EEN UITGAVE VAN DIERENKLINIEK PARKSTAD DIERENZORG

December: feesten & knallen
Alweer de laatste maand van dit veelbewogen jaar, waarin we de diagnostische mogelijkheden in
onze kliniek in Heerlen hebben uitgebreid, onze dierenartsen zich verder hebben gespecialiseerd, we
het Parkstad Zorgplan hebben geïntroduceerd en de voorbereidingen voor onze exclusieve
kattenpraktijk volop in gang hebben gezet!
Deze nieuwsbrief bevat tips om dit jaar zo goed mogelijk af te sluiten voor u en uw geliefde dier.

Veilig de feestdagen door
We gaan een gezellige tijd tegemoet met mooie versieringen en knus samenzijn. In die feeststemming
kan wel eens een ongelukje gebeuren, vandaar dat we u hier graag in adviseren:
Hou uw huisdier goed in de gaten in de buurt
van kerstversiering: ze kunnen deze opeten,
hierin verstrikt raken of zich bezeren aan
stekende onderdelen (scherven, haakjes). Laat
ook brandende kaarsjes nooit onbeheerd
achter: er is altijd kans dat uw dier deze
omstoot. Daarnaast kunnen planten, zoals
kerststerren en hulst, huidirritatie veroorzaken,
en eventueel lijden tot maag-darmklachten
indien hier veel van wordt gegeten.
Een uitgebreid feestdiner hoort ook bij de tradities, maar laat uw dier hier niet te veel van profiteren!
Let met name op met chocolade, druiven/rozijnen en ui-achtigen. Indien uw hond of kat hier iets van
gegeten heeft, neem dan contact met ons op.

Laat Oud en Nieuw niet verknallen
Mensen gebruiken vuurwerk om het nieuwe jaar feestelijk in te luiden, maar voor onze dieren is dit
een onbegrijpelijk gebeuren. De luide knallen kunnen ze angst aanjagen, die ze ook kunnen
generaliseren naar andere luide geluiden. Daarom is het belangrijk uw dier zo goed mogelijk hierin te
begeleiden.

Wij adviseren de volgende opties (in volgorde van voorkeur):
• Training: in onze november nieuwsbrief staat beschreven hoe u uw huisdier geleidelijk kunt laten
wennen aan vuurwerkgeluiden. Belangrijk hierbij is dat u de geluiden zó zacht afspeelt dat het dier
geen angst vertoont, pas dan mag u geleidelijk het volume verhogen.
• Omgeving aanpassen: tijdens de jaarwisseling kunt u de knallen zo veel mogelijk maskeren door
ramen te blinderen, de radio/tv wat luider te zetten (mits het dier deze geluiden gewend is), en
honden op een rustig moment uit te laten. Zorg ook voor voldoende (afgeschermde) schuilplekken,
waar het dier zich naar keuze kan terugtrekken.
• Feromonen: er bestaan producten voor honden (Adaptil®) en katten (Feliway®) die de geruststellende
werking van natuurlijke signaalstoffen (feromonen) nabootsen. Beide producten zijn te verkrijgen als
verdamper of spray, en voor honden bestaan ook halsbanden en tabletten. Gebruik deze producten
minstens 2 uur van tevoren, zodat de geur zich goed kan verspreiden.
• Voedingssupplementen: Zylkène® werkt specifiek bij stressvolle situaties en hoeft slechts eenmaal
daags, gedurende enkele dagen gegeven te worden. Griffonia werkt kalmerend bij algemene angst,
vraag in onze kliniek naar een dosering op maat.
• Medicatie: Alprazolam is een middel dat angst vermindert, zonder het dier suf te maken. Het voordeel
hiervan is dat het dier kan leren omgaan met de knallen. Om diezelfde reden raden we medicatie af die
als spierverslapper werkt, zonder de onderliggende angstgevoelens te verminderen (Vetranquil®).

Bovengenoemde producten zijn te verkrijgen in onze kliniek in Heerlen. Voedingssupplementen en
medicatie worden afgestemd op gewicht, dus natuurlijk bent u welkom om uw huisdier bij ons te
komen wegen. Kom gerust langs voor advies op maat!

Namens ons hele team wensen we jullie:

Fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!

Wist u dat…
… we grootse plannen hebben voor het nieuwe jaar? Dan zal namelijk onze kattenkliniek openen,
waar exclusief katten behandeld zullen worden. Natuurlijk blijft uw kat welkom in zijn vertrouwde
omgeving op de Bautscherweg, waar we dezelfde gespecialiseerde zorg zullen bieden! De nieuwe
kattenkliniek zal, daarentegen, een extra optie bieden voor die katten die niet zo van hondengeurtjes
houden.
… u ook in het nieuwe jaar het Parkstad Zorgplan kan afsluiten voor uw geliefde dier? Dit is een
voordeelpakket, waarmee u voor een vast bedrag per maand uw hond/kat een jaar lang kan voorzien
van preventieve zorg (vaccinaties, ontworming, anti-vlo, gezondheidscontroles, …). Een mooi
voornemen om uw dier van de beste zorg te voorzien! Vraag gerust in onze kliniek voor een
infopakket op maat van uw huisdier!
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