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Dierbewust Video Interview – 100% Biologische Kruiden Voor Honden Met Problemen! 

Maurice Flinterman: Welkom bij dierbewust 
 
We zitten vandaag midden in de natuur op een aparte plek de Vinkeveense  
plassen op de boot, op het water en ik heb deze plek een bepaalde reden gekozen. 
Het is namelijk zo dat wij steeds verder van de natuur komen te staan.  
 
We vervuilen het milieu 24/7. 
 
Zijn alleen maar bezig om te produceren met een winstbejag in ons achterhoofd 
en het draait niet zozeer meer om de natuur maar meer hoe kunnen we zoveel  
mogelijk uithalen in een zo kort mogelijke termijn. Dat is heel erg jammer  
als je supermarkt in loopt dan kun je weinig producten meer vinden zonder  
toevoegingen zoals een e-nummers, kankerverwekkende stoffen. 
 
Je kunt de krant nog niet open slaan of je ziet weer een nieuw schandaal zoals het vlees 
schandaal in Nederland en daarom zijn we naar Duitsland gereden. Daar konden we een 
partij vinden, Kirsten van Zwergnase Bio Krauter, die een heel mooi natuurlijk product  
heeft voor honden en katten.  
 
Je kunt ook andere dieren gebruiken maar dat zal ze zo meteen toelichten. Het mooie van dit 
product is dat 100% biologisch is 100% op basis van natuurlijke producten en het een hele 
mooie ondersteuning kan zijn voor jouw hond. Een van de producten die zij heeft is 
bijvoorbeeld een wormenkuur 100% natuurlijk.  
 
Ik denk dat het heel erg interessant is zeker  als je kijkt wat voor wormenkuren je hebt op dit 
moment daar zit vaak heel veel rotzooi in en is belastend voor lichaam en dan geef je het 
jouw hond of kat liever niet.  
 
Absoluut de moeite waard om eens te kijken een passie voor dieren en haar producten waar 
ze al heel lang mee bezig is met de ontwikkeling en ze heeft nu eindelijk stappen gezet maar 
ook aan het kijken is om ook verder in Europa om te kijken of zij dat product kan leveren.  
Ik wens je veel plezier en ik hoop dat je er veel aan hebt. 
 
Suzanne Toebast: Ik sta hier bij Kirsten Schmeling van Zwergnase ook in Landau aan de 
Pfalz en we gaan een paar vragen stellen over biokruiden. Wie is Kirsten Schmeling en met 
welke filosofie is Zwergnase ontstaan? 
 
Kirsten Schmeling: Ja, hallo. Ik ben Kirsten Schmeling, ben 46 jaar en heb de Tiercampus 
opgericht. Een produkt van Tiercampus is Zwergnase bio-kruiden. Het is ontstaan doordat ik  
altijd al honden had, altijd al affiniteit met kruiden had, met de natuur.  
 
Want ik ben van mening dat de natuur de leraar van alles is. Hij schenkt leven, 
maar hij beschermt ook leven en wanneer men dit mechanisme verstoort dan komt er 
een onbalans en komen er zeer veel storingsfactoren vrij zoals ziektes etc.  
En van mijn oma heb ik vroeger van kleins af aan de plantkunde meegekregen.  
Tja… dan heb ik… ja, altijd met dieren gewerkt en een tijd lang alternatieve  
diergeneeskunde gestudeerd. Heb dat weer een beetje naar de achtergrond teruggebracht, 
omdat ik ook wat voor de kost moest gaan doen. Heb dan ook WWL gestudeerd, 
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en me steeds weer met het onderwerp dieren bezig gehouden. En zo kwam het dan  
ook dat ik het weer opgepakt heb, mezelf zelfstandig gemaakt, zo’n 10 jaar geleden met 
Tiercampus, met bio-diervoeding, dus met gezonde diervoeding. Bio-diervoeding is relatief 
nieuw, nog niet heel bekend. Tja, omdat er steeds meer klanten kwamen die advies nodig 
hadden heb ik steeds hier wat meegegeven, daar wat kleine kruidjes en toen twee jaar 
geleden heb ik gezegd: Zo nu krijgt iedereen zijn eigen kruid. De ene tegen 
schijnzwangerschap, de ander tegen diarree en zo is Zwergnase bio-kruiden ontstaan. 
 
