
Voor gelukkigere dieren

Original Bach Flowers 

Dieren 
hebben ook 
gevoelens

Stefan Ball en Judy Ramsell Howard van het Bach Centre hebben boeken 
geschreven over het behandelen van dieren met de Original Bach Flowers.  

Door het Bach Centre aanbevolen boeken:

Katten psychisch helen Stefan Ball en Judy Howard 
(ISBN 90-6030-623-6)

Bach Flower Remedies for Animals Stefan Ball en Judy Howard 
(ISBN 85207-296-1)

Emotional Healing for Horses and Ponies Stefan Ball,
(ISBN 0-85207-354-2) Heather Simpson en Judy Howard 

Er zijn ook consulenten die gespecialiseerd zijn in het adviseren van Bach 
bloesems voor dieren. Kijk voor de NAW-gegevens van Bach consulenten in 
de Benelux op www.bachrescue.nl zodat u eventueel een afspraak kunt maken. 
Wilt u zelf meer weten over het gebruik van de Original Bach Flowers, volg 
dan een cursus bij één van onze gediplomeerde Bach train(st)ers. Informatie 
hierover is tevens te vinden op onze website.

Meer informatie

Het gebruik 

Voeg twee druppels van elke bloesem tinctuur die u hebt 
geselecteerd toe aan het drinkwater of eten van uw huisdier. Bij 
een grote drinkbak (bijv. bij een paard) adviseren wij meerdere 
druppels te gebruiken om het grote volume te compenseren. Zorg 
dat ze minimaal 4 maal per dag de dosis binnenkrijgen, zodat zij 
op regelmatige basis voldoende van de bloesem tinctuur toegediend 
krijgen. 

Als u verschillende Original Bach Flowers tegelijkertijd toedient is 
een zogeheten Bach gebruikersflesje (met pipet)* kostenbesparend. 
Vermeng hiervoor twee druppels van elke bloesem tinctuur met 
water in een 30ml gebruikersflesje. Om het water vers te houden 
kunt u een theelepel appelazijn toevoegen. Bewaar het flesje op een 
koele plek. Geef uw huisdier elke dag minimaal 4x vier druppels 
van het mengsel of meer indien nodig (maximaal 10x vier druppels 
per dag). Pas wel op voor de pipet, want deze is van glas.

De doses kunt u eenvoudig op een koekje of andere snack 
druppelen. Ook kunt u de doses op de neus, achter de oren of op 
de poten van uw huisdier druppelen. Dit is een andere manier om 
de doses toe te dienen, want de dieren (vooral katten) zullen hun 
neus, oren en poten direct schoonlikken. 

Als u de Rescue druppels of spray toedient moet de dosis worden 
verdubbeld. Met andere woorden, u voegt vier druppels of spray 
in plaats van twee druppels Rescue toe aan de etensbak van uw 
huisdier of aan de samenstelling in het pipetflesje.

De Original Bach Flowers die u in de winkel koopt bevatten een 
kleine hoeveelheid alcohol. Verdun ze voor gebruik indien mogelijk 
zoals boven beschreven of voeg de dosis toe aan heet water, 
zodat de alcohol verdampt en laat het afkoelen. Bij kleine dieren, 
overgevoeligheid voor alcohol of dieren die medicijnen krijgen die 
niet in combinatie met alcohol mogen worden ingenomen, adviseren 
wij u contact op te nemen met uw dierenarts voordat u de bloesem 
tincturen toedient.
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De individuele Original Bach Flowers zitten in een flacon met druppelaar 
(pipet) en u kunt ze, op basis van de emotionele gesteldheid van uw 
huisdier, met elkaar mengen. De Original Bach Flowers mogen langdurig 
gebruikt worden. Er zijn verschillende manieren waarop u ze kunt 
toedienen, kies daarom de manier die het beste bij u past.
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*30ml gebruikersflesjes met pipet zijn verkrijgbaar bij uw Original Bach 
Flowers verkooppunt.

U aangeboden door:

Er bestaan 38 verschillende Original Bach Flowers. Als u hulp nodig heeft 
bij een emotie die niet in deze brochure wordt genoemd, vraag dan onze 
algemene folder aan per telefoon, per post, per e-mail of kijk op onze 
website www.bachrescue.nl.

Aanvullende informatie

TS PRODUCTS
Postbus 399, 3840 AJ Harderwijk-NL

Informatielijn NL: 0341-462146, België 02 -5020405
E-mail: info@tsproducts.nl

Website: www.bachrescue.nl

De handtekening van Bach vormt de garantie voor een origineel product.
Original Bach Flowers zijn verkrijgbaar bij drogisterij, apotheek en gezondheidswinkel. Kijk op 

www.bachrescue.nl voor een verkooppunt bij u in de buurt.



