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Wie is Stefan Veenstra
Ik ben vader van 2 kinderen en ben trotse eigenaar van 
een natuurlijk diergeneeskundig centrum en voedings-
centrum in Amsterdam. Verder ben ik dierenarts met een 
hele grote passie voor de genezing van dieren waarbij 
ik de reguliere geneeskunde probeer te integreren in de 
Chinese Geneeskunde. 

Sinds wanneer heb je je eigen centrum?
In december 2009 heb ik met mijn vrouw het centrum 
“Natuurlijk gezonde dieren” in Amsterdam opgericht.  
Het voedingscentrum is gespecialiseerd in vers vlees en 
natuurlijke voeding. Dit vormt de basis van de gezondheid. 
Vanuit die voeding gaan we in de praktijk verder met 
reguliere geneeskunde, acupunctuur, Chinese kruiden, 
Tui Na, bloesemtherapie, bioresonantie en kiemplanten.

Wat is je achtergrond
Ik heb diergeneeskunde gestudeerd. Na mijn afstuderen 
heb ik 2 jaar in Nieuw Zeeland gewerkt als runderarts. 
Daarna ben ik weer naar Nederland gekomen. In 
Nederland werd me steeds meer duidelijk dat ik wat 
anders wilde doen. Ik kwam terecht in de sector van de 
gezelschapsdieren.  
Via mijn vader ben ik in de acupunctuur terecht gekomen. 
Daarna ben ik stapje voor stapje mijn kennis omtrent 
complementaire diergeneeskunde uit gaan breiden.

Is de praktijk een complete praktijk op het gebied 
van de diergezondheid?
Ik denk nooit dat het compleet kan zijn. Het reguliere is 
belangrijk en vormt een goede basis. Dat merk ik ook in de 
praktijk: Mensen vinden het heel erg fijn dat ik ook regulier 
dierenarts ben. Ik wil de praktijk nog wel uitbreiden met  
een aantal dierenartsen die andere specialisaties hebben. 
Je kunt hierbij denken aan homeopathie of chiropraxie.

Welke diersoorten zie je in de praktijk?
Honden en katten. We proberen hier naar het hele gezin 
te kijken in plaats van alleen maar naar de hond of kat. 
Mensen zijn ook een steeds grotere groep die in de 
praktijk komen. Die staan op nummer 3. 

Zijn er in de praktijk nog veel activiteiten van een 
reguliere dierenartspraktijk of helemaal niet?
Ik doe entingen, maar ben heel selectief en doe veel 
titerbepalingen. Kleine operaties doe ik wel als ze heel 
specifiek de operatie door mij willen laten doen. Wel tot 
een redelijke grens; sterilisatie kat, bultje verwijderen, 
castratie hond en kat. Meer wordt het niet want dan vind 
ik dat dat door een specialistischer iemand gedaan moet 
worden die dat elke dag doet.  
Ik ben ook zeker niet blij hoe gewone praktijken dieren 

onder narcose brengen en begeleiden. Elke hond, 
elke kat is doodsbang na een operatie. Dat heb ik hier 
nog nooit gezien. Het kan ook anders en dat is met 
begeleiding van bloesems en homeopathie. Ook blijven 
de baasjes bij de narcose en vallen in hun armen in slaap 
wat veel paniek en stress voorkomt.  

Wat merk je van de recessie?
Patiënten zijn wat minder therapietrouw. Normaal komen 
ze na 2 weken, 4 weken en 8 weken terug. Maar als het 
na 2 weken goed gaat, gaat het goed en dan komen 
ze pas terug als de symptomen weer terugkomen. Ze 
proberen een weekje speling te hebben. Nou ja, groot 
gelijk, zou ik ook doen. 

Wat denk je dat op dit moment het grootste 
probleem is m.b.t. de gezondheid van huisdieren?
Voeding en stress. Voeding is je basis en dat maakt je 
milt-energie, je weerstand en je bloed in je lichaam.  
Stress is een geweldige ontsteking en hitte in het lichaam.  
Die combinatie is bij katten de reden voor blaasontsteking, 
schildklierproblemen, suikerziekte en nierfalen.  
Bij honden komen huidproblemen en jeukklachten, die 
aan stress en voeding te wijden zijn, het meeste voor. 

Wat verwacht je van een diereigenaar?
Als mensen hier komen, ga ik er vanuit dat mensen in al 
mijn trajecten meegaan. Als zij pertinent niet om willen 
gaan van goedkope brok naar een natuurlijke voeding 
dan vind ik dat mijn therapie water naar de zee dragen 
is. En ja, ga ik die behandelen? Ik zal niemand afwijzen 
maar een behandeling heeft dan minder zin. Die mensen 
moeten niet bij mij terecht komen. Ik vind voeding te 
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belangrijk. Gelukkig zijn de meeste mensen goed gemoti-
veerd om ook met de voeding bezig te gaan. 

Waar ben jij goed in?
Bij mezelf blijven, mijn passie blijven houden en eerlijk 
zijn. Vind ik mezelf een hele goede dierenarts? Nee. Vind 
ik mezelf een hele goede acupuncturist? Weet ik ook niet. 
Maar toch worden dieren hier beter. Dat is ook een energie 
die je hebt of die in de kamer zit en die is heel krachtig hier. 

