
Deze kaart geeft per aandoening een overzicht van de meest effectieve  

middelen en werkwijzen, gebaseerd op de ervaringen van melkveehouders.  

Zie ook ‘Homeopathie bij rundvee: een verkenning van behandelingen, succes-

factoren en patroonherkenning bij achttien veehouders’ te downloaden op  

www. biokennis.nl: intern rapport Bioveem nr. 16). Iedere aanvullende ervaring 

is zeer welkom (l.ellinger@centaurea.nl; info@louisbolk.nl). Deze kaart moet 

zijn effectiviteit in de praktijk nog bewijzen, en moet dus met voorzichtigheid  

gebruikt worden. Gezien het individuele karakter van homeopathische behan-

delingen geeft het succes van de ene rundveehouder met een bepaald middel 

geen garantie voor dezelfde resultaten op een ander bedrijf. Aarzel niet om 

tijdig een dierenarts te raadplegen!! Kijk op www.ghwd.nl voor telefoonnum-

mers van homeopathische dierenartsen in de buurt.

Homeopathie 

bij koeien
stalkaart

Rond het afkalven (koe en kalf)
Weeënzwakte Caulophyllum bij slechte ontsluiting, weeënzwakte, niet vlot verlopende geboorteproces.

Zware geboorte Arnica aan moeder en kalf na de geboorte.

Hypericum (zenuwbeschadiging), Bellis perennis (beschadiging inwendige bekken) of Rhus dron (verlamming 

door banden- of spierletsel; ook als de koe na een paar dagen liggen moeilijk overeind komt).

Nageboorte Arnica preventief, direct na de geboorte.

Caulophyllum liefst binnen 5 uur na de geboorte.

Als de nageboorte er na Caulophyllum nog op zit, direct overschakelen op Sabina. Het moet nog ‘vers’ zijn, niet 

stinken, rood bloed, normaal slijm. 

Als de nageboorte dan nog niet komt Pyrogenium of Secale bij stank.

Wit/roodvuilen Sabina, Sepia of Pulsatilla aan het begin; Lachesis, Hepar (pus) of Secale (stank) in een later stadium. 

Vruchtbaarheid Bij vruchtbaarheidsproblemen Sepia, bij geen reactie Pulsatilla.

Kalf Arnica bij zware geboorte; als het dier slap is na de geboorte of bij vroeggeboorte.

Carbo vegetabilis bij verstoorde ademhaling direct na de geboorte.

Aconitum als het kalf in een shocktoestand verkeert.

Hypercaltinctuur voor navelontsmetting liefst binnen 2 uur na de geboorte op de navel spuiten (10-15 druppels in 100ml).

Kalveren
Kalverdiarree Arsenicum bij stinkende diarree waarbij het kalf erg ziek is.

Veratrum bij ‘rijstwater’: waterige mest met weinig geur.

Calcium phosphoricum bij dikke witte mest (‘kleipoep’).

Nux vomica bij diarree ten gevolge van overvoeren.

Spenen Ignatia wanneer het scheiden van moeder en kalf problematisch is (aan koe en kalf, ook preventief te geven).

Klauw- en pootproblemen
Dikke hakken Hypercaltinctuur op de ‘verse’ wond ter preventie (oplossing van 10-15 druppels in 100ml).

Ruta, Arnica, Hepar en Bryonia zijn andere mogelijke middelen.

Mortellaro Pyrogenium in een zéér vroeg stadium 2 x daags geven (afgaan op de geur). Evt. Hypercaltinctuur op de open plek

Tussenklauw- 

ontsteking

Apis, of evt. Belladonna of Bryonia.

Uierontsteking
Door de grote diversiteit aan ziekteverschijnselen is bij uierontsteking een groot scala aan mogelijke middelen. Voor een juiste 
keuze is meer informatie nodig dan hier gegeven kan worden. Onderstaande beschrijvingen dienen slechts ter aanwijzing.

Phytolacca bij een niet-ernstige of beginnende ontsteking. Aan de melk te zien (vlokjes), maar niet aan de koe. 

Bryonia wanneer de koe heel ziek is, stil staat en op de zere kant gaat liggen.