Dieren uit een asiel of met een slecht verleden kunnen dat niet loslaten 
en er een bepaald gedrag aan overhouden. Dieren die een geliefd 
maatje of persoon hebben verloren kunnen zich verdrietig en alleen 
voelen. De meest geschikte Bach bloesem voor deze situaties is Star 
of Bethlehem. 

Vele vormen van gedrag van dieren, waaronder sommige vormen van 
agressie, zijn gebaseerd op bepaalde onrustgevoelens, bijvoorbeeld 
voor mensen, harde geluiden of een bezoek aan de trimmer. Andere 
dieren zijn van nature verlegen en schuchter. Hiervoor kan Mimulus 
worden toegepast. 

Andere dieren zijn niet zozeer verlegen als wel onzeker. Zij 
zijn afwachtend in het geval van uitdagingen. Larch kan hierbij 
ondersteuning geven. 

Katten zijn niet de enige dieren die soms moeite hebben met een 
verandering van woonomgeving of routine. Alle dieren kunnen hierdoor 
uit hun doen raken en hebben hulp nodig om zich hieraan aan te 
passen. Een Bach bloesem die dit proces kan begeleiden en de dieren 
eveneens weerbaar maakt tegen invloeden van buitenaf is Walnut.

Dieren die vol met energie zitten, kunnen soms overenthousiast en te
uitbundig worden. Vervain is er om hen in balans te houden.

Buiten de 38 enkelvoudige Original Bach Flowers is ook een speciale 
samenstelling, Rescue®, ontwikkeld. Rescue bevat een combinatie van 
vijf Original Bach Flowers:

Original Bach Flowers 

De situatie de baas

Kijk voor meer informatie op de website www.bachrescue.nl. Hier 
vindt u onder andere de beschrijving van alle 38 Original Bach Flowers. 
Wilt u meer weten over het gebruik van de Original Bach Flowers bij 
dieren? Volg dan een cursus bij één van onze gediplomeerde train(st)ers 
die gespecialiseerd is in het gebruik van Bach bloesems bij dieren. 
Informatie hierover kunt u vinden op de website.

Dieren hebben net als mensen emoties. Soms zijn ze onrustig, geïrriteerd 
of gewoon neerslachtig. Gelukkig kunt u iets doen om te helpen. In 
deze brochure krijgt u uitleg over een aantal mogelijkheden.

Het is altijd verstandig om eerst contact op te nemen met een dierenarts 
om fysieke oorzaken uit te sluiten als u constateert, dat uw dier zich 
afwijkend gedraagt.

HONDEN leven in het wild in roedels - ze zijn niet vaak alleen. 
In de roedel voelen ze zich op hun gemak, omdat ze hun plaats in 
de hiërarchie van de roedel weten. Door te jagen en samen te spelen 
krijgen ze veel beweging. 
Als uw hond vaak alleen in huis wordt opgesloten zal hij zich eenzaam 
en onrustig voelen. Vooral als het een dier is dat gefokt is om te 
werken, zal hij zich snel vervelen en vol opgekropte energie zitten.

KATTEN jagen alleen, maar in het wild hebben zij complexe sociale 
relaties met andere katten. Vooral katers besteden veel van hun tijd 
aan het afbakenen van hun territorium en komen hier niet buiten. 
Katten zijn kleine roofdieren en als zij zich bedreigd voelen, rennen 
ze weg.
Het kan voorkomen, dat u bent verhuisd en uw kat heeft meegenomen 
naar een onbekende omgeving waar zij zich opnieuw moet aanpassen 
aan een bestaande kattenomgeving. Mochten er vreemde mensen 
of dieren in het huis aanwezig zijn, dan heeft zij dus geen veilige 
plek om naartoe te vluchten. Het is dan geen wonder dat zij zich 
ongemakkelijk en gespannen kan voelen.

KONIJNEN en CAVIA’S leven in het wild in groepen, ze 
leven overdag in holen en zijn van nature nieuwsgierig: zij zullen 
dus niet gelukkig zijn als zij alleen in een kaal, licht hok worden 
opgesloten. 

Controle van uw dier

Denk vanuit de 
wereld van het dier

Geef uw eenzame konijn een vriendje – misschien een ander konijn of 
een stel cavia’s. Als u er over in zit dat ze met elkaar gaan vechten, kunt 
u ze in hokken naast elkaar houden. Zorg dat ze elkaar zien en weten 
dat ze niet alleen zijn.

“Verrijk de omgeving” voor dieren in een kooi/ hok en voor katten en 
honden in huis. Zorg dat er speelgoed is waar ze mee kunnen spelen, dat 
er dingen zijn waar ze in kunnen klimmen en over en onderdoor kunnen 
kruipen. Hang snoepjes op een hoge plaats zodat zij ervoor moeten 
klimmen om het te pakken te krijgen. Maak hun leven interessanter!

