
Curriculum Vitae 

Persoonlijke gegevens 

Naam   : Hofland– de Haan 

Voornaam  : Irma 

Adres   : Langewerf 14 

    4273 XT Hank 

Telefoon  :  0162-402887 

Mobiel  : 06-55563872    

Geboren  : 12 mei 1969  

Geboorteplaats : Gorinchem 

Nationaliteit  : Nederlandse 

Geslacht  : Vrouw 

E-mailadres  : irma@hetleveninbalans.nl 

Burgerlijke staat : Gehuwd 

Rijbewijs   :  B 

 

Opleiding: 

MAVO-D, diploma 1986 

Dierenasiel/pensionhouder, verklaring LOI 1988 

KMBO Oriëntatie & Schakelen 1987, incl. stage trimsalon, dierenarts en dierenpension 

Typen, Tekstverwerking, diploma’s 1987/1988 

KMBO detailhandel incl. stage dierenwinkel 1988 

Nederlandse Bedrijfscorrespondentie, diploma 1990 

Medisch secretaresse Schoevers, diploma 1991 

Cursus personeelsbeleid Schoevers, diploma 1995 

Div. nascholingsdagen gemeente Gorinchem; 

training assertiviteit, functionerings- en beoordelingsgesprekken, 1993/1994 

EHBO- diploma en reanimatie 1996  

Opleiding Paraveterinair LOI, diploma 1999. 

Diverse nascholingsdagen voor dierenartsassistenten, 2002, 2003, 2004 

Hills NAP voedingsadviseur 1,2,3,4 certificaten 2001, 2002, 2003, 2004 

Opleiding Bach Bloesemtherapie voor dieren, certificaat 2004 

Opleiding Bach Bloesemtherapie voor mensen,  

Bach Centre, niveau 1,2 en 3, certificaten 2004, 2005, 2006 

Nascholingen Bach Bloesemtherapie voor dieren, ouderen en kinderen 

Talentenspel onder begeleiding van een coach 2007 



Gordon, communicatiecursus, certificaat 2008 

Jassentechniek therapeut voor dieren, diploma 2015 

Verdiepingscursus Praktische psychologie, certificaat 2016 

Brandveiligheidstrainingen Brandweer Midden en West-Brabant 2010 t/m 2017 

Deelname ETS (ramp)oefening Tweestedenziekenhuis, 2010 

Lezing communiceren met dieren, kynomassage, 2016 

Workshop TTouch, kynomassage, 2016 

Workshop speuren met je hond, hondenacademie Waawijk, 2017 

Workshop zelfbeheersing voor honden, hondenacademie Waalwijk, 2017 

Workshop hondenpsychologie, methode Jan Fennel door Pieke Evaerts, 2018 

Masterclass Michael Pilarczyk, persoonlijk meesterschap, dec 2017 

Werkervaring: 

Medewerkster dierenasiel Gorinchem, 1983-1988 

(vrijwillig op zaterdag en betaald in de vakanties) 

Vrijwilliger Cursus gehoorzame Huishond, dierenbescherming afd. Gorinchem  

1983-1988 

Collectant Dierenbescherming 

Achter een stand staan voor de dierenbescherming 

Postbezorgster Gemeente Gorinchem 1988-1990 

Administratief medewerkster bureau Onderwijsvoorrang Gorinchem & 

Vijfheerenlanden 1989 

Administratief medewerkster “Project Niet Werkloos Toezien” Gemeente Gorinchem 

1990 

Medewerkster Personeelsbeheer, afdeling Onderwijs, Gemeente Gorinchem 1990-

1996 

Paraveterinair Dierenkliniek “Sleeuwijk” 1996-2006 

Medisch secretaresse operatiekamers, Tweestedenziekenhuis, Tilburg en Waalwijk 

(nu ETZ) 2006 tot heden 

Nazorg katten bij dierenasiel Breda (Helaas, kon ik hier te weinig van mezelf in kwijt) 

Kattenoppas aan huis, Noorse boskatten en Europese kortharen (al zo’n 15 jaar) 

Hondenoppas van een kruising Dobermann/Duitse herder, een Basset en een 

Boomer   

Bach Bloesemconsulente voor mens en dier 2003-heden 



Privésituatie: 

Ik ben getrouwd met Marco en samen hebben we 2 zonen, Niels (18) en Emile (15). 

