Wie zijn wij?

Wat zijn Bach Bloesem Remedies?

Voorbeelden van emotionele
gedragsproblemen bij dieren:

Bach Bloesem Dierenconsulenten
(Bach Foundation Registered Animal Practitioners)

Honden: angsten (bv. angst voor: alleen zijn,

zijn opgeleid door een door het Bach Centre
erkend opleidingsinstituut voor het
behandelen van dieren met behulp van
Bach Bloesem Remedies. De opleiding
richt zich op professionele kennis van de

harde geluiden, soortgenoten, mensen) fobieën,
alle vormen van agressie, onzindelijkheid,
dwangmatig gedrag, nervositeit, eetstoornissen,
overmatig blaffen , overmatige prooidrift.
Katten: angsten, agressie, sproeien,

Bach Bloesems en op het bestuderen van het
natuurlijke gedrag van verschillende diersoorten.

binnenshuis urineren, dwangmatig gedrag,
zoals veelvuldig likken of aan de vacht trekken,
eetstoornissen.
Paarden: angsten (bv. voor trailer, verlatingsangst

Als geregistreerd Bach Bloesem Dierenconsulent
werken we voor alle dieren. Wanneer uw dier een
gedragsprobleem vertoont is het verstandig om
vooraf een gezondheids onderzoek bij de dierenarts
af te nemen om medische oorzaken te kunnen

Bach Bloesem Remedies bestaan uit 38
natuurlijke middelen die allemaal op een ander
emotioneel gebied werken. Ze zijn in de jaren 30
van de vorige eeuw ontdekt door de Engelse

soortgenoot), agressie, stereotype gedrag, zoals
waven of op en neer lopen in de stal, luchtzuigen
schrikachtigheid, onrust.
Papegaaien: veren plukken, agressie,

uitsluiten. Wij behandelen alleen dieren die we
hebben gezien. Het is niet mogelijk advies over de

dokter Edward Bach. Emoties zijn van invloed
op het gedrag van het dier, negatieve emoties

veelvuldig met kop op en neer schudden.
Konijnen: angsten, bijten bij oppakken of

telelfoon of via internet te geven.
Wij hebben een gedragscode ondertekend en
blijven ons dmv studie en bijscholing op de hoogte

kunnen leiden tot ongewenst gedrag en omgekeerd. Door het gebruik van de Bloesems kan het
dier emotioneel weer in balans worden gebracht,

voederen, lusteloosheid zonder ziek te zijn,
aan tralies of hok knagen.
Varkens: agressie, opdringerig gedrag, vernielen.

stellen van nieuwe ontwikkelingen en inzichten.
In Nederland kunnen BFRAP zich aansluiten bij
Bach Bloesem Dierenconsulenten. Het doel is
herkenbaar zijn voor eigenaren van dieren en
professionals.

waardoor probleemgedrag kan afnemen.
Een behandeling bestaat uit een gesprek en
observatie van het dier. Op basis van deze
informatie kiest de dierenconsulent de Bloesems.
De Bloesems zijn veilig, niet verslavend of
versuffend en langere tijd te gebruiken.
De Bach Bloesem Remedies zijn een aanvulling
op bestaande medische mogelijkheden.
Als een dier onder behandeling is van een
dierenarts werken de Bloesems ondersteunend.
Ze zijn prima in combinatie met een trainingstraject van een gedragsdeskundige in te zetten.

