
5 elementen 

5 tips

D i e  j e  g e l i j k  k u n t  g e b r u i k e n !  

w ww . q i 4 p aw s . n l

D i e r e n a r t s - a c u p u n c t u r i s t



5 ELEMENTEN

De 5 elementen zijn een

belangrijk onderdeel van de

Chinese geneeskunst. Alles

wordt onderverdeeld in een van

de elementen. Zo is elk element

geassocieerd met een orgaan,

een emotie, een

kleur, een seizoen, een weefsel

etc. De elementen beïnvloeden

en controleren elkaar. Voor een

goede gezondheid is het van

belang dat alle elementen in

balans zijn. In dit ebook geef ik u

bij elk element een tip om uw

huisdier zo gezond en blij

mogelijk te houden!   



VUUR

Vuur is onder andere geassocieerd

met de zomer, het Hart, met Blijdschap en plezier

hebben.  

 

Tip: Speel dagelijks samen met je huisdier! 

 

Spelen is belangrijk voor alle diersoorten, ook

voor mensen. Het is goed voor het opbouwen van

een band, het kan een manier zijn om dingen te

leren zoals bepaalde gedragingen of sociale

regels, het is goed voor de ontwikkeling van de

spieren en de hersenen en het verlaagt stress

waardoor het goed is voor zowel de mentale als

de fysieke gezondheid. Recent is aangetoond

dat dieren iets sneller leren als het wordt

gecombineerd met een spelletje.  

 

De mogelijkheden zijn eindeloos; samen

rennen, verstoppertje spelen, met speelgoed

spelen enz. Niet alle dieren vinden hetzelfde

spelletje leuk. Vind spelletjes die jullie beide leuk

vinden. Heb samen plezier en wees creatief.  

 

 



AARDE

Het element aarde heeft alles te maken met

voeding en vertering.  

 

Tip: Kijk kritisch naar de voeding!  

 

Goede voeding is persoonlijk. Als we de hele

wereldbevolking op hetzelfde dieet zouden

zetten zou dat voor heel wat mensen niet zo

goed aflopen. Hetzelfde geld voor onze

huisdieren. Goede voeding is kwalitatief goede

voeding die past bij jouw huisdier. Wat goed is

voor de een is dat niet voor de ander. Uiteraard

zijn bepaalde ingrediënten voor niemand goed

zoals schadelijke toevoegingen.  

 

Een dier dat goede voeding krijgt heeft

voldoende energie, heeft een mooie glanzende

vacht die niet te droog is of vettig aanvoelt, is

mooi op gewicht, kijkt helder uit de ogen en

heeft goede ontlasting.  

 

Lees ook eens de ingredienten van uw voeding.

Wat zit er nu eigenlijk in en wilt u dat in de

voeding voor uw geliefde huisgenoot?  

 



METAAL

Metaal is geassocieerd met de Long en de Dikke

darm. Metaal types zijn rustig, onafhankelijk en

goed georganiseerd.  

 

Tip: Zorg voor voldoende mentale uitdagingen!  

 

Elk dier heeft er behoefte aan om uitgedaagd te

worden en nieuwe dingen te leren. Denk

bijvoorbeeld aan puzzels, spelletjes, trucjes

leren, voer verstoppen, sporten etc.   

 

De meeste dieren zullen als ze de keuze krijgen

liever werken voor hun eten dan dat ze het zo in

een voerbak gepresenteerd krijgen.  

 

Mentale uitdaging zorgt ervoor dat uw dier zich

beter kan concentreren, meer zelfvertrouwen

krijgt en o.a. leert hoe hij/zij zelf dingen moet

oplossen. Het is goed voor het opbouwen van de

band met u. Voor honden is een kwartier

"denksport" vaak net zo inspannend als een fikse

wandeling. Het houdt de hersenen van uw dier in

optimale conditie!  

 

 



WATER

Het element water hoort natuurlijk bij de nieren

en de blaas. Het is geassocieerd met de winter,

met de oren, de botten en met angst.  

 

Tip: Zorg voor voldoende rust!  

 

Vanuit de Chinese geneeskunde zijn er drie

manieren om onze energie aan te vullen: door

wat we eten en drinken, door de lucht die we

inademen en door te rusten. Voldoende rust is

dus essentieel voor een goede gezondheid.  

 

Wist u dat als uw dier iets heeft ervaren dat veel

stress opleverde het wel tot een week kan duren

voor de stresshormonen weer uit het lichaam

zijn?  

Gun uw dier na een stressvolle gebeurtenis dus

even wat extra rust.  

 

Niet alle dieren kunnen uit zichzelf kalmte en rust

ontwikkelen. Sommige dieren moeten we een

handje helpen door ze dit te leren.  

 

 



HOUT

Associaties met het element hout zijn onder

andere: Lever, Galblaas, pezen, nagels, de lente

 en boosheid.  

 

Tip: zorg voor voldoende lichaamsbeweging! 

 

Lichaamsbeweging is belangrijk voor je dier om

energie kwijt te kunnen raken. Dit voorkomt dat

deze energie gebruikt wordt voor activiteiten die

je als baasje liever niet ziet zoals het slopen van

dingen in huis. Lichaamsbeweging zorgt ook voor

een goede ontwikkeling van de spieren, pezen en

banden. Dit kan helpen om blessures te

voorkomen. Ook zorgt beweging ervoor dat de

energie (qi) goed kan blijven stromen.  

 

Hoeveel lichaamsbeweging nodig is wisselt per

diersoort en is onder andere afhankelijk van het

ras maar ook van het type van jouw dier en de

omstandigheden.  

 

 

 

 



En dat zijn ze dan, 5 tips die  

u gelijk kunt gebruiken. Voor elk

element een tip.  

 

Wilt u meer informatie of

inspiratie? Kijk dan op mijn blog

en Facebookpagina.    

 

Wilt u een (acupunctuur) consult

met mij? Kijk dan op

www.qi4paws.nl voor de

contactgegevens.  
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