We wonen in Hank en hebben 2 honden. Snowy, een grote witte keeshond en 

Sunny, een Cavalier King Charles spaniel. 

Voor Snowy en Sunny hadden we ook al honden, maar deze zijn helaas overleden. 

We hebben ook cavia’s en een konijn gehad, maar ook deze zijn inmiddels 

overleden. 

 

Privé-ervaring met dieren: 

Als kind was ik altijd al met dieren bezig. Zelf hadden we een hond en 2 katten. Ook 

logeerden in de vakanties, de konijnen en cavia’s van de basisschool bij ons. Ik had 

een abonnement op het tijdschrift “Kat en Hond” en we waren lid van de 

dierenbescherming. Vanaf mijn veertiende werkte ik in de weekenden en vakanties 

in het dierenasiel in Gorinchem en hielp ik bij de training “Gehoorzame huishond”. 

 

 

Mijn ervaring met onze eigen honden: 

Vooral van mijn eigen honden heb ik ontzettend veel geleerd. Alle problemen en 

uitdagingen op het gebied van gezondheid en gedrag, hebben me uiteindelijk 

laten zien, wat mijn talenten zijn en wat mijn grootste passie is. 

 

Goldy, een oranje dwergkees, 1990-2004 

Goldy kregen we als pup. Ik volgde met veel plezier diverse 

gehoorzaamheidcursussen met hem bij Kynologenvereniging Waalwijk & Omstreken 

(EG en VEG) 

Hij bleek maar 1 testikel te hebben en werd 

gecastreerd. 

Verder had hij een patellaluxatie aan beide knieën, 

waar hij aan geopereerd is en onderging hij diverse 

gebitsreinigingsbehandelingen onder narcose. 

Toen Goldy 10 jaar was, werd onze oudste zoon 

geboren.  

Goldy was niet echt dol op kinderen en ik besloot 

Bach Bloesemdruppels te proberen. Dit was mijn eerste ervaring met deze therapie. 

Het werkte prima en ik ging me er verder in verdiepen. 

Goldy was een grote hond in klein formaat, waar we ontzettend veel plezier van 

gehad hebben. Hij overleed op 14 jarige leeftijd aan een leveraandoening.  



Sunny, Cavalier King Charlesspaniel, Blenheim, 1999 

Inmiddels werkte ik als paraveterinair bij Dierenkliniek “Sleeuwijk” en werd ik verliefd 

op een Blenheim Cavalier King Charlesspaniel “Sunny”. Sunny was jongvolwassen 

kwam samen met de fokster voor een hartecho. Hij bleek een hartruis te hebben en 

mocht niet als dekreu gebruikt worden. 

En dus zocht de fokster een nieuw thuis voor hem. 

Wij hebben Sunny 6 weken gehad. Hij is al in de eerste week gecastreerd omdat hij 

het hele huis onder sproeide. 

Ik had toen nog geen ervaring met Bach Bloesemtherapie, anders had het 

waarschijnlijk heel anders gelopen. Sunny leed aan het kennelsyndroom en at en 

dronk niet, was ontzettend bang voor alles en raakte compleet in paniek. Na 6 

weken van alles geprobeerd te hebben met veel geduld is Sunny teruggegaan naar 

de fokster, waar hij gebleven is tot hij op 8-jarige leeftijd overleed. 

 

 

Justy, Cavalier King Charlesspaniel Blenheim, 1999-2008 

Op het moment dat Sunny terugging naar de fokster, liep er een reutje van 16 

weken rond. We waren inmiddels gecharmeerd van dit ras en besloten “Justy” te 

nemen. Justy bleek een ontzettend lief- en ondeugend hondje en was een goede 

combinatie met Goldy en later met Cavalier King Charlesspaniel “Prince”.  

Met Justy volgde ik de beginners- en gevorderden gehoorzaamheidstraining bij 

Hondenschool “Biemans” in Dongen. Hij werd gecastreerd en zijn anaalklieren 

werden verwijderd. Helaas werd er op 6-jarige leeftijd een hartruisje ontdekt. Een 

veelvoorkomend probleem bij dit ras. Justy kreeg medicatie en verzwakte steeds 

meer. Ik probeerde van alles, maar uiteindelijk overleed uit zichzelf hij toen hij bijna 9 

jaar was.  

