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Bart Linssen en Paul Giepmans
wonen en werken in Brussel
de dierenpraktijk
van Josefien Hagenaars
Vriendengroep ZIOL
bestaat 45 jaar

Interview

Dus ik mag ‘m geen
stukje frikadel meer geven?
In het kader van bijzondere beroepen waren we te gast bij Josefien Hagenaars en haar
echtgenoot Peter. Zij zijn beiden vijftigers en bewonen het huis aan de Lankerseweg nummer 3, dat vroeger bekend stond als “de bunker van Heijen”. Een bunker is het allang niet
meer, zeker niet na de grondige verbouwing aan het huis die Josefien en Peter hebben laten uitvoeren. Het pand lag op de avond dat wij er kwamen te glanzen in het maanlicht en
straalde sfeer en gezelligheid uit. Op het 2,2 hectare grote terrein bevindt zich in de voormalige paardenstal de werkruimte van Josefien die de Dierenpraktijk Maasduyn runt.
Die dierenpraktijk is iets heel bijzonders, daarover verderop meer.
Kennismaking met Josefien en Peter
Hagenaars.
Peter is geboren in Den Haag, hij doet zijn
naam dus eer aan! Josefien zag het levenslicht
in Loosdrecht. Beide families verhuisden naar
Brabant. Peter groeide op in Eindhoven en
Josefien in Reusel. Josefien deed eerst een
opleiding voor dierenartsassistente en werkte
in een grote dierenkliniek. De politiepaarden en
hondenbrigade van de politie Eindhoven waren
klanten van de dierenkliniek en dat was wat ze
ook wilde gaan doen: een baan bij de rijkspolitie
en dan bij de politiehonden en –paarden tewerk
worden gesteld. Ze is inderdaad politieagente
geworden maar het werken met de paarden en
honden is helaas niet gelukt.
Na haar opleiding kwam ze in dienst bij
de politiepost Waalre. Daar kwam ook
agent Peter Hagenaars werken en zo is het
gekomen. Het stel trouwde, kreeg kinderen
en kwam enkele jaren later terecht in
Groesbeek waar ze vijftien jaar woonden.
De twee kinderen (inmiddels 23 en 26
jaar) groeiden er op. De kinderen zijn het
huis uit en nu hebben Peter en Josefien
hun carrières compleet omgegooid. Peter
is naast zijn politiewerk bedrijfskunde gaan
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studeren aan de universiteit en heeft nu een organisatie
adviesbureau aan huis (Top Management Consult). Met vijf
andere collega’s heeft hij een samenwerkingsverband en
adviseert en traint hij op professionele basis bedrijven die
moeilijkheden hebben. Dat kan op allerhande terreinen
liggen. Peter legt het zo uit: “Als je dier ziek is ga je naar
Josefien, als je bedrijf ziek is kom je bij mij.” Hij heeft het
bedrijf in 2003 opgericht en sinds 2011 opereert het dus
vanuit het pand aan de Lankerseweg.

“Peter legt het zo uit: “Als je dier
ziek is ga je naar Josefien, als je
bedrijf ziek is kom je bij mij.””
Josefien kon gedurende haar werk bij de politie de dieren niet
vergeten en verdiepte zich in hun problemen. Een dierenarts
behandelt over het algemeen alleen de symptomen van een
ziekte of aandoening, maar pakt niet de oorzaak aan, volgens
Josefien. Ze noemt een voorbeeld: een hond heeft jeuk.
Daar kun je een zalfje of een prikje voor krijgen, maar als
je daarmee stopt komt de kwaal terug, omdat de oorzaak
niet weg is. In een dergelijk geval kun je terecht bij Josefien.
Zij bekijkt het hele dier en vaak is de conclusie dat de kwaal
wordt veroorzaakt door verkeerde voeding. Zij adviseert de
eigenaar van het dier dan welke voedingspatroon voor het
dier het beste is. Daar is ze behoorlijk succesvol mee.

Josefien houdt een warm betoog over de behandeling van dieren.

Om dit beroep te kunnen uitoefenen volgde Josefien een aantal studies,
cursussen en workshops. Zo is zij Natuurgeneeskundig Gezondheids
adviseur en heeft ze het HBO diploma medische basiskennis. Zij heeft
zich gespecialiseerd in bioresonantie. Dit klinkt zweverig, maar dat is
het helemaal niet. Bioresonantie betekent lichaamseigen frequentie en
dat kan met een apparaat gemeten worden. Josefien: “Iedere cel in je
lichaam, dus ook in een dierenlichaam, heeft een bepaalde trilling. Die
trillingen moeten met elkaar in balans zijn. Is er ergens een disbalans, dan
kan het apparaat precies aangeven waar het in het lichaam mis is. Met die
gegevens kan ik een passend (voedings)advies geven. Bij dieren is het al
helemaal niet moeilijk dit vast te stellen. Een dier doet namelijk niet alsof..
Mensen kunnen zich nog wel eens verschuilen achter uitvluchten en in
gedrag, want die beredeneren alles, maar een dier kan dat niet. Een dier
is altijd eerlijk, die laat zich zien zoals het is.. Mijn specialiteit ligt op het
gebied van allergische klachten.”
Met de uitkomst van de gegevens stelt Josefien een behandelplan op.
Dat kan andere voeding zijn, bioresonantie om het lichaam aan te
zetten tot zelfherstel en/of aromatherapie. Ook kan ze uit bloemen en
plantentincturen een op het dier afgestemde combinatie maken dat kan
worden toegediend. Lees over haar resultaten maar eens haar website
www.maasduyn.nl. Daarop staat bijvoorbeeld het aangrijpende verhaal
van de hond Sam, die door Josefien behandeld is nadat de dierenarts van
de eigenaren had geadviseerd het dier in te laten slapen. Na behandeling
door Josefien is het van een zielig ziek hondje een levendige en inmiddels
oude mensenvriend geworden.

