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Zoals je waarschijnlijk al wel begrepen hebt, kun je een conflict met je
dierenarts krijgen over "dat idee om je hond rauwe en natuurlijke voeding te
geven". Hierbij een aantal tips hoe je daar mee om zou kunnen gaan.
Misschien heb je het geluk dat er een holistische dierenarts is bij jou in de
buurt. Als dat zo is, geweldig! Geniet van je gesprekken met hem/haar over
voeding en haal zoveel mogelijk informatie en ondersteuning als je maar kunt
krijgen!
Zo niet, praat dan niet te veel over voeding en vermijd een confrontatie.

(Neem eens een kijkje op deze website als je een holistische dierenarts zoekt of
iemand kent die je kunt aanbevelen: http://k9joy.com/education/vets.html. Ik hoop
dat je me wilt helpen om een goede en informatieve bron te maken van deze pagina,
gebruik daarom het formulier om elke dierenarts waarvan je vindt dat hij thuishoort
op die lijst, toe te voegen!)

Mogelijke belangenconflicten

Wanneer je weet wat de mogelijke oorzaken kunnen zijn dat je dierenarts het
niet eens is met jouw ideeën over natuurlijke voeding, dan wordt het

http://k9joy.com/education/vets.html


gemakkelijker om de relatie goed te houden. Wie weet heb je hem ooit nog
dringend nodig, maak het dus niet kapot!
Je moet weten dat de meeste dierenartsen voor hun beroep gekozen hebben
omdat ze van dieren houden. De meeste dierenartsen hadden aan het begin
van hun carrière geen flauw benul van de gigantische belangenconflicten waar
ze mee te maken zouden krijgen waardoor hun liefde voor dieren al snel zou
kunnen veranderen in een financiële nachtmerrie.

Waar dierenartsen voor opgeleid worden door de overheid…
Op de eerste plaats moet je begrijpen dat de overheid geen jarenlange
opleidingen aanbiedt om "hondendokters" voort te brengen. Het doel van de
overheid om dierenartsen op te leiden is bescherming van onze
menselijke voedselbronnen. We eten geen honden en katten en daarom is
er geen noodzaak om iets zinnigs over honden en katten op te nemen in het
curriculum van de veterinaire opleiding. Dierenartsen worden opgeleid om
koeien, varkens, kippen en andere herbivoren gezond te houden totdat ze
geslacht worden. Ze worden niet opgeleid om zieke huisdieren te behandelen.
Ja – dat was een hele ontnuchtering toen ik het hoorde van een
afdelingshoofd van Agriculture Canada! En het werd er niet beter op toen de
FDA in de VS precies hetzelfde vertelde.
....
....

Waarom een dierenarts niet altijd vrijuit kan praten
Het volgende probleem is, dat zelfs als je dierenarts er van overtuigd is dat
natuurlijke voeding het beste is voor je hond, er nog een paar opmerkelijke
obstakels kunnen zitten tussen zijn persoonlijke mening en een open en
positieve ondersteuning van jou.
....
....

Hoe producenten van diervoeders dierenartsen achter zich krijgen
....
....
In 1995 bijvoorbeeld, ging de Australische Veterinaire Associatie [AVA] een 3-
jarig contract aan met de drie grootste fabrikanten van huisdiervoeders. Een
van de AVA bestuursleden, die tegelijkertijd voorzitter was van de



Australische Veterinaire Associatie voor Kleine Huisdieren, werkte ook als
adviseur bij Friskies en ontkende in het openbaar dat er een belangenconflict
was… Kun je nagaan!
En al die advertenties waar dierenartsen verklaren dat ze een of ander voer
aanbevelen. Op de eerste plaats hebben ze wel wat autoriteit op het gebied
van hondenvoeding, maar geen enkele scholing om die te onderbouwen! Ten
tweede worden ze ervoor betaald! Dus, serieus: wat voor waarde heeft het
dan nog? Ik zal je het antwoord besparen…
....
....