 

 

 



Prince, Cavalier King Charlesspaniel, driekleur, 2005-2009 

Na de dood van Goldy, kwam Prince, als pup. Justy was de eerste dagen niet echt 

blij met zijn komst, maar met Bach Bloesemtherapie was dit snel verholpen. Met 

Prince volgde ik een gehoorzaamheidscursus bij Hondenschool Breda. Toen Prince 

nog geen jaar was, ontdekten we dat hij Seringomyelia had, een aandoening van 

het centrale zenuwstelsel. Inmiddels een veelvoorkomend probleem bij dit ras. Deze 

ziekte heeft een dramatisch verloop. De zenuwpijn bleek onbehandelbaar. Na vele 

soorten medicatie van NSAID’s tot prednison en accupunctuur bij een 

natuurgeneeskundig dierenarts, hebben we Prince op 4- jarige leeftijd moeten laten 

inslapen. 

 

 

Floris, een witte middenslag keeshond, 2008-2016 

Op een gegeven moment, kwam ik op de landelijke website van dierenasiels Floris 

tegen. 

Een jong, volwassen hond, die als pup, vanuit het nest heel even bij een gezin heeft 

gewoond, en daarna zo’n 2 jaar in diverse asiels. Het was een risico, want hij was 

heel angstig, maar hij was erg lief naar onze kinderen. 

Met heel veel geduld, liefde, Bach 

Bloesemdruppels, adviezen van 

gedragstherapeuten van o.a. N & N 

dogtrainers en een zachte leiding, 

heeft Floris uiteindelijk een heel mooi leven 

kunnen leiden.  

Samen hebben we vele lange wandelingen 

in de Biesbosch gemaakt, waar hij ook heerlijk 

kon zwemmen. 

Floris is 10 of 11 jaar geworden en overleed vrij 

plotseling aan een hersenaandoening. 

 

 

Charly, een Cavalier King Charlesspaniel, 2009-2018 

Omdat we na Prince geen Cavalier King 

Charlesspaniel van een fokker meer wilden, 

vanwege alle gezondheidsproblemen binnen 

dit ras, besloten we een hondje uit het 

dierenasiel te nemen. Dit werd Charly. Een 

ontzettende lieve knuffel/schoothond vanaf 

de eerste dag. Hij was 6 jaar. Wij waren 

Charly’s 3e huis en hij had daardoor 



verlatingsangst ontwikkeld en plaste in huis en had last van voerbaknijd. Met Bach 

Bloesemtherapie was dit goed te behandelen. 

Charly & Floris bleken samen een “gouden stel” te zijn. 

Met alle honden die daarna kwamen, had hij niet zo’n goede band als met Floris. 

Op latere leeftijd kreeg – en hij prostaat- en blaasproblemen. Hij werd gecastreerd, 

maar is daarna blijven tobben met gezondheidsproblemen. Uiteindelijk was hij zowel 

lichamelijk als geestelijk op en hebben we hem uit liefde in laten slapen. Hij was bijna 

14 jaar. 

 

Tommy, een witte middenslag keeshond, jan t/m juni 2016 

Na Floris, kwam Tommy uit het asiel in Limburg. Tommy was al 8 jaar en had ernstig 

HD. Hij was veel te zwaar en kreeg medicijnen en speciaal voer. Bovendien had hij 

een trauma/gedragsprobleem ontwikkeld, doordat zijn vorige eigenaar hem in een 

kolenhok stopte als Tommy erg waaks was naar de visite. Hij had zijn eigenaar 

gebeten. 

Het team van het asiel raadde ons af om Tommy te nemen omdat ook het gastgezin 

waar hij een paar weken geweest was, niet gecharmeerd van hem was. Maar wij 

besloten toch de uitdaging aan te gaan. Tommy kon totaal niet alleen zijn, had de 

neiging tot bijten en had al snel een rangordeprobleem met Charly. We 

raadpleegden o.a. een dierentolk en zij raadde ons aan om 100 % de leiding te 

nemen en alles te bepalen voor Tommy. Ik las 

o.a. de boeken van Cesar, maakte een plan met 

leiderschapsregels en een trainingsschema en de 

juiste combinatie Bach Bloesems en Ttouch en 

ging aan de slag. Iedereen binnen ons gezin 

hield zich aan deze regels en veel gedrag werd 

in goede banen geleid. Hij kon zelfs alleen zijn. 