Conium bij beginnende E-coli als er waterige melk te zien is, evt. nabehandelen met Phytolacca of Bryonia.

Met Belladonna, Hepar, Mercurius, Lachesis, Silicea, SSC (complex van Sulphur, Silicea en Carbo vegetabilis) 

zijn ook goede ervaringen. Bij uierontsteking zijn meer middelen mogelijk.

Sulphur als nabehandeling van acute aandoeningen zoals uierontsteking, werkt reinigend.

Wonden en stoten
Hypercaltinctuur als basis voor ontsmetting en genezing bij wonden (oplossing van 10-15 druppels in 100ml). Ook 
uitwendig bij speenbeschadiging.

Arnica is hét middel bij trauma, met name wanneer de pijn overheersend is.

Hypericum bij wonden op zenuwrijke plekken (bijv. speenbeschadiging).

Bij stoten aan het uier: eerst Bellis perennis. Als de stolsels eruit zijn maar de melk is nog roze: Ipecacuanha.

Diarree volwassen dieren
Nux vomica bij diarree ten gevolge van voerovergang of overeten.

Gelsemium bij diarree in het warme voorjaar.

Dulcamara bij diarree bij nat en koud (herfstig) weer.

Aconitum bij diarree bij droog en koud weer (winter).

Arsenicum bij diarree doordat iets verkeerds gegeten is, vergiftiging. Evt. ook bij zomerdiarree.



Gelijksoortig lijden   Homeopathie betekent “gelijksoortig 

lijden”. Dat wil zeggen: een stof die bij gezonde mensen bepaalde 

symptomen kan opwekken, kan diezelfde symptomen bij een pa-

tiënt genezen. Veel verschillende stoffen zijn beproefd op gezonde 

mensen. Deze mensen namen een bepaalde stof (plant, mineraal, 

gif) in, tot ze er ‘last’ van kregen. Hun symptomen werden zorgvul-

dig genoteerd. Dit totaal van symptomen, opgeroepen door een 

bepaalde stof, werd het ‘geneesmiddelbeeld’ van die stof genoemd. 

Als een patiënt hetzelfde symptoombeeld had als de mensen in de 

geneesmiddelenproef, kreeg hij ditzelfde middel toegediend. Nog 

steeds worden er op deze zelfde manier nieuwe homeopathische 

middelen beproef.

Verdunnen en potentiëren   Omdat bleek dat bij inname van 

bv. kinine, de patiënten eerst zieker werden, en daarna pas genazen, 

begon Hahnemann, de grondlegger van de homeopahie, de dosis 

te verminderen. De beginverslechtering nam inderdaad af, maar 

toen er geen beginverslechtering meer was, volgde er ook geen 

verbetering meer. Hahnemann is toen behalve gaan verdunnen, ook 

tussendoor gaan schudden. Dit noemt men potentiëren (= krachti-

ger maken). Het bleek dat de beginverslechtering uitbleef en dat de 

patiënten veel sneller opknapten dan eerst.

Subjectieve symptomen   Uit de geneesmiddelbeelden blijkt 

dat niet alleen de symptomen van de aandoening belangrijk zijn 

voor de keuze van het juiste middel. Er wordt juist ook gekeken 

naar de subjectieve symptomen, die de patiënt ervaart. Dat maakt 

de keuze van het meest passende homeopathisch middel moeilij-

ker. Tevens moet een juiste (minimale) dosering gegeven worden. 

Met homeopathie wordt de eigen geneeskracht aangesproken. De 

levenskracht is bij ziekte uit balans. Als het evenwicht weer hersteld 

wordt (d.m.v. een homeopathisch middel) verdwijnen de ziektesymp-

tomen vanzelf. De klassieke homeopathie werkt met C-potenties: dit 

zijn verdunningen van 1 op 100. Er bestaan ook D-potenties, dit zijn 

verdunningen van 1 op 10.

Complexmiddelen   Er bestaan ook zg. complexmiddelen: dit 

zijn meerdere homeopathische middelen, meest in D-potentie, bij el-

kaar. Meestal is het dan bedoeld ‘tegen een bepaalde aandoening’. 

