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FOTOSERIE DE SCHALLMAIER-INDEX 

Alles voor onze dieren,

ook acupunctuur

Baardagaam

Paco krijgt acupunctuur tegen constipatie in een dierenkliniek in Bedford Hills, VS.

Bactrische kameel

Jewel heeft last van artritis in de voorpoten en wordt daarvoor behandeld in een dierentuin in
Brookfield, VS.

Blauwkeelara 

De dierentuin in Brasilia, Brazilië, geeft acupunctuur in combinatie met lasertherapie aan
chronisch zieke dieren.

Carolina-doosschildpad

Garfunkel, gevonden met een gebroken schild, wordt geholpen aan gebrekkige eetlust,
universiteit Raleigh, VS.

Cavia

Een van de twee cavia’s van een vaste klant van een acupunctuurdierenkliniek in Buxton,
Australië.

IJslander

Een paard wordt behandeld tegen rugklachten op een stoeterij in de buurt van Frankfurt,
Duitsland.

Kat

Ivy krijgt haar maandelijkse behandeling tegen angststoornis in een holistische kliniek in Seattle,
VS.

Kemps zeeschildpad

Dexter wordt behandeld in een zeeschildpaddenziekenhuis in Massachusetts, VS, nadat hij was
gestrand.

Kip

Met één naald wordt een kip dusdanig gekalmeerd dat-ie vrijwel direct een ei legt, universiteit
Reddick, VS. 

Koala

Lottie, 17 jaar, wordt geholpen aan gespannen spieren in de onderrug in een dierentuin in
Columbia, VS.

Komodovaraan

Tirto heeft problemen met eten en lopen. Een eerdere steroïdenbehandeling mislukte.
Dierentuin Singapore.

Konijn

Een non-profitkliniek voor huisdieren in New York, VS,  behandelt een konijn voor diverse
aandoeningen.

Miniteckel

Chocolate wordt in een dierenkliniek in Tokio, Japan, geholpen aan lumbale hernia.

Olifant

Olifant Chand Nuan krijgt algemene electroacupunctuur in een olifantenziekenhuis in het
noorden van Thailand.

Pad

Een pad wordt geholpen aan onder andere artritis op de veterinaire universiteit in Davis,
Californië, VS.

Pauw

Een pauw krijgt acupunctuur voor eetluststimulatie en verlamde ledematen, locatie onbekend.

Steenuil

Een uilenopvang in Madrid, Spanje, helpt een uil die gewond raakte na een botsing met een
fabriekskachelpijp.

Stinkdier

Luna wordt in de dierentuin van Topeka, VS, geholpen aan een kreupele rechterachterpoot. 

Sumatraanse tijger

Pedang wordt in een openluchtdierentuin bij Tel Aviv, 
Israël, geholpen aan een chronische oorinfectie.

Toekan

Een toekan met een gebroken poot wordt behandeld met electroacupunctuur in de dierentuin
van Brasilia, Brazilië.

Winterkoninkje

Een vogel wordt geholpen aan een beschadigde rechterpoot na een ongeluk met een muizenval,
Virginia, VS.

Yacarekaaiman

Bino, een albino, krijgt zijn wekelijkse behandeling tegen scoliose en kyfose in het aquarium van
Sao Paulo, Brazilië.

Zwartvoetpinguïn

Een pinguïn wordt geholpen aan een aandoening van de wervelkolom in een aquarium in
Connecticut, VS.
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Lees ook

Schallmaier-index over achtergebleven helmen op het Oekraïense
slagveld

Op pad met een bordkartonnen koningin Elizabeth

Orthopedische hulp voor dieren

De mens bekommert zich steeds meer om de gezondheid van dieren.

Althans: om een klein deel daarvan, met name huisdieren en

dierentuindieren. Bij ziekte kunnen ze rekenen op een uitvoerige

medische behandeling, en zelfs, zo ontdekte fotoredacteur Frank

Schallmaier, op acupunctuur. Afgaande op de blik in hun ogen lijken de

dieren dit volstrekt normaal te vinden.
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