Zo is het ontstaan, mooi.  
 
Suzanne Toebast: De volgende vraag is: hoe genezen dieren op natuurlijke wijze? Hoe 
beschermen ze zich tegen infecties en tegen parasieten? 
 
Kirsten Schmeling: Met plantenkracht, zwernase, ja vanuit de natuur  
Precies,  
Zwernase is natuur. Dat is van de natuur afgekeken. Bijvoorbeeld..    uhm. de Oostindische 
kers of mierikswortel: dat zijn mosteroliën, dat zijn glycosiden die de plant als bescherming 
gebruikt. De dieren nemen die en gebruiken het als het ware om hun ontstekingen uit te 
drijven. 
 
Suzanne Toebast: Ze eten de planten? 
 
Kirsten Schmeling: Ja, iedereen weet wat ik bedoel. Wanneer honden buikpijn hebben of 
zoiets, wanneer ze de mogelijkheid hebben gaan ze naar buiten en proberen te zoeken naar 
bepaalde grassen.  
 
Dat zullen ze normaal gesproken nooit vrijwillig doen.  
Ze doen dat alleen als ze zich niet goed voelen. Ze hebben dat instinct.  
En zo doen we dat bij Zwergnase bio-kruiden ook. Bijvoorbeeld de Ontstekingsremmer 
helpt bij infecties, zoals jij gevraagd hebt. Dat is een alternatief antibioticum. 
 
Dat is op basis van mosterolie opgebouwd uit Oostindische kers en mierikswortel.  
Verder zit daar nog…even kijken wat er nog meer in zit… precies  
 
Oostindische kers, appel. Appel is een ongelofelijk rijk fruit, met een natuurlijk 
pectine gehalte wat meteen aan de ene kant de maag rustig maakt en diarree afremt.  
Er zitten ook ongelofelijk veel vitaminen in, brandnetels met hun kaliumgehalte,  
natuurlijke mineraalzouten. De Onstekingsremmer is zo opgebouwd dat het lichaam  
tegen virussen, dus de ontsteking eruit drijft en de maag en dus het lichaam stabiliseert. 
 
Suzanne Toebast: Dus als mijn hond gras eet bijvoorbeeld dan kan ik de 
Ontstekingsremmer nemen. 
 
Kirsten Schmeling: Nee. 
 
Suzanne Toebast: Hoe werk ik er dan mee? 
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Kirsten Schmeling: Nee, wanneer hij alleen maar gras eet dan heeft hij waarschijnlijk 
gedroomd dat hij een koe is.. Nee, wanneer hij bijvoorbeeld een oog onttrokken heeft  
of een oorontsteking, of misschien een bacterie in zich heeft. Dus een ontsteking,  
een gewrichtsontsteking. Daarvoor is het gemaakt. Dus tegen ontstekingen van allerlei aard.  
Of bijvoorbeeld na een beet van een teek, dat zijn ook vervelende ontstekingen.  
Planten zijn niet star, zoals antibioticum, die variëren ook een beetje in sterkte. 
 
Suzanne Toebast: Het belangrijkste wat wij willen weten is in welke situaties ik kruiden kan 
inzetten? 
 
Kirsten Schmeling: Aanvullend. Het allerbelangrijkste is een gezonde waardevolle voeding. 
 
Suzanne Toebast: Dat is de basis? 
 
Kirsten Schmeling: Ja, dat is de basis en dan heeft het zin de hond te ondersteunen.  
Een voorbeeld wat belangrijk is, is ontworming. Natuurlijke ontworming.  
Daarvoor hebben wij de Worm-verdrijver.  
 
En dat is wereldwijd de eerste Bioland volle maan ontworming. Die is zo opgebouwd..  
Je geeft het een dag voor volle maan omdat bij volle maan de parasieten het actiefst zijn. 
Dan komen ze in beweging, gaan paren, willen zich vermeerderen. 
 
Suzanne Toebast: 
Is dat zo? 
 
Kirsten Schmeling: Ja. Dat heb ik in Nederland nog nooit ergens gehoord, met volle 
maan…. maar als jij het zegt geloof ik dat. 
Ja, maar jullie hebben in Nederland ook nog geen Bioland. 
Nee, inderdaad, we hebben ook nog geen Bioland. Ja, toch! Nu hebben we het. 
Het gaat misschien een beetje in de antroposofische richting.  
Er zijn heel veel dingen die we nog niet begrijpen. Er zijn geen wetenschappelijke  
studies die het bewijzen, maar het is gewoon zo. Er zijn mensen die bij volle maan  
slecht slapen terwijl anderen er geen last van hebben. 
 
