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Nieuwsbrief 11. Het sproeien van uw kat in huis.
Sproeit uw kat in huis? Er bestaan verschillende therapieën
die kunnen helpen om dit probleem op te lossen.
Soms is één methode voldoende om het sproeien te
verhelpen; een andere keer moeten alle therapieën tegelijk
gebruikt worden. Dit is afhankelijk van de (motivatie van
de) kat en van hoelang het probleem al bestaat. Hier volgen
enkele tips:
1. Sproeiplek goed reinigen met Soda, groene zeep of
Biotex.
2. Sproeiplek een ander doel geven bijvoorbeeld water
en/of voer op de sproeiplek plaatsen.
3. Katenmand op de sproeiplek zetten.
4. Sproeiplek onaangenaam maken bijvoorbeeld:
aluminiumfolie, dubbel klevend plakband of ballonnen.
5. Koop bij ons op de praktijk Feliway verdamper en
plaats deze in het stopcontact in de ruimte waar de kat
de meeste tijd doorbrengt. De geruststellende
feromonen die hierdoor in de ruimte komen, kunnen
voorkomen dat de kat sproeit.
6. Watjes met Feromonen. U kunt vergelijkbare
geruststellende Feromonen bij uw kat verzamelen
door om de dag met een make-up watje langs de
mondhoek van de kat te vegen. Deze watjes worden
vervolgens op de sproeiplaats geplakt. Omdat zijn
geur daar nu aanwezig is, zal de kat er waarschijnlijk
minder snel overheen sproeien. Indien deze therapie
enige maanden wordt volgehouden, zal de kat afleren
hier nog te sproeien.

7. Lapje met Feromonen. Dit werkt net als de watjes, met
de geur van uw eigen kat. U leg de lapjes stof in de
mand van uw dier. Omdat de kat erop ligt, zit zijn eigen
geur aan de lapjes. U kunt zo de geur verspreiden naar
andere plaatsen in huis, door de lapjes daar te leggen.
Ook dit kan het sproeien verminderen. In alle gevallen
is het belangrijk dat u probeert te achterhalen
“WAAROM” uw kat sproeit.
Een kattengedragstherapeut is graag bereid om u te helpen
en een Dierentolk is bereid om met uw dier in gesprek te
gaan.
Als u vragen hebt, schroom niet bel “Praktijk Jodieboy”.