“Van een zielig ziek
hondje is het een
levendige en inmiddels
oude mensenvriend
geworden.”
Ze vertelt een paar leuke anekdotes: op een
dag kwam een man vol tattoos en met een
vriendin die qua leeftijd door kon gaan voor
zijn dochter in Josefiens praktijkruimte met
een zieke hond. Josefien: “Als ik nog bij de
politie had gewerkt, had ik deze man zeker
met andere ogen bekeken.” Het dier had
ernstige allergieklachten. De bioresonantie
apparatuur gaf aan dat het dier beter geen
vlees kon eten, maar vis. Met dit advies ging
het stel weer weg. Een paar dagen later belde
de tattooman op: Hij had geen geschikte
tussendoortjes kunnen vinden voor zijn
hond en was daarom zelf viskoekjes gaan
bakken in de oven. Josefien moet er nog om
grinniken, zo’n stoere kerel die koekjes voor
zijn hond gaat bakken. Maar het hielp wel!
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Ook kwam er ooit een man met een hond die ernstige jeukklachten had.
Nadat het voedingsplan was opgesteld zei de man: “oh, dan mag ik ‘m zeker
ook nooit meer een stukje frikadel geven!” En dat was uiterst serieus bedoeld..
Ze toont ons een foto van een paard met een afschuwelijke plek op
zijn rug, daar waar het zadel zit. Na onderzoek door Josefien bleek dat
het dier allergisch was voor het wasmiddel dat de eigenaresse gebruikte
voor de paardendekens en zadeldekjes. Parfum bleek de boosdoener.
Josefien: “Bij een reguliere dierenarts krijg je een zalfje en dat helpt dan
wel even, maar als zij door was gegaan met het wassen van de dekjes
in het betreffende wasmiddel was het dier nooit genezen. En dat is mijn
doel. Door te kijken naar het hele dier, dus niet alleen naar het probleem,
kan ik dieren en hun baasjes helpen de dieren langer bij zich te houden.
Het zijn beslist geen geitenwollensokken methodes die ik er hier op
nahoud.” Ze toont ons ook een foto van het dier na de behandeling.
Niet alleen de plek op zijn rug, maar het hele paard oogt beter.

“Het zijn beslist geen
geitenwollensokken methodes die
ik er hier op nahoud.”
Haar toekomstideaal is dat ze nog meer dieren kan helpen en dat de
mensen haar weten te vinden. Dat er meer mensen met hun huisdieren
(lees honden, katten en paarden) naar haar toekomen. Dat dieren
niet met (pollen)allergieën en jeuk rond blijven lopen. Door een juiste
voeding kun je volgens haar veel problemen niet alleen verhelpen maar
ook voorkomen. Het is een realistische manier van behandelen.
Het huis aan de Lankerseweg.
Peter en Josefien hebben acht jaar gezocht naar een geschikt pand om
te wonen en voor hun beider beroepen. Toen stuitten ze in 2009 op
het huis aan de Lankerseweg. Een zware tijd brak aan want letterlijk het
hele huis en de grond eromheen moest op de schop. Er waren veel
tegenslagen, zo moest de complete riolering vervangen worden en het
huis moest worden geïsoleerd. Al met al heel veel extra werk, waardoor
de verhuizing bijna een half jaar later plaatsvond dan gepland. Maar nu
het allemaal klaar is, is het een fantastische plek om te wonen. Hun
uitwonende kinderen komen graag naar huis.

Ze hebben een bordercollie (Blew) een
paard en een pony (Jodi en Rocky). In
de stal woont stalkat Strepie, die houdt
de muizenstand laag. Het huis ligt vlakbij
de bossen en bij de Maas. Er wonen
vossenfamilies. Ook het dorp Heijen bevalt.
Ze komen bij de Troefmarkt en tijdens de
verbouwing waren ze vaak te vinden bij
het Heijs Hepke. Er is goed contact met de
buren. Je ziet het zo: dit stel heeft het hier
helemaal gevonden.

“In de stal woont stalkat
Strepie, die houdt de
muizenstand laag.”
Tot slot
Josefien organiseert ook workshops: op
17 januari 2015 wordt in de ochtend een
workshop “Kennismaken met Aromatherapie
voor dieren” gegeven. Men krijgt informatie
en een naslagwerk over diverse etherische
oliën en de werking en inzet ervan, plus
recepten. Tevens wordt een product naar
keuze gemaakt voor je dier. Info op de site!
Josefien Hagenaars
Dierenpraktijk Maasduyn
Lankerseweg 3, 6598 DH Heijen
0485-532535/ 06-22472021
www.maasduyn.nl / praktijk@maasduyn.nl
Peter Hagenaars
Top Management Consult
www.topmanagementconsult.nl
mail@topmanagementconsult.nl
0485 - 532530 / 0485 – 532531
Lankerseweg 3, 6598 DH Heijen

Twee maal dezelfde hond
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