Suzanne Toebast: Dat is wetenschappelijk bewezen? 
 
Kirsten Schmeling: Nee, het is niet wetenschappelijk bewezen. Daar ruziën vele over.  
Maar het is gewoon zo dat er iets is. En parasieten, ja dat zijn niet  
de intelligentste dieren die er zijn, en die leven volgens cycli,  
die oriënteren zich naar fasen, maanfasen, magneetfasen, wat dan ook.  
Ik ben geen worm-expert. Ik kan niet alles verklaren. Maar ze gedragen zich anders,  
ze worden actiever. De Worm-verdrijver is zo opgebouwd dat hij een dag ervoor begint  
te werken, dat hij ze doodt en uiteindelijk eruit transporteert.  
En zo het organisme versterkt. Meer weerstand geeft.  
Hij moet niet zoals bij chemische ontworming alles eruit poetsen.  
Het lichaam heeft ook parasieten nodig. Die zijn ook nuttig.  
Het moet echter niet de overhand nemen. Het moet in balans blijven.  
En zo werkt de Worm-verdrijver. Maar er is nog meer, hij moet niet  
alleen 1 dag voor volle maan gegeven worden, maar 7 dagen lang. Dan nemen  
we 3 weken pauze en dan geeft men weer 1 week lang. Zodat ook de achtergebleven 
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eitjes die vermoedelijk gelegd zijn ook uitgedreven worden. 
 
Suzanne Toebast: En je hebt er ook een volle maan kalender bij gedaan, zodat wij  
precies weten wanneer? 
 
Kirsten Schmeling: Ja, natuurlijk. Hier kun je ook kijken. Ik produceer bij volle maan.  
Ik plan deze dagen ook. En dat betekent ook dat ik deze soort niet oneindig  
in voorraad heb. Die heb ik alleen in een bepaald aantal. Ik werk er  
natuurlijk aan dat het meer wordt. Momenteel hebben we er nog niet oneindig  
veel in voorraad. Omdat we ook maar op 1 dag in de maand kunnen produceren.  
Maar hij is echt heel goed. We maken ook door medici begeleide studies,  
echter bij reptielen, nog niet bij honden. Ik werk ook veel voor de  
dierenbescherming zodat we ook feedback krijgen. We doen wat goeds  
voor de dieren, we ondersteunen ze met onze kruiden en kunnen zo goed zien  
of het werkt of niet werkt. 
Dat is zeer goed, ja. 
De Ontstekingsremmer die ik hiervoor beschreven heb die werkt ook heel  
goed, die werkt super. Fantastisch. Hij wordt bijvoorbeeld ook gebruikt  
door mijn klanten die reuma hebben. Dat is gewoon super. Het doet hen goed. 
 
Suzanne Toebast: Kunnen mensen dit ook gebruiken? 
 
Kirsten Schmeling: Ja, natuurlijk. Het is hoogwaardiger dan levensmiddelenkwaliteit. 
Een dubbele functie dus. 
Ja. Mens en dier.  
 
Suzanne Toebast: Ja, precies. Eigenlijk heb je deze vraag al beantwoord, maar zijn er ook 
kruiden of  natuurlijke producten tegen teken of vlooien? 
 
Kirsten Schmeling: Ja, die zijn er. Maar.. het zijn parasieten. Er is niets wat werkelijk 100% 
werkt. Zelfs de chemie werkt niet 100%. Men kan het ondersteunend maken. Men kan 
bijvoorbeeld proberen de dieren koolhydraat-arm te voeren. Dan is het nog zo dat reuen 
bevattelijker zijn dan teven. Zijn ze gecastreerd, niet gecastreerd. Er spelen vele, vele 
factoren mee. 
 
Suzanne Toebast: We waren ook bij Michaela Fohmann van Terra-Pura en zij zei o.a. dat 
honden in meer of mindere mate een natuurlijke weerstand opbouwen tegen teken.  
Hoe denk jij daarover? Kunnen kruiden daarbij ondersteunen? 
 
