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Nieuwsgierig naar uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot hygiëne bij gezelschapsdieren? Of geïnteresseerd in 

actuele informatie op het gebied van gezondheid bij honden of katten? Middels deze nieuwsbrief ontvangt u maandelijks 
een update over wat er speelt in deze sectoren en hoe Biosecurity BV. hierop inspeelt. Door het ontvangen van deze 

nieuwbrief heeft u als eerste toegang tot BiosecurityNieuws en blijft u altijd op de hoogte van onze acties.   
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Darmklachten als gevolg van stress 
 

Merkt u dat uw huisdier toch stress ervaart? Let dan goed op. 
Stress kan namelijk leiden tot een verandering in de ontlasting 
(diarree). Op het moment dat uw huisdier spanning of stress 
ervaart, gaat het lichaam namelijk over op de vlucht-of-vecht-
reactie om op ‘het gevaar’ te reageren. De darmen doen daar volop 
aan mee. Stress kan in dit geval een verstoorde darmflora 
(dysbacteriose) veroorzaken, met diarree als gevolg. De oplossing 
is het verminderen of wegnemen van deze stress-factoren. Vaak is 
deze vorm van diarree snel over wanneer het stressniveau weer 
verlaagd is. Ter bevordering van het herstel van de darmflora kunt 
u het spijsverteringsstelsel van uw dier extra ondersteunen. ZooLac 
Propaste® stabiliseert de spijsvertering en balanceert de bacteriële 
darmflora waardoor diarree sneller ver-holpen kan worden. 
 

Door preventief ZooLac Propaste® aan uw hond of kat te geven 
voorkomt uw deze problemen. Voor meer informatie over ZooLac 
Propaste®, klik hier.  
 
 
 
 

    
 

In quarantaine met je huisdier  
Een leuk weetje in tijden van thuis zitten: 
 

 

Praat jij wel een tegen je huisdier? Goed nieuws, het is niet gek en 
je wordt er slimmer van! Veel mensen bespreken, bewust of 
onbewust, wel eens de dag met hun huisdier. Als volwassenen 
wordt het soms gezien als iets geks of zelfs onnozels. Dat is echter 

niet waar, blijk uit onderzoek. Dat we met onze huisdieren praten 
is juist goed: dit helpt ons namelijk om ons empathisch vermogen 
te ontwikkelen en onze sociale intelligentie te trainen.  Je wordt er 
dus indirect slimmer van. We ‘vermenselijken’ dieren of voor-
werpen en dat heet antropomorfisme. Bij kinderen is antro-
pomorfisme al sterk aanwezig, maar de ontwikkeling van onze 
sociale intelligentie gaat ook na onze jeugd gewoon door. Op het 
moment dat we geen sociaal contact hebben met andere mensen, 
bedenken we een sociale interactie met een dier of voorwerp. We 
zien bijvoorbeeld gezichten in voorwerpen, zoals in de knopen op 
een stoel of in de koplampen van een auto, en we geven onze auto 
een naam. We zijn daarmee de enige soort die dit kan. 
 

Hoe vaker we communiceren met huisdieren, hoe beter we in staat 
zijn om de intenties van andere mensen in te schatten. Het is dus 
een teken dat je brein goed functioneert. Het kan daarnaast helpen 
tegen een gevoel van eenzaamheid. Dus: je bent niet gek als je de 
dag doorspreekt met je hond of kat. 
 

(bron: www.plusonline.nl) 
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Huisdieren met coronastress 
 

De coronacrisis en de daaropvolgende maatregelen hebben een 
heleboel gevolgen voor ons dagelijkse leven, en die gevolgen voelen 
ook onze huisdieren. Nu we met z’n allen massaal thuis aan het werk 
zijn, hebben huisdieren meer gezelschap maar hierdoor is ook de 
routine zoek. De hond die iedere dag heel lang alleen was heeft nu 
24 uur per dag mensen om zich heen. De kat die het rijk alleen had 
wordt nu de hele dag geaaid. Routines zijn voor honden en katten 
belangrijk voor zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid. 
Probeer daarom zo veel mogelijk vast te houden aan de dagelijkse 
routines en weet welke routines voor uw dier belangrijk zijn.  
 

Helaas kunnen we de huidige situatie niet negeren. En ondanks dat 
honden gewoontedieren zijn, kunnen ze snel wennen aan nieuwe 
routines. Het is daarom van belang om uw huisdier zo snel mogelijk 
een nieuwe routine aan te wennen.  
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