Hoe een dierenarts zijn brood verdient
Er zijn zelfs holistische dierenartsen die wat bijverdienen door de verkoop van
commercieel voer…
Dat kan handig en comfortabel zijn voor jou, maar het kan ook tegen je
werken wanneer je dierenarts er geen strikte normen op na houdt. Maar zelfs
dan: in hoeverre kun je een dierenarts vertrouwen die veterinaire adviezen
voor je hond geeft, terwijl hij daarnaast ook droogvoer verkoopt dat
gebaseerd is op granen en geconserveerd met BHT aan iedereen die het maar
wil kopen zonder te waarschuwen voor de gevaren van dit voer?
Je kunt niet verwachten dat jouw dierenarts als zakenman zijn financiële
belangen opzij schuift, hoewel ik weet dat vele dat wel doen – of in ieder
geval serieus proberen om dat te doen. Dat zijn de artsen die alleen maar
voer verkopen om hun bedrijf gezond te houden, zij weten dat het onmogelijk
is om "al die rommel", die mensen sowieso willen kopen, tegen te houden
omdat hun mond gesnoerd is door de associatie. Het is niet hun taak om het
publiek voor te lichten. Ze worden er niet voor betaald – ze krijgen wel
problemen wanneer ze het proberen…
Ze weten dat de brokjesklanten hun brokjes wel ergens anders kopen
wanneer zij het bij hen niet te verkrijgbaar is. Waarom zouden zij het dan
niet verkopen? Wanneer de mensen het kopen bij hun dierenarts, heeft hij in
ieder geval de mogelijkheid om contact met ze te houden en misschien, ooit,
kan hij ze laten zien dat er andere keuzes zijn om over na te denken.
En tussen haakjes, hoe kan een dierenarts die hondenvoer wil verkopen de
producten van Hill’s “Science Diet” weigeren als dit bedrijf eigendom is van
zijn eigen veterinaire associatie en er door gecontroleerd wordt?
Ik kan veel sympathie opbrengen voor dierenartsen en de voorwaarden die
hen opgelegd worden wanneer ze hun passie tot hun beroep maken. Het is



een enorme uitdaging om op een integere manier om te gaan met de zorg
voor onze honden.
....
....

Het financieel/ethische dilemma van je dierenarts
Een dierenarts verdient meer geld wanneer jouw hond ziek is dan wanneer hij
gezond is. Hij heeft niet zoveel financieel belang bij het ondersteunen van
jouw activiteiten om je hond zo gezond te houden dat je zijn diensten niet
nodig hebt.
....
....
Ik denk niet dat er veel dierenartsen zijn die hun opleiding gevolgd hebben
omdat ze briljante verkopers zijn en willen uitblinken op dit gebied…
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Het ontwikkelen van een wederzijds vertrouwen

Ik had veel vertrouwen in de dierenarts (en nog steeds al woon ik niet meer
bij hem in de buurt) die vertelde dat hij een gezin moest onderhouden en ik
vertrouwde op zijn adviezen omdat ik wist dat hij oprecht holistisch was in
zijn benadering van medische problemen. Hij kon er alleen niet openlijk voor
uit komen. Dit is bedroevend, maar toen ik het eenmaal wist, kon ik met hem
werken. Ik vertrouwde op zijn ervaring toen hij mijn hond een paar keer
moest behandelen, en hij vertrouwde op mijn respect voor zijn conflictvolle
situatie
Zijn vertrouwen in mij maakte dat het klikte tussen ons.
Onthoud dit goed, alsjeblieft. Als je een goede, werkbare relatie wilt met je
dierenarts, ook wat betreft voedingsproblemen, is het belangrijk om hem een
rotsvast vertrouwen te geven in jou en je gezonde verstand en de zorg voor
je hond. Als dit niet gebeurt, kun je niet verwachten dat hij jou ondersteunt!
....
....