Kirsten Schmeling: Ja, in ieder geval. Zonder gaat sowieso niet. 
 
Suzanne Toebast: Er is geen middel wat beslist werkt, wat teken helemaal wegjaagt of 
doodt? 
 
Kirsten Schmeling: Nee, ik zit er bovenop. Ik heb zeer veel ervaring en verzamel ook nog 
steeds ervaringen. Ik ben zeer enthousiast maar dat wil nog niet meteen zeggen dat er dan 
geen teken meer op het dier afkomen. We hebben slechts vastgesteld dat het opvallend 
minder wordt. maar 100%…het zijn wel parasieten. Belangrijk is een goede voeding, dat 
geldt sowieso voor iedereen, het is van groot belang. Bij alleen een goede voeding verzorgt 
het  
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lichaam het organisme met alles wat het nodig heeft. Wanneer het verzwakt is is dan is het 
natuurlijk bevattelijker voor ziektes. Wanneer dan een teek over de vacht kruipt en hij 
gebeten wordt, dan schudt hij de teek van zich af, dan gebeurt er niets. Er zijn er  
natuurlijk ook die geïnfecteerd raken of wormen hebben of andere beten of blessures.  
Dat verzwakt het lichaam natuurlijk. Maar een gezonde hond kan dat veel  
makkelijker aan. Dat wil echter niet zeggen dat hij zonder kruiden  
zijn parasieten niet afweren kan. Daarom hebben we het ook zo gemaakt:  
dat de hond alleen maar ondersteuning krijgt. Zwergnase bio-kruiden zijn  
dan ook zo opgebouwd dat het niet langdurig gegeven hoeft te worden.  
Langdurig, en daarmee bedoel ik, en dat is mijn mening, momenteel is het mode  
dat in voeders heel veel kruiden toegevoegd worden. Het maakt niet uit welke.  
Dat is gewoon niet goed. Dat is niet goed! 
 
Suzanne Toebast: Nee, ze krijgen teveel en bouwen een resistentie op. 
 
Kirsten Schmeling: Ja, precies. En dat is volledige onzin. 
Ten eerste, de kruiden zijn niet hoogwaardig omdat het geen bio-Bioland  
kwaliteit is, alleen in zeer zeer zeldzame gevallen. En waarom? Er zijn  
zaken die je überhaupt niet langdurig mag geven. Munt of gember zijn  
kruiden die op dit moment overal ingesmeten worden,  of ja.. toegevoegd worden. 
Ik heb producten voor gewrichten gezien met gember omdat dat helpt.  
Ja, natuurlijk helpt dat…. voor de korte duur. Maar juist bij gewrichten  
is het geen kortdurend probleem, wanneer botten afgesleten zijn,  
zijn ze afgesleten, dat wordt niet opnieuw opgebouwd. Je kunt hooguit proberen  
het lichaam te activeren om ervoor te zorgen dat het bot niet nog meer afslijt.  
En de huidige middelen of preparaten of producten die er zijn, gaan er veel  
te lichtzinnig mee om. Of dat nu duivelsklauw is, het is veel te agressief. Dat is agressief  
voor de maag, voor het organisme. En dat werkt niet en om de vraag  
nogmaals te beantwoorden: Gezonde voeding is het allerbelangrijkste,  
kruiden, bijvoorbeeld Zwergnase bio-kruiden, zijn absoluut zinvol en aanvullend. 
Ja, men kan het geven, dan moet men een pauze nemen, en dan kan men het  
weer voortzetten. Bijvoorbeeld wanneer men schijnzwanger is of beter nog,  
de Vitaliteitshelper. Dat is er eentje waarbij je moet uitkijken omdat het  
de dieren super smaakt, goed doet, goed voor de vacht, ze zien eruit als  
net gepoetst. Een geweldig product. Maar ook hier: men geeft een volledig  
blik achter elkaar en dan is het klaar! Dan moet men eerst weer rust nemen.  
Het lichaam moet zelf werken. En dan kan men dat na een tijd nog eens herhalen.  
Maar niet de hele tijd geven, dat is onzin. Nee! 
Ik vind het belangrijk dat ook gezegd te hebben. Natuurlijk is men blij iets  
gevonden te hebben dat werkt. Maar minder is vaak veel meer. 
 