Wat is jouw valkuil?
Lastig. Ik hoop dat ik niet op een gegeven moment 
in zoveel routine beland dat ik alle patiënten via een 
standaard protocol ga behandelen. Daar wil ik niet 
invallen. Zelfs de beste (alternatief) arts heeft op een 
gegeven moment zijn eigen behandelmethode. Ik zie 
gelukkig nog steeds dingen die verbeterd kunnen worden 
en ga ook veel naar congressen en nascholingen. 

Je hebt aangegeven dat je acupunctuur en Chinese 
kruiden doet. Ook spreek je van TCM. Hoe zit dat? 
Wat ik in de praktijk beoefen, is TCM (Traditionele 
Chinese Geneeskunde). Ik noem het acupunctuur omdat 
dat een bekendere term is dan TCM waardoor mensen 
het beter begrijpen.  

TCM heeft 5 pijlers: acupunctuur, Chinese kruiden, 
voeding, Tui Na en Qi Gong. Tui Na is een massage-
leer die ook bij dieren toepasbaar is. Qi Gong is een 
bewegingsleer waarbij je zelf als therapeut meer in 
balans komt en beter gebruik kan maken van de Qi in je 
lichaam die je gebruikt bij de behandeling.  
Ik behandel met acupunctuur, Chinese kruiden en 
voeding. En ik heb een paar Tui Na technieken die ik 
gebruik. 

Er zijn ook veel acupuncturisten die alleen 
acupunctuur doen. Wat vind je daarvan?
Ik vind niet dat je de Chinese geneeskunde met alleen 
acupunctuur kunt beoefenen. Je mist gewoon heel veel, 
je mist de basis, je mist de kruiden als supplement die je 

elke dag kan geven. Hitte, wind en spanning kun je prima 
weghalen met een naaldje maar energie moet je ook 
krijgen door eten en energie moet je krijgen door kruiden 
of dat nu westerse of Chinese of kiemplanten zijn. Als het 
maar een toevoeging is die je elke dag binnenkrijgt. Je kunt 
het wel doen hoor, maar dan zou je elke dag acupunctuur 
moeten beoefenen voor een goede energie opbouw. 

Wat is volgens jou het verschil tussen TCM en 
fytotherapie?
In de fytotherapie zoals wij die in Nederland kennen, 
maken we vaak gebruik van 1 kruid, die het hoofd-
symptoom behandeld. Chinezen maken gebruik van 
formules. Een formule is opgebouwd uit 4 tot 15 kruiden 
waarbij het hoofdsymptoom behandeld wordt maar ook 
de onderliggende problemen. Elke patient wordt op die 
manier individueel benaderd en behandeld. Dat is een 
heel verschil met de westerse kruidengeneeskunde. 

Je stelt dus recepten samen. Geef je die gelijk mee 
aan de eigenaar?
Ik heb hier een natuurapotheek. De Natuurapotheek® 
stuurt kruiden naar mij door en vervolgens maak ik hier 
de recepten en geef die aan de patiënt. Dat is ook wel 
een beetje anders dan bij mensen. Diereigenaren zijn 
wat dat betreft moeilijker. Als je zelf naar de huisarts gaat, 
ben je na 5 minuten weer buiten en moet je vervolgens 
nog naar de apotheek of natuurapotheek. Dat vinden wij 
voor onszelf prima. Diereigenaren zijn erg verwend. Bij 
de dierenarts willen we alles gelijk meenemen; voeding, 
medicijnen, kruiden. 

Er is veel aandacht voor het terugdringen van het 
antibioticagebruik bij vee. Heb je het idee dat TCM 
daar nog wat kan doen?
Er zijn heel veel kruiden die een antibacteriële werking 
hebben. Heel veel mooie kruidenformules die geweldig 
werken tegen bacterien. Er zijn acupunctuurpunten die 
hitte wegnemen en die weerstand verhogen. Dat is ook 
het gene wat je wilt doen om te voorkomen dat je ziek 
wordt.  
Als de kalveren goede voeding krijgen en optimaal 
verzorgd worden, worden die echt niet zo ziek en zwak 
als ze nu zijn. Dat is gewoon voeding. Daar begint 
het. En vervolgens ga je met kruiden de weerstand 
versterken. Met dat soort dingen kun je ook gewoon 
heel veel doen. En dan zijn er misschien wel meer 
mogelijkheden met Chinese kruiden. Die formules zijn 
heel krachtig. Zeker in Amerika wordt er al wel heel veel 
gebruik van gemaakt voor de veehouderij.  
Kruiden zijn wel veel duurder. Penicilline kost helemaal 
niets en kruiden wel. Dat zijn ook afwegingen die je moet 
maken. En zo denken de boeren wel en moeten ze ook 
denken want anders redden ze het niet. 20 euro voor een 
kilo kip willen wij als consument niet betalen, zolang dat 
niet veranderd blijven boeren penicilline spuiten. 
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