
Het gebruik van bachbloesems bij katten/poezen. 
 

Ook een kat of poes kan zich wel eens niet lekker in zijn velletje voelen en hebben ook hun ups- en 

downs. Je kan hen hierbij helpen met de bachbloesemremedies.  

 

Wat zijn bachbloesems?  

 

Bachbloesems zijn vloeibare extracten van planten die je een positief effect geven wanneer je last hebt 

van storende emoties en gemoedstoestanden zoals angst, depressie, stress, piekeren, gebrek aan 

zelfvertrouwen,etc.. Ze hebben de eigenschap om negatieve emoties te doen omdraaien in het 

positieve. Het betekent niet dat de negatieve emoties daarom gaan onderdrukt worden, ze worden 

enkel omgebogen zoals bv. faalangst in zelfzekerheid of ongeduld in kalmte en rust. 

 

Het innemen van bachbloesems is ook volledig veilig en onschadelijk, zowel voor mens als dier. Er 

zijn geen bijwerkingen, overdoseren is niet mogelijk en het werkt niet verslavend. De bachbloesems 

kan je gerust gebruiken samen met andere medicatie of in combinatie met een andere 

behandelingsvorm zoals homeopathie want het zal de werking ervan niet verstoren.  

 

Hoe zie je dat een kat of poes hulp nodig heeft?  

 

Je kat of poes kan je niet vertellen wat er scheelt en hoe hij zich voelt. Wanneer je echter je dier goed 

observeert en je je probeert in te leven in zijn gevoelens, zal je snel merken dat je stilaan zijn emoties 

begrijpt. Je moet vooral goed op zijn lichaamstaal en zijn gedragspatroon letten en zeer alert zijn bij 

elke verandering.  

 

Welke bachbloesem wordt het meest gegeven bij katten of poezen?  

 

De bachbloesem die het meest wordt gegeven en gebruikt bij dieren en dus ook bij katten en poezen is 

de Rescue Remedy. Deze bachbloesem is een combinatie van vijf bachbloesems en geeft het snelst 

verlichting bij crisissituaties, bij ziekte of na een operatie.  

 

Ook gebeurtenissen of veranderingen kunnen katten of poezen stress geven, denk maar aan een 

verhuizing of het plots opnieuw onzindelijk worden van je kat bij de komst van een nieuwe poes in 

huis. 

Als je merkt dat je kat angstig is, dan kan je hem hierbij helpen door hem de bachbloesem Mimulis te 

geven. Is je dier echter bang zonder enige aanleiding, dan is de bachbloesem Aspen het meest 

geschikt. Reageert je kat of poes meer agressiever dan ervoor, dan zal de bachbloesem Cherry Plum 

het meeste effect hebben.  

 

Andere bachbloesems die veel bij katten of poezen worden gebruikt zijn Star of Bethlehem (als je dier 

iets vervelends heeft meegemaakt of van streek is), Vervian (als je kat snel opgewonden of 

overgevoelig is), Walnut (als je poes moeite heeft met veranderingen bv. na een verhuis of als er meer 

dieren in huis zijn gekomen), Larch (als je poes geen zelfvertrouwen meer heeft en uitdagingen uit de 

weg gaat), Chestnud Bud (als je kat niet reageert of ongewenst gedrag blijft verderdoen).  

 

Hoe dien je de bachbloesem toe aan een kat of poes?  

 

Je kan de bachbloesems heel eenvoudig in het drinkwater van je kat of poes toevoegen, of door zijn 

voer mengen. Twee druppels per bachbloesem is voldoende, vier druppels als je rescue geeft. 

 

http://www.bachbloesemadvies.be/