Suzanne Toebast: Precies, zo denk ik daar ook over. 
Er zijn Europese bio-richtlijnen, waarom kies je als producent voor de  
veel strengere richtlijnen van Bioland? 
 
Kirsten Schmeling: Bio is al goed, maar wanneer er wat beters is, dan neem ik dat 
natuurlijk. Bij Bioland wordt bijvoorbeeld ook op dierenwelzijn gelet. Ja? Maar ook landbouw.  
De landbouw moet zelfvoorzienend zijn, moet zijn eigen producten verzorgen kunnen.  
Er wordt veel meer op het dier als levend wezen gefocust, wordt veel meer betrokken  
in het geheel, dat gebeurd niet bij bio. Bij bio worden nog heel veel hulpstoffen toegelaten. 
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Suzanne Toebast: Die Europa toelaat? 
 
Kirsten Schmeling: Ja, precies. En dat is… wanneer met spuiten mag, dat vind ik niet echt 
passen, dan heb ik ook geen bio nodig. Maar werkelijk Bioland is heel heel streng.  
En daarom zijn wij ook een aparte groep die dit hebben, want het is niet eenvoudig 
aan de criteria te voldoen. Daar moet je echt hart voor hebben, idealisme en een lange 
adem.  
 
Suzanne Toebast: Kun je dan misschien vertellen wat de controle inhoudt? 
 
Kirsten Schmeling: Ik mag bijvoorbeeld, ik als Bioland gecertificeerde onderneming.  
Ik mag alleen maar producten inkopen of betrekken van Bioland gekwalificeerde  
landbouwbedrijven. Ik mag bijvoorbeeld niet naar de bio-boer hiernaast gaan.  
Nee, het moet Bioland zijn. Zoals gezegd, de landbouw, ik ben echter geen  
landbouwer of boerin, ik koop bij hun de grondstoffen in, de appels wortels,  
dat koop ik in, dat plant ik niet zelf. Ik heb ok geen landbouwdieren, dus  
daarvan kan ik ook niet precies benoemen hoe die controles werken. Dus hoeveel  
dieren op hoeveel vierkante meter zijn toegestaan etc. Dat weet ik niet precies.  
Maar ik weet dat dat zeer, zeer diervriendelijk is. Wanneer ik de producten die ik 
verwerk binnenkrijg moet ik alles declareren. Ik kan het niet gewoon eenvoudig inkopen, 
ik moet aangeven van wie, hoeveel, waarvoor en..en..en.. dat moet naadloos kloppen.  
We worden jaarlijks gecontroleerd, dan komt er iemand van de centrale organisatie en 
verordeningen voldoen of het productieproces zo uitgevoerd wordt zoals aangegeven is.  
Hoe de zaken opgeslagen worden. Dan neemt hij een steekproef en zegt: aha, dat is  
een Bioland product en moet ik vertellen hoeveel ervan in voorraad is.  
Er wordt een stevige steekproef gedaan. Hoeveel heb ik in voorraad, hoeveel heb  
ik verkocht, aan wie heb ik verkocht. De voorraad moet met alles wat ik ingekocht 
heb kloppen. Dus dat wat ik ingekocht heb, dat moet ik goed bijhouden.  
Ik moet hem ook alle certificaten van de landbouwbedrijven laten zien.  
Ik heb daar Bioland appels, die koop ik in, krijg de rekening en daar moet een  
geldig Bioland certificaat bijzitten. Anders kan ik de boel weggooien.  
Dus… anders verwerken en niet als Bioland. En zo gaat dat door en dat is  
behoorlijk veel werk. 
 
Suzanne Toebast: Dat is echt veel werk. Dan begrijp ik waarom jij zoveel uren maakt. 
 