Verder probeerde ik veel adviezen van allerlei 

gedragstherapeuten en las ik veel. En het lukte 

ook om hem weer op gewicht te krijgen. Toch 

bleef het moeilijk. Onder invloed van de pijn aan 

zijn heupen, verslechterde zijn gedrag uiteindelijk 

weer. We hebben hem laten inslapen, maar zullen hem nooit vergeten. Ik heb door 

hem ontzettend veel geleerd over hondengedrag.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Snowy, een grote witte keeshond, 2016-heden 

Omdat we binnen een half jaar Floris en Tommy verloren, besloten 

we om weer eens een pup te nemen. 

Het is Snowy geworden. Vanaf de geboorte hebben we diverse 

bezoekjes aan het nest gebracht en waren we klaar voor zijn 

komst. En zo begon het zindelijk maken, inprenten en socialiseren. 

Een hele klus, daar de fokker hier niet veel aan had gedaan. 

Bovendien kreeg Snowy Giardia en bezocht ik vele malen de 

dierenkliniek en de Silverlinde, instituut voor natuurgeneeskunde bij 

dieren, voor antibiotica en natuurgeneeskundige ondersteuning. 

Tevens verdiepte ik me in voeding, vers vlees enz. en overlegde 

met diverse voerleveranciers. 

Uiteindelijk is hij er vanaf gekomen, zonder blijvende darmproblemen.  

Met Snowy volgde ik de puppy/beginners/gevorderden en vergevorderden 

gehoorzaamheidscursussen bij Hondenacademie Waalwijk en diverse workshops. 

Samen gaan we graag naar de Biesbosch, de duinen of het strand om te wandelen 

en te zwemmen. 

 

Sunny, Cavalier King Charlesspaniel, Blenheim 

Toen Snowy volwassen begon te worden en Charly ouder en het ernaar uitzag dat 

Charly niet lang meer te leven zou hebben, dacht ik erover na, 

om er een hondje bij te nemen. Ik keek bij dierenasiels en 

daarna bij de Cavelieropvang en ineens zag ik hem. Hij was 3 

jaar, woonde bij zijn tweede gezin en moest weer weg. 

Het was liefde op het eerste gezicht. Hij leek in eerste instantie 

niet echt veel problemen te hebben en was erg lief. Wel 

vroegen ze iemand met ervaring. Dit blijkt ook nodig te zijn. 

Sunny(hij heette eerst anders) was totaal niet opgevoed, te 

zwaar, blafte naar alles en kon niet alleen zijn. Verder had hij 

oorproblemen gehad en trok hij ontzettend aan de riem, hij was 

werkelijk buiten niet te hanteren. 

Het is weer een zoektocht naar de juiste combinatie van 

leiderschap, Bach Bloesems en training. Nu, na een paar 

maanden gaat het al veel beter, maar kost het nog veel geduld. Het is geweldig om 

te doen en te zien, dat hij vooruit gaat. Ook nu verdiep ik me weer volop in 

hondengedrag om zijn specifieke problemen op te lossen. Dit keer hebben we heel 

veel aan de methode van Anniek Winters en Jan Fennel. 

 

 

 



Mijn talenten en vaardigheden: 

 

De verzorging van dieren, vooral honden en katten: 

Het beoordelen van de gezondheid 

Verzorging vacht, ogen, oren, nagels, gebit 

Verwijdering teken, ontwormen 

Behandeling tegen vlooien enz. 

Medische verzorging (bijv. toedienen medicatie, 

wondverzorging, injecties geven enz.) 

Voedingstoestand beoordelen, juiste voer uitzoeken, 

begeleiden overgewicht hond en kat 

Zorgen voor een schoon verblijf en een warme ligplaats 

Uitlaten, training, trainingsschema maken 

Spelen, liefde en aandacht geven 

Hulp van een dierenarts of andere deskundige inroepen, indien nodig 

Evt. TTouch 

Evt. gebruik van hulpmiddelen (snuitje, riem/tuig, clicker enz.) 

Ervaring met schuwe dieren/observeren van gedrag 

Bach Bloesemremedies toedienen 

 

Assisteren van een dierenarts: 

Bij behandeling (vasthouden, röntgen, bloed- en urineonderzoek, echo enz.) 

Bij operaties (ervaring met veel sectio’s, castratie, sterilisatie, kruisbandoperaties, 

patellaluxaties, anaalklieren verwijderen, maagtorsies, ellebogen, keeloperaties, 

oogoperaties, ooroperaties enz.) 

