Angst en stress bij huisdieren
Graag willen wij u op de hoogte brengen van de mogelijkheid om uw kat of hond
bij angst of onzekerheid een handje te helpen om zich beter te voelen.
Bij uw kat kan stress veroorzaakt worden door bijvoorbeeld een bezoek aan de
dierenarts, een verhuizing, onweer, of door de introductie van een nieuwe
huisgenoot. Dit kan leiden tot binnen plassen of sproeien, krabben aan de
meubels, blazen tegen z'n huisgenoten of neerslachtigheid.
Voor katten is een verdamper en een spray ontwikkeld die een feromoon
verspreidt. Dat is een geurstof, die wij niet ruiken maar die een geruststellend
effect heeft op uw kat. Dat kan ervoor zorgen dat de stress bij uw kat sterkt
gereduceerd wordt.
Bij uw hond kan stress veroorzaakt worden door bijvoorbeeld alleen zijn, door
angst voor vuurwerk of door onweer. Ook wagenziekte kan door stress
veroorzaakt worden. En een pup die net bij de nieuwe eigenaar is, kan erg bang of
onzeker zijn zonder z'n moeder. Tegen dit soort angst of stress is voor honden
een verdamper, een halsband en een spray ontwikkeld. Deze producten
verspreiden, net als die voor de kat, een geurstof die wij niet ruiken maar die een
kalmerend effect heeft op uw huisdier zonder dat hij lichamelijk slap of moe
wordt.
De verschillende feromoon-producten zijn op allerlei manieren te gebruiken. De
verdamper kunt u thuis in het stopcontact stoppen in de ruimte waar uw huisdier
het meest verblijft. Na 1-2 weken heeft hij z'n optimale werking. De spray voor de
kat kunt u in huis gebruiken op plaatsen waar geplast, gesproeid of gekrabd
wordt. De spray voor de hond kunt u in de auto gebruiken tegen wagenziekte. De
halsband kan fijn zijn voor een hond die in pension gaat en daar nerveus is, of bij
een pup die u ophaalt bij de fokker.
Naast feromoon-producten zijn er ook tabletten en voeding ontwikkeld die angst
verminderend werken.
Alle bovengenoemde producten zijn in onze praktijk verkrijgbaar. Heeft u vragen
over de mogelijkheden of het gebruik ervan bij uw huisdier, dan helpen wij u en
uw huisdier graag verder.
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