Meerdere middelen die een bepaalde klacht kennen zijn bij elkaar 

gevoegd en werken als een schot hagel: de kans is groot dat je iets 

raakt, maar het resultaat is oppervlakkig. De klassieke homeopathie 

beoogt een gericht schot te geven, met een passend middel en een 

grondig resultaat. Het moeilijke hierbij is om het middel te vinden 

dat precies bij de patiënt past.

Uit de ervaringen van veehouders blijkt dat de frequentie van toedienen belangrijker is dan de hoeveelheid. De meeste veehouders gebrui-

ken de homeopathische middelen in een 200K-potentie. 200K komt overeen met C200 maar is iets anders bereid. De complexmiddelen, 

zoals Uterale, bevatten middelen in verschillende potenties.

1. Gereedmaken van 
    de oplossing 

Neem een kwart liter 

gekookt, afgekoeld 

water en doet dit in een 

schoon potje met deksel.

Voeg één korrel van het 

middel (meerdere mag 

ook) toe aan het water, 

en sluit het potje goed af.

Schud het potje 10 x 

krachtig, bijvoorbeeld 

door het op de hand 

te slaan.

De oplossing 

is gereed voor 

gebruik.

   NB: Vul ongeveer 2/3 van het potje, zodat het goed geschud kan worden.

2. Het middel toedienen

Er zijn meerdere methoden 

voor het toedienen van 

homeopathische middelen. 

Hier de meest gebruikte 

methoden. 

Een eetlepel van de oplossing direct aan het dier geven via de bek.

Het middel vernevelen op de neusspiegel of op het vaginaslijmvlies.

Direct uit een spuitflesje (bijvoorbeeld uit de varkens KI) 

op de neus en bek van het dier spuiten. 

De oplossing verder doorverdunnen naar bijvoorbeeld een liter water, 

en dit vervolgens aan het drinkwater toevoegen.

Het middel direct in de drinkbakken doen of het doseersysteem, of via de vlotterbak.

    NB: Vóór elke toediening wordt de bereide oplossing opnieuw 10 x geschud.

3. Frequentie van 

    toediening

Heftigheid aandoening Frequentie van toediening
zeer acuut (bloeding bv.) 3 x om de 5-10 min.

acuut (plots hoge koorts) 3 x om het 1/2 uur

acuut-subacuut 3 x om het uur

al een paar dagen ziek 3 x om de 8 uur

Chronische aandoening 3 x om de 24 uur eventueel gevolgd door 3 x per week

   NB: Bij een duidelijke verandering van de symptomen afwachten en kijken of de verbetering doorzet.

4. Bewaren De oplossing kan langere tijd bewaard worden, mits “koel en donker bewaard”, dat wil zeggen: 

de oplossing moet niet in de brandende zon gezet worden, en mag ook niet bevriezen.

Om de houdbaarheid te verlengen, wordt ook wel een scheutje (neutrale) alcohol toegevoegd.

Wat is homeopathie?

Recept homeopathie

Een homeopathisch dierenarts 

bij u in de buurt kunt u vinden 

op de website: www.ghwd.nl. 

Daarop staat een aparte lijst 

met dierenartsen die ook land-

bouwhuisdieren homeopathisch 

behandelen.

Bestellen van middelen kan bij 

Puur natuur, tel 0294-455888 of 

via puurnatuur@puurnatuur.nl 

Sinds 2000 hebben ruim 300 veehouders een 

cursus homeopathie gevolgd bij homeopathisch 

dierenarts Liesbeth Ellinger. Ervaringen van 

veehouders zijn binnen het project Bioveem 

in kaart gebracht door Liesbeth Ellinger en 

Joachim Deru. Zie ook intern rapport Bioveem 

nr. 16 ‘Homeopathie bij rundvee: een verkenning 

van behandelingen, succesfactoren en 

patroonherkenning bij achttien veehouders’.  

De belangrijkste ervaringen staan op deze kaart. 

Wanneer u als groep van veehouders behoefte 

heeft aan een cursus of een terugkomdag, kunt u 

contact opnemen met het Louis Bolk instituut, tel: 

0343 523860 of via info@louisbolk.nl 