OK gereed maken, assisteren bij ingreep/anesthesie 

Nazorg na narcose of operatie 

Injecties geven 

Steriliseren van doeken en instrumenten 

Verwijderen van tandsteen onder narcose 

Medicatie klaarmaken 

Adviseren/voorlichting geven 

Bestellingen doen bij leveranciers/voorraadbeheer 



Balie/telefoon/administratie/gastvrouw 

 

Baliewerkzaamheden 

Ontvangen van bezoekers 

Regelen en initiatief nemen 

Adviezen/voorlichting/informatie geven aan het publiek 

Adviseren over verzorging, gedrag, ziekte, gezondheid, voeding enz. 

Telefoon beantwoorden, doorverbinden enz. 

Administratie bijhouden 

Afrekenen 

Gegevens verwerken, formulieren invullen 

Opruimen en presenteren ruimte 

Bezoekers rondleiden 

Begeleiding bij opname en ontslag 

Goede uitdrukkingsvaardigheid Nederlandse taal in woord en geschrift 

Ervaring in de medische sector 

 

Personeelswerkzaamheden 

 

Inzicht in personeelswerk, sollicitatiegesprekken, functionerings- en 

beoordelingsgesprekken, contracten, verlof, motiveren personeel, notuleren 

vergaderingen enz., begeleiding van stagiaires, vrijwilligers, inwerken personeel. 

 

Bachbloesemtherapie voor mens- en dier 

 

Telefonisch- of persoonlijk consult 

Luisteren, samenvatten, analyseren, 

Remedies selecteren, gebruiksadvies, bereiden remedies, 

Verslag geselecteerde remedies mailen/meegeven 

Terugkoppeling na enkele weken  

Voortgang bijhouden 

Schrijven voor mijn website hetleveninbalans.nl 

Foto’s voor de website uitzoeken 



Reviews verzamelen 

Schrijven voor brochures 

Visitekaartje ontwerp bedenken 

 

Heel lang heb ik gedacht, dat Bach Bloesemtherapie mijn roeping was, maar 

uiteindelijk kwam ik er door Sunny achter, dat mijn passie echt bij dieren ligt. 

 

 

 

 

Begeleiden/adviseren 

Ik vind het leuk het beste uit zowel mens als dier naar boven te halen, zodat zij hun 

mooiste zelf kunnen worden en hun mooiste leven kunnen leiden. 

 

Schrijven:  

Mail, verslagen, blogs, artikelen of ervaringen voor de website. 

 

Verdieping/dingen uitzoeken 

Bijv. voor meer informatie of om problemen op te lossen m.b.t. gedrag, ziekte, 

gezondheid en balans. 

Ik lees veel en zoek veel op internet en informeer zo nodig bij deskundigen. 

 

Andere eigenschappen: 

Representatief, verzorgd uiterlijk, empathisch, goede sociale- en communicatieve 

vaardigheden, 

rustig, enthousiast, goede collega, tactvol, geduldig. 

Kan goed luisteren, analyseren, kwaliteiten in anderen zien, altijd goedgehumeurd, 

positief ingesteld. 

Geïnteresseerd in mens en dier, groot verantwoordelijkheidsgevoel, stressbestendig. 

 

Hobby’s 

Met dieren bezig zijn, veel lezen en leren, wandelen met de honden in de natuur, 

hondentraining, zwemmen, yoga en leuke dingen doen met mijn gezin en 

vriendinnen. 

 



Mijn toegevoegde waarde: 

 

Mijn hele leven ben ik al bezig met dieren en met mijn persoonlijke ontwikkeling. 

Inmiddels kan ik zeggen, dat ik door deze zoektocht ervaringsdeskundige ben en 

veel te delen heb met anderen op deze vlakken. 

Ik heb ontdekt dat het mogelijk is, om hele mooie resultaten te bereiken met Bach 

Bloesemtherapie. 

Bovendien is het een natuurlijke, eenvoudige- en goedkope methode. 

Dieren én mensen worden relaxter en staan meer open om te leren.  

  

 

 

Tenslotte 

 

Wil ik u bedanken voor de genomen moeite, om dit te lezen. Ik hoop dat het mij 

gelukt is, u te overtuigen van mijn toegevoegde waarde.  