Kirsten Schmeling: Ja, maar dit zijn geen afvalproducten, dit is hoogwaardig. En nogmaals:  
Wanneer een ziek dier met zieke inhoudsstoffen behandeld wordt? Dat heeft toch geen zin! 
Normaal gesproken wanneer men gist neemt. Gist is een schimmel die op een  
graanbodem wordt gekweekt. Als je een normale graansoort neemt wat gespoten wordt, 
dus met pesticiden behandeld wordt, dan neemt het gist, de schimmel,  
dit ook in zich op. Neem de wortelen die ik daar heb staan.  
De velden worden besproeit, dan is alles geel. Wanneer je dit aan het begin van  
het jaar ziet, wanneer de boeren erop uitgaan, dat ziet er verschrikkelijk uit,  
dat ziet er erbarmelijk uit. Alles wordt kapot gesproeid. En deze kapotte, ziek  
groenten of granen zullen zieke dieren helpen beter te worden? Dat gaat toch niet?! 
En de meesten werken ook nog met veel vulstoffen in hun producten. Of dat nu  
dextrose is of melkeiwitten in een of andere vorm. Dat is onzin, dat is pure  
winstmakerij. Dat is geen Zwergnase, helemaal niet! Daarom heb ik gezegd:  
Wanneer ik iets maak dan wil ik het zo dat het helpt. Ik sta hier, de mensen  
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komen naar me toe en ik zou me kapot schamen wanneer jij me zou zeggen:  
Wat verkoop jij me nou toch voor een rommel? Nee, daarvoor hou ik ook teveel  
van het contact met mijn klanten. Ik ga erop uit. En vooral zijn de dieren  
voor mij belangrijk. Dat is het belangrijkste. Ik wil gewoon dat het die  
kleine schatjes goed gaat. Dat het hun goed gaat!  
 
Suzanne Toebast: precies! De laatste vraag.  
Kan iedereen zomaar kruiden gebruiken? Hebben we daar geen specialist voor nodig? 
 
Kirsten Schmeling: Ja, dat ben ik. Nee, daarvoor is het ook zo gemaakt. Iedereen die 
voldoende kennis heeft zou natuurlijk zijn eigen mengsel kunnen maken. Ik heb alle 
grondstoffen hier. Ik wordt aangesproken met : heb jij toevallig…, kunnen we dat omruilen?  
Nu weer bijvoorbeeld. Er zijn er die allergisch zijn voor bepaalde zaden,  
het komt zelden voor maar het kan.. Dan verwissel ik die zaden gewoon voor  
bijvoorbeeld Oostindische kers of andere zaden. 
De recepturen zijn zo samengesteld dat als jij zegt: mijn hond heeft diarree, 
wat kan ik doen? Dan zeg ik bijvoorbeeld: neem de Diarree-remmer. 
 
Suzanne Toebast: Handiger kan het niet.  
 
Kirsten Schmeling: Ja, maar zo is het ook bedacht. Jij hoeft alleen maar te zeggen. wat 
scheelt eraan bij mijn hond. Waar kan ik hem ondersteunen, en dan kun  
je dat hier opzoeken. Ik denk dat het goed in elkaar gezet is, dat je het  
zelf goed kunt vinden. En wanneer er vragen zijn. Er staat ook veel op Internet.  
Wij zijn hier om te helpen. We leiden onze medewerkers op. Ik wil ook net  
dat het alleen maar verkocht wordt. Maar ook dat men deze filosofie met  
respect gebruikt. Omdat dit een geschenk is van de natuur, wat gewoon goed is  
dat wij daar zo mee worden verwend. Daarvan moeten we ons dan ook goed bewust  
zijn en vanzelfsprekend doorgeven! 
 
Suzanne Toebast: Hartelijk dank!  
 
Kirsten Schmeling: Dat was het? Graag gedaan.  
 
Maurice Flinterman: Leuk dat je video hebt afgekeken en ik hoop dat je enthousiast bent 
geworden. Ik denk dat het een heel mooi product is ik heb het zelf ook voor mijn hond  
gebruikt omdat die wat last had van bepaalde zaken daardoor is zijn darmflora  
redelijk tot rust gekomen de producten ruiken ook heel erg lekker dat heb je  
helaas in de video niet kunnen zien. Wij hebben dat natuurlijk wel uitgetest  
en zelfs geproefd heb ik heb het product zelf ook thuis. Ik denk dat je er  
heel veel aan hebt. Ik hoop dat in de toekomst nog vaker naar video’s kijkt  
van Dierbewust. Je kunt je hierboven bij het YouTube kanaal inschrijven  
dan word je op de hoogte gehouden. Mocht je deze video interessant vinden  
deel het dan met je netwerk en met mensen om je heen die ook wat aan deze  
producten hebben. Zodat we de wereld een klein stukje beter maken.  
Ik hoop je volgende keer weer te zien. 
 
 
 