Zet bij een eenzaam paard een kleine pony of een geit, zodat het paard 
gezelschap heeft. Of maak lange bosritten en bezoek de manege, zodat 
het paard voldoende afleiding heeft. 

Zorg dat uw katten naar buiten kunnen, zodat zij hun territorium 
kunnen afbakenen en andere katten kunnen leren kennen. 

Zorg voor voldoende beweging en gezelschap voor uw hond. Als u 
echt de hele dag weg bent, zorg dan voor een oppas voor de hond of 
iemand die met hem gaat wandelen. 

Zorg voor verandering

Rescue kan gerust een langere periode gebruikt worden. Het helpt uw 
dier in spannende tijden, wanneer u niet voldoende tijd heeft de juiste 
enkelvoudige Original Bach Flowers(s) te selecteren of wanneer deze niet 
afdoende blijkt. Gebruik het in spannende tijden, stress-situaties, zoals 
bijvoorbeeld een bezoek aan een dierenkliniek of bij het afsteken van 
vuurwerk. Als u weet dat dergelijke situaties zich voor kunnen gaan 
doen, adviseren wij Rescue van tevoren te geven of bij u te hebben.

Rescue is verkrijgbaar als een flacon met druppelaar (pipet), als spray 
en als crème. Rescue Cream is een eerste hulp voor de huid en bevat 
naast de vijf genoemde bloesems nog een zesde bloesem, namelijk Crab 
Apple dat een reinigende invloed heeft.

Om te kunnen begrijpen waarom een dier ongelukkig is, moeten we de 
wereld vanuit hun oogpunt bekijken. Een manier om dit te doen is om 
te bedenken hoe deze dieren in het wild leven. Deze situatie kunnen 
we dan vergelijken met hoe ze bij ons leven.

Als u eenmaal weet hoe uw huis er voor uw huisdier uitziet, kunt u 
proberen het een beetje “natuurlijker” te maken, zodat uw huisdier zich er 
op zijn gemak voelt en minder onrustig zal zijn. Onderstaand vindt u een 
aantal suggesties hiervoor:
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 •

 •

 •

 •

Original Bach Flowers kunnen u helpen veranderingen in het gedrag van 
uw dier door te voeren. De bloesems zijn speciaal samengesteld om dieren 
– én mensen! – te helpen de positieve kanten van zichzelf te ontdekken en 
drempels over te stappen die hen ervan weerhouden een gelukkig leven te 
leiden. Welke emoties hun leven ook beïnvloeden – moedeloos, onzeker 
– Original Bach Flowers kunnen hen helpen deze gevoelens te overwinnen.

Original Bach Flowers kunnen ook gebruikt worden voor dieren in een 
herstelperiode of als ze zich niet lekker voelen. Zo zal uw dier positief 
blijven en zich beter voelen.

Original Bach Flowers zijn vrij verkrijgbare natuurlijke middelen, die in de 
jaren ‘30 van de vorige eeuw door de Engelse homeopaat en bacterioloog 
Dr. Edward Bach ontdekt zijn. Ze zijn geschikt voor iedereen, geven geen 
gewenning en kunnen met een gerust gevoel een langere periode gebruikt 
worden. Er bestaan 38 verschillende bloesems, die samen een compleet 
systeem vormen. We kunnen in deze brochure niet alle bloesemtincturen 
bespreken die geschikt kunnen zijn voor dieren – zij zouden allemaal een 
rol kunnen spelen. Om u op weg te helpen vindt u onderstaand een aantal 
suggesties.
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 •

 •
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 •
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Bij een onverwachte, Star of Bethlehem
nare gebeurtenis of
plotseling verdriet

In spannende tijden Rock Rose

Bij dagdromen Clematis

Bij ongeduld Impatiens

Bij het gevoel de controle Cherry Plum
te verliezen

 •

 •

 •

Alle huisdieren hebben hun 
eigenaardigheden en gewoonten. 
Door u te verdiepen in het 
natuurlijke gedrag van de dieren, 
zult u al snel de dingen vanuit hun 
oogpunt kunnen bekijken. Het zijn 
géén kleine mensen!

 • HAMSTERS zijn echter graag alleen en moeten er voorzichtig 
aan wennen om opgepakt te worden, anders zullen zij gaan bijten. 

PAARDEN leven in het wild in een kudde en zijn gewend om buiten 
te staan en voldoende ruimte te hebben om te bewegen; zij zullen dus 
niet gelukkig zijn als ze de hele dag binnen worden gehouden in een 
stal.

 •

Net als met mensen lijken sommige dieren niet te leren van hun foute 
gedrag. Als uw dier, ondanks uw inspanningen om dit te verbeteren, 
steeds hetzelfde ongewenste gedrag blijft vertonen, zou Chestnut 
Bud u behulpzaam kunnen zijn.


