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Vuurwerk
Is het weer de tijd om het jaar
af te sluiten met een knal en
een flits? Voor veel dieren is
vuurwerk echter een ramp en
dat geldt vaak ook voor uw kat.
Wellicht kent u dat wel, de
eerste gillende keukenmeid en
uw kat is volledig van slag. Ze
kijkt angstig om zich heen, op
zoek naar een veilige plek voor
het onbekende en u sust en
stelt haar gerust.

Troost
Geduld is een schone zaak. In
de literatuur wordt vaak
gezegd dat je afwijkend
gedrag moet negeren en
belonen als de kat normaal
gedrag vertoond. Onzin, je
mag bij angstig gedrag je kat
best een fijne knuffel geven als
ze hier om vraagt maar
bevestig niet de negatieve
prikkel van het vuurwerk. Ga
dus niet zelf zenuwachtig
rennen en vliegen om ramen
en gordijnen te sluiten. Hou
het klein en loop niet achter je
kat aan maar wacht tot ze bij je
is. Troost (steun) werkt prima
zonder al te veel aandacht te
geven aan de negatieve
prikkel.

vuurwerk en uw kat

Tips om oud en nieuw veilig door te
komen met een tevreden kat
Oud en nieuw gaat nog altijd gepaard met vuurwerk.
Katten en vuurwerk gaan echter vaak niet goed samen.
Katten kun je trainen om te wennen aan het vuurwerk
maar het allerbelangrijkste is te zorgen voor een veilige
omgeving. In uiterste gevallen is er medicatie
beschikbaar.

veilige omgeving
Houd de kat tijdens de jaarwisseling binnen, sluit het
kattenluik. Een kat is tijdens de jaarwisseling buiten helaas
vaak mikpunt voor vuurwerk wat kan leiden tot ernstig
trauma of erger. Als je kat binnen is zorg dan voor een
rustige plek waar de kat zich kan terugtrekken, let er er wel
op dat de kat hier kan beschikken over een kattenbak.
Kruipt de kat onder de bank of bed, laat hem dan lekker
met rust, dit is zijn veilige plek. Tenslotte, sluit gordijnen
en zorg voor voldoende licht op de plek waar de kat
verblijft. Een radio of TV kan het geluid van buiten
dempen.
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trainen
Een kat kun je trainen om te wennen aan het vuurwerk. Er
zijn CD’s met instructies in de handel met
vuurwerkgeluiden. Nadeel van deze methode is dat je
vaak ver van tevoren moet starten, minimaal 2 maanden.
Ook zul je deze training in beperkte mate jaarlijks moeten
herhalen voor een goed resultaat. Bij verkeerde uitvoering
van de instructies kan de angst verergeren.

Rose Mallow
Kattenoppas
In oktober 2013 ben ik gestart
met Kattenoppas Rose Mallow. Ik
verzorg uw huisdier in hun eigen
vertrouwde omgeving.
Onbezorgd een weekend weg,
lekker op vakantie of direct een
oppas nodig. Ik verzorg uw katten
liefdevol tijdens uw afwezigheid.
Ook voor een kat of poes geldt
dat ie zich prettig voelt in zijn
eigen omgeving. Kleine
huisdieren zoals cavia’s, konijnen,
vissen en vogels worden ook
goed verzorgd. Ik zorg ervoor dat
het uw huisdieren aan niets
ontbreekt als u er niet bent.
Kattengedrag
In januari 2015 ben ik begonnen
met de opleiding tot
Kattengedragstherapeute. Tijdens
het eerste jaar heb ik mij vooral
verdiept in de theorie van
Kattengedrag, de medische
aspecten en het adviesgesprek.
De komende periode bestaat uit
meer praktijkervaring, zo loop ik
stage bij een reeds
gediplomeerde gedragstherapeut
en zullen we samen met onze
medestudenten enkele consulten
uitvoeren en evalueren. Mocht u
nu behoefte hebben aan een
advies, dan kunt u mij hierover
geheel vrijblijvend benaderen.

medicatie
Katten reageren wisselend op kalmerende middelen,
terughoudendheid is geboden. Bespreek het gebruik van
medicatie altijd met uw dierenarts. Medicatie zorgt er vaak
niet voor dat de kat minder angstig wordt, het zorgt er
voor dat de kat minder reageert of juist meer dapper is.
Van enkele medicijnen is bewezen dat de kat juist
gevoeliger wordt voor geluiden, maar door sufheid minder
reageren (Vetranquil of Acepromazine), deze middelen
leiden enkel tot meer angst voor vuurwerk en worden
afgeraden.
In het woud aan reguliere medicatie gaat mijn voorkeur uit
naar licht kalmerende middelen zoals Zylkène, Bach
bloesem druppels zoals Bach Rescue of verdampers zoals
Feliway die geplaatst kunnen worden in de buurt van de
veilige plek voor de kat.

tenslotte
Enkele belangrijkste tips op een rijtje
-houd uw huisdier binnen
-beloon de kat bij normaal gedrag
-blijf zelf rustig bij vuurwerk
-troost (steun) uw kat als ze bij u komt
-zorg dat de kat is gechipt
-sluit ramen en gordijnen
-de kat zich kan terugtrekken op een veilige plek
-laat de kat met rust op zijn veilige plek
-start tijdig met trainingen
-gebruik geen versuffende medicatie
-start op tijd met rustgevende medicatie - verdamper

Meer info: www.rosemallow.nl
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