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Beste allemaal,
Zoals beloofd staat deze nieuwsbrief in het teken van de NES-scan. Mocht de informatie aanleiding geven tot vragen, laat
het me dan gerust weten.
DE NES SCAN: in een paar seconden een compleet beeld van je hond
Soms is het lastig om bij je hond duidelijk te krijgen wat er in zijn lichaam allemaal speelt (fysiek en emotioneel). Je hebt al
diverse onderzoeken laten doen bij de dierenarts en nog steeds komt de onderste steen niet boven. Dan kan een NESscan helpen.
Wat is een NES-scan?
De afkorting NES staat voor Nutri Energetics System. Met de NES-scan wordt je hond gescand (‘doorgemeten’) op
blokkades. Recent onderzoek toont aan dat het lichaam een gestructureerd netwerk is van informatie- en energievelden.
Oftewel: iedere cel in het lichaam bestaat uit energie en heeft zijn eigen trillingsfrequentie. NES maakt gebruik van deze
wetenschap en meet deze trillingsfrequentie. De NES-scan levert informatie op over blokkades in het lichaam en
daarmee behandelmogelijkheden.
Waarom een NES-scan voor jouw hond?
Een NES-scan kan om verschillende redenen worden ingezet:
• Preventief: het tijdig opsporen van een blokkade kan problemen voorkomen, zowel
lichamelijk als emotioneel en daardoor ook gedragsmatig.
• Preventief omdat de NES-scan ‘dieper’ kijkt dan wij mensen kunnen zien. Het stelt
ons in staat om ‘achter’ de symptomen van problematiek te kijken.
• Voor honden die door mentaal trauma een autorit of bezoek aan een dierenarts nog
niet aankunnen, kunnen eerst worden gescand. Dat geeft een ‘ingang’ naar diagnose
en herstel.
• Als tussentijde update: misschien is jouw hond al eens eerder gescand en wil je
weten hoe het er nu voor staat? Soms is een follow up nodig, maar hoeft dit niet per
se bij de dierenarts. Door het sturen van een scan, kan het resultaat van een
behandeling gevolgd en opgevolgd worden.
Hoe werkt het?
Er wordt een klein apparaatje ter grootte van een computermuis tegen je hond
aangehouden. Dit duurt ongeveer een halve minuut en is volledig pijnloos. Mocht je
hond dit te spannend vinden omdat deze bijvoorbeeld niet aangeraakt wil worden, dan
kun je zelf de scanner tegen je hond aan houden.

En dan?
Op basis van de klacht, het medisch dossier en de scangegevens maakt de dierenarts een behandelplan op maat.
Infoceuticals
In aansluiting op de uitslag van de NES-scan kunnen Infoceuticals voor je hond worden
geadviseerd. Dit zijn speciaal door NES ontwikkelde druppels, ieder met een bepaalde
informatie in zich. Deze helpen bij het opruimen van de blokkades en verstoringen
zodat het lichaam weer in balans komt. Tevens stimuleren ze het zelfgenezend vermogen
van het lichaam.
Afhankelijk van de uitkomst van de scan kan de dierenarts één of meer infoceuticals
adviseren.

Waar laat je een NES-scan maken?
Een NES-scan laten maken kan op verschillende manieren:
1. Op de praktijk van holistisch dierenarts Anneke Schellingerhout te Heemskerk
De dierenarts kan een scan van je hond maken in haar praktijk. Het voordeel hiervan is dat de dierenarts de scan
ter plekke kan analyseren en dat er, indien nodig, direct met een behandeling gestart kan worden.
2. Bij één van de Pijn coaches voor honden
Je kunt ook een NES-scan laten maken bij één van de Pijn coaches, welke verspreid
over Nederland zijn gevestigd (let op: niet iedere Pijn coach werkt met NES). Deze
Pijn coaches zijn door dierenarts Anneke Schellingerhout opgeleid en gecertificeerd
als scanlocaties. Je kunt ze vinden op de website van Michelle Vrolijk:
http://michellevrolijk.nl/pijn-coaches.html
De Pijn coach maakt een NES scan van jou hond, verstuurt de resultaten samen met
de benodigde informatie van je hond en jouw contactgegevens naar de
dierenartspraktijk Jyoti. Na analyse van de gegevens stuurt de dierenarts jou en de
Pijn coach een e-mail over de resultaten en de behandelmogelijkheden.
3. Bij jou thuis
Diverse Pijn coaches komen bij de hondeneigenaar thuis zodat je hond kan worden gescand in zijn eigen
vertrouwde omgeving. Dit is van grote waarde voor bijvoorbeeld honden die vooralsnog te gestresst raken in een
auto of op locatie.
Meer informatie of vragen?
• Meer informatie over de NES-scan kun je vinden op de website van dierenarts Anneke Schellingerhout:
http://jyoti.nl/nes-health/
• Meer informatie over de Pijn coaches kun je vinden op de website van hondengedragsdeskundige Michelle Vrolijk:
http://michellevrolijk.nl/pijn-coaches.html
Op beide websites staat contactinformatie vermeld voor het geval je vragen hebt.
Warme groet en pas goed op jezelf en op elkaar!
Michelle

