmelinfecties. Ook in de luchtwegen zien we reacties. Bijvoorbeeld dat ze 
een pollenallergie krijgen of dat ze benauwd worden.  
Maar ook spijsverteringsklachten komen voor, dat dieren aan de diarree raken.  
 
Het spijsverteringskanaal, en dan voornamelijk de darmen, zorgen naast een 
fysieke barrière ook voor de basis van het immuunsysteem.  
Een gezonde darmflora is van essentieel belang voor het krijgen van een sterk 
immuunsysteem. De darmflora is iets wat een jong dier al meegekregen heeft 
vanuit de moeder. Vandaar dat de gezondheid van de moeder heel erg van 
belang is voor de gezondheid van het jong. Het immuunsysteem ontwikkelt zich 
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bij het ouder worden, want het lichaam leert. Het immuunsysteem leert van de 
bacteriën die in de darmflora zitten om op bepaalde prikkels of bepaalde 
pathogene bacteriën en virussen te reageren. De goede darmbacteriën geven 
ook signalen door aan het immuunsysteem en de darmwandcellen. Waardoor 
dus het immuunsysteem getriggerd wordt en het immuunsysteem gaat leren.  
 
Elke keer als het immuunsysteem met een bepaalde antigeen of een bepaalde 
stof in aanraking komt wat niet binnen het lichaam hoort worden speciale 
cellen en speciale antilichamen aangemaakt. Daarnaast wordt ook een 
geheugen gevormd. Op het moment dat het lichaam nog een keer met zo'n 
antigeen, met zo'n stof in aanraking komt, dan zie je dus dat het lichaam daar al 
van geleerd heeft en het immuunsysteem daar heel snel op kan reageren.  
Het immuunsysteem is dus heel erg van belang om het lichaam gezond te 
houden want het houdt de ziekteverwekkers buiten. 
Het immuunsysteem is ook erg van belang voor het herstel van schade in het 
lichaam. De eerder genoemde disbalansfactoren hebben ook een invloed op 
het immuunsysteem. Door de disbalansfactoren kan het immuunsysteem 
overprikkeld raken en een overreactie gaan geven, waardoor je bijvoorbeeld 
auto-immuunaandoeningen of allergieën gaat ontwikkelen. 
 
Wat we tot nu toe hebben behandeld is het BBRS systeem. Dat is het systeem 
dat door het hele lichaam zit en zorgt voor communicatie tussen verschillende 
cellen en verschillende organen. Het BBRS systeem kan geblokkeerd worden 
door de afvalstoffen, door de toxine. Er zijn zes verschillende fasen waarin 
afvalstoffen zich kunnen ophopen. Daarbij is de weerstand van groot belang 
om zowel inwendig als uitwendig ervoor te zorgen dat het lichaam gezond blijft 
door het weren van pathogenen en het opruimen van afvalstoffen. Het BBRS 
en het immuunsysteem zijn systemen die door de disbalansfactoren niet teveel 
aangedaan moet worden omdat dan ziektes kunnen ontstaan. 
 
Als we dan gaan kijken naar de traditionele Chinese geneeskunde, dan zie je 
dat zij relaties leggen tussen zichtbare klachten en orgaansystemen die 
aangedaan zijn. De traditionele Chinese geneeskunde geeft ook aan dat elk 
orgaan een bepaalde energie of bepaald energieniveau heeft. 
En eigenlijk is dat dus hetzelfde als het elektrische informatiesysteem, wat we 
in het BBRS zien. Wat ik al aangaf is dat alles communiceert met elkaar in 
energie en alles heeft een trilling in energie. Die energie stromen, die 
elektrische informatiestromen, die moeten goed kunnen doorstromen. 



13 
 
 
© 2020 Praktijk Hond & Hond        www.hondenhond.nl        
 
 

Gebeurt dit niet, dan zie je dat de cellen en organen uit balans gaan raken. Elk 
orgaan heeft weer zijn invloed op een ander orgaan en elk orgaan bestuurt ook 
bepaalde lichaamsfuncties en gaat ook weer gepaard met bepaalde emoties. 
Hierdoor kun je aan de hand van de symptomen bepalen in welke fase de 
ziekte zich bevindt, in welk fase van het Reckenwegsysteem het zit en je kunt 
ook aan de hand van de symptomen bepalen welke organen hier een rol in 
hebben gespeeld, zodat je hier dus ook de juiste therapie op in kunt gaan 
zetten. 
 
