De jaarwisseling is voor onze huisdieren altijd een zeer stressvolle periode.
In deze hand-out heb ik enkele tips op een rijtje gezet om goed het nieuwe jaar
in te komen.
Het kan altijd gebeuren dat de kat van een dichtbij zijnde vuurwerk knal kan
panikeren.
Houd je kat op tijd binnen, vooral als de kat angstig is voor vuurwerk.
Het kattenluik, de ramen en deuren goed afsluiten, zodat de kat niet naar buiten kan.
Zorg voor veilige schuilplaatsen in huis waar de kat zich in kan verstoppen.
De kattenbak, drinkwater en eten zo dicht mogelijk bij de kat plaatsen.
De Tv of radio aanzetten zodat ze het vuurwerk niet kan horen. (ook voor de hond)
Indien mogelijk: Stop watten vetgemaakt met wat (olijf) olie in de oren. (hond/ kat)

Merk je op als de kat (hond) aandacht vraagt omdat ze bang zijn, troost dan het dier
niet want dan versterkt en bevestigd je het gedrag alleen maar, je negeert het gedrag
op dat moment.
Je kunt de kat/hond ook afleiden met een speeltje voordat het vuurwerk begint.
Algemeen:
Zorg dat de kat (hond) gechipt is en anders gegevens bij zich heeft aan een bandje.

Als je kat erg angstig is, kan je extra hulpmiddelen inzetten om haar de
feestdagen zo comfortabel te helpen doormaken.
Feliway: is een kopie van het gezichtsferomoon van de kat. Het wekt op natuurlijke
wijze een vertrouwd gevoel op bij de kat. Feliway kan katten zo helpen bij stressvolle
situaties.
De spray kan worden ingezet bij krabben, sproeien, een bezoek aan de dierenarts
en het kattenpension. Je kunt de spray ook als ondersteuning van de Feliway
Verdamper gebruiken op deurposten, het kattenluik, vensterbanken en andere
prominente voorwerpen in je huis.

Zylkene: is een voedingssupplement dat ondersteuning biedt aan honden en katten
bij angst- en/of stress-situaties of voorafgaand aan een te voorziene stressperiode.

Gebruiksaanwijzing
Zylkène dient oraal te worden toegediend. Zylkène bestaat uit een capsule met
daarin een smaakvol, water oplosbaar poeder. De capsule kan in haar geheel
toegediend worden. Het verdient echter de voorkeur de capsule te openen en de
inhoud te vermengen met het voer of tussendoortje.

