
Workshop Ontspanningsmassage voor je hond

Tijdens je vakantie op een leuke en ontspannen manier werken aan de relatie
met je hond? Zelf basistechnieken aanleren, zodat je weet hoe je je eigen hond
een ontspanningsmassage kunt  geven? Dan ben je bij Maison d’Aboie aan het
juiste adres.  

Een massage bij honden:

 vermindert spanning en stress. 
 verhoogt de weerstand. 
 vermindert lichamelijke klachten. 
 verbetert de balans tussen lichaam en geest. 
 heeft een helende werking. 
 verhoogt de concentratie. 
 verbetert de relatie tussen baas en hond. 

Na een massage worden de spieren van je hond soepeler en is de doorbloeding beter. Hierdoor heeft je 
viervoeter er ook lang na de massage nog profijt van. Je hond heeft minder last van blessures, stijfheid, 
gewrichtspijnen en spanningen in het lichaam. Geestelijk gebeurt er ook wat met je hond. Je zou het kunnen 
omschrijven als ‘meer ruimte in de kop, ‘nieuwe energie’ en ‘een groter bewustzijn van het lichaam’. Je hond 
zit zichtbaar beter in zijn of haar vel!

Een massage kan ook een helende werking op je hond hebben, als het wordt ingezet ter behandeling van 
een klacht of na een operatie*. Al met al kun je zeggen dat een goede massage een effectief middel is, die 
zowel preventief, ter ontspanning als klachtgericht kan worden toegepast. Door regelmatig te masseren zie 
je je hond positief veranderen!

Naast  de positieve effecten voor je hond, heeft massage ook voordelen voor de eigenaar. Je leert zien en 
voelen waar je hond stress ervaart en je kan met het geven van massages zelf het probleem gericht 
aanpakken.  Daarnaast zal je ervaren dat je er zelf ook meer ontspannen van wordt. 

* Massage is nooit een vervanging voor het advies van een medisch specialist of gedragsspecialist!

Privéworkshop ontspanningsmassage voor je hond incl. materiaal (ca. 3 uur)               € 75

Deze workshop zal gegeven worden door Miranda  Kelders. Zij heeft diverse opleidingen en cursussen 
gevolgd met betrekking tot het verminderen van stress bij honden. In 2015 heeft zij de opleiding Kynologisch 
Masseur bij Kynomassage in Dorst afgerond. Heb je vragen over deze workshop of wil je deze workshop 
boeken? Stuur een mail naar Miranda: maisonletoutou@gmail.com