Als we dan gaan kijken naar het vijf elementen systeem waar de traditionele 
Chinese geneeskunde mee werkt, dan kunnen wij daar heel veel informatie 
uithalen voor het opstellen van ons behandelplan. Want hoe zit dat nu in 
elkaar? Er zijn vijf elementen dat zijn water, hout, vuur, aarde en metaal. Elk 
element heeft weer twee organen in zich, zoals water daar zitten nieren en 
blaas aan verbonden, dus nier en blaas meridianen maar ook de organen 
nieren en blaas. Aan hout zijn lever en galblaas, aan vuur zijn hart  en dunne 
darm, aan aarde zijn milt en maag en aan metaal zijn long en dikke darm 
gekoppeld. Zoals je ziet heeft elk element ook bepaalde klachten in bepaalde 
gebieden. Dus op het moment dat de nierenergie, dus de doorgifte van de 
informatie vanuit nieren en blaas vermindert is, zie je dat problemen met 
botten en gewrichten kunnen ontstaan of met het inwendige oor of de 
hersenen.  
Als je gaat kijken naar de lever-galblaas, zie je dat probleem met pezen 
ligamenten kunnen ontstaan. Maar ook met ogen en nagels/hoeven, 
bijvoorbeeld broze nagels/brokkel hoeven heeft met lever te maken.  
Ga je kijken naar hart-dunne darm, dan zie je dat die te maken hebben met 
onder andere de bloedvaten, de tong en het uitwendige oor.  
Milt-maag hebben invloed op spieren en de mond.  
Longen-dikke darm, als daar wat mee is dan zie je problemen met de neus en 
alles wat met de neus te maken heeft. Maar ook met de huid zoals bijvoorbeeld 
slecht genezende wondjes. Je ziet ook problemen met de bronchiën, dat zijn de 
onderdelen van de long, en de slijmvliezen.  
 
Elk systeem heeft zijn invloed op de ander. Als je kijkt naar de nieren die 
hebben weer een link met de lever. Lever weer met hart, hart met milt, milt 
moet weer long voeden en de long moet weer de nieren voeden. Maar ook 
daarin zitten nog weer allerlei kruisverbindingen, die zorgen voor het 
controleren van al die systemen.  
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Dit brengt heel mooi in kaart, waarom als ergens een probleem aanwezig is, je 
ook op andere vlakken op den duur problemen gaat zien. Dit is heel kort door 
de bocht hoe wij kijken naar de 5 elementen. In een latere les gaan we daar 
wat meer naar kijken. In deze module kun je ook een PDF downloaden met 
daarin per orgaansysteem, welke klachten er kunnen zijn. En die kun je gaan 
gebruiken als checklist voor bij je anamnese straks. Waarbij je de symptomen 
die er zijn kunt gaan aanstrepen en dan kunt gaan kijken welke organen daar bij 
betrokken zijn en waar moeten dan mogelijk ondersteuning geboden worden. 
 
Zoals je ziet, hebben het BBRS, de homotoxicologie, natuurgeneeskunde en de 
vijf-elementenleer, allemaal een overlap met elkaar. En van al die systemen en 
van al die theorieën kunnen we heel goed gebruik maken om een juiste 
diagnose te stellen.  
We stellen eigenlijk geen diagnose, alleen een dierenarts mag dat, maar 
bepalen wel in welke fase een ziekte zich bevind en welke organen een rol 
spelen. Vanuit de fasen kunnen we dan kijken wat we in eerste instantie 
moeten gaan ondersteunen. Vanuit de organen kunnen we kijken, hebben 
bepaalde organen dan ondersteuning nodig? Ja of nee? Vanuit deze systemen 
kun je ook besluiten wanneer moet ik gaan doorverwijzen, omdat er toch 
ernstigere problemen aanwezig zijn dan wat wij vanuit de complementaire 
natuurgeneeskunde kunnen gaan oplossen. 
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Want hoe verder je in het Reckenwegsysteem, het Reckenwegschema zit, aan 
de rechterkant van de tabel zit, hoe meer je moet doorverwijzen naar een 
dierenarts. Voor bijvoorbeeld bloedonderzoek of voor reguliere medicatie. Al 
die systemen en theorieëngeven ons handvatten om een goed adviesplan en 
behandelplan op te stellen voor onze klanten. 
 
Een goed advies en behandelplan stel je op naar aanleiding van je anamnese. 
Het uitvoeren van een anamnese gaan wij per module stapje voor stapje doen. 
Zodat je aan het einde helemaal weet hoe je een goede anamnese kunt 
afnemen. Je vindt ook later in deze module een voorbeeld van een anamnese, 
die we dan gaan uitsplitsen.  
Per module wordt de anamnese uitgebreid en krijg je de vragen die nodig zijn 
om een goede anamnese te kunnen maken.  
Je leert fysieke controles uitvoeren. Dat gaan we onder andere oefenen op de 
live lesmomenten. Hoe zit het met de slijmvliezen? Hoe zit het met de hartslag, 
met de longen, vacht, huid, gebit et cetera. Dat geeft ons allemaal handvatten 
om een goed advies en behandelplan op te stellen. 
 
We maken ook wel een conclusie, maar de conclusie is niet hetzelfde als een 
diagnose. Met daarbij de passende natuurlijke middelen, maatregelen om te 
behandelen en eventueel als het nodig is dus een doorverwijzing.  
 
Dit is hoe we vanuit de complementaire natuurgeneeskunde kijken naar 
ziekten. In de VIP intensive gaan we hier verder op in.  
Dus als je naar aanleiding van deze les vragen hebt, schrijf ze voor jezelf op, 
zodat we die tijdens onze eerste VIP intensive ook door kunnen nemen.  
Wat je in deze les geleerd hebt is de basis die je echt goed moet snappen om 
straks je klanten ook van een juist advies te voorzien.  
 
In de volgende les gaan we kijken naar de disbalans factoren die zorgen voor 
het ontstaan van ziekten. Ook de rol van de organen bij het ontstaan van ziekte 
zullen we behandelen en er is nog een les over de complementaire therapieën. 
Om even kort uit te leggen van wat elke therapie inhoudt en bij wat voor 
klachten die eventueel ingezet kan worden. Dus veel plezier bij de volgende les. 


