Met uw kat naar de kliniek
Katten zijn onafhankelijke, territoriale dieren die graag de controle houden over hun omgeving en erg gevoelig
zijn voor geuren. Dit maakt dat een bezoek aan de dierenkliniek stressvol kan zijn.

Zoek een goede dierenkliniek
Kies een dierenkliniek die katten begrijpt en maatregelen heeft genomen om stress bij katten te verminderen:
idealtier een kliniek die geaccrediteerd is volgens de Cat Friendly Clinic-normen van de International Society of
Feline Medicine (ISFM)

Kies een handige kattenmand
•
•

•
•

Deze moet stevig zijn en makkelijk schoon te maken
(kunststof of met een kunststof beschermlaag).
Mandjes die aan de bovenkant open kunnen zijn het
makkelijkst, de kat kan hier rustig in- of uitgetild
worden.
Bedek het mandje tijdens het vervoer met een
deken of handdoek zodat de kat rustig blijft.
Til het mandje met beleid: voorkom heftige
bewegingen of het stoten tegen andere
voorwerpen.

Vertrouwde geuren zullen uw kat minder gestrest maken
•
•
•
•
•
•

Gebruik het mandje ook thuis als slaapplek of voerplaats van uw kat. Hierdoor associeert de kat het
mandje niet alleen met een bezoek aan de dierenarts.
Leg een dekentje of kledingstuk dat naar thuis ruikt onderin het mandje.
Wrijf met een doekje langs de kop van uw kat om zijn geur op te pikken, wrijf daarna met dit doekje
langs het mandje en stop het erin.
Spray Feliway® (indien beschikbaar) in het mandje, doe dit 30 minuten voor gebruik.
Als uw kat in paniek raakt, wikkel hem rustig in een handdoek en stop hem met handdoek en al in de
mand.
Neem een extra dekentje (dat naar “thuis” ruikt) mee voor het geval dat de kat het mandje bevuilt.

In de wachtkamer
•
•
•

Maak gebruik van de kattenparkeerplaatsen of andere verhoogde gedeeltes zodat u uw kattenmand
niet op de grond hoeft te zetten.
Zoek een rustige plek en houdt de kattenmand bedekt. Gebruik daarvoor eventueel één van onze
dekentjes.
Indien nodig kunt u er ook voor kiezen om de kat in de auto te laten totdat u aan de beurt bent.

In de behandelkamer
Een ISFM Cat Friendly Clinic heeft toegezegd dat al het personeel katten rustig, respectvol en met de juiste
vaardigheden behandelt.
• Personeel behoort tijd te nemen om de kat te laten kalmeren
• Als u iets niet begrijpt, vraag om uitleg. Als u twijfels heeft over het toedienen van medicatie, vraag dan
de dierenarts of assistente u te helpen het uit te leggen of voor te doen.

Verblijf in de kliniek
Een ISFM Cat Friendly Clinic dient aan een aantal normen te voldoen. Vraag gerust of u de plek mag zien waar
uw kat zal verblijven tijdens een opname. Kijk of er:
• Een aparte rustige kattenopname is (of een apart gedeelte voor katten binnen de opname).
• Stevige, shone en veilige hokken zijn van voldoende grootte zodat er een ligplek, kattenbak en eetbakjes
(met genoeg afstand ertussen) in passen.
• Comfortabele dekentjes zijn en er de mogelijkheid is voor uw kat om zich te kunnen verstoppen
• De kliniek het goed vindt als u uw eigen dekentjes, die naar thuis ruiken, meeneemt.
• Indien uw kat in de kliniek moet blijven, vraag dan wanneer u hem mag bezoeken.

U kunt voor extra hulp ook naar een aantal instructievideos kijken via het YouTube-kanaal van iCatCare:
www.youtube.com/user/iCatCare

