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Opname 

Indien uw kat, om wat voor reden dan ook, in onze 

opname moet verblijven, zorg dan voor een herkenbaar 

item van thuis. Dit kan zijn een dekentje, een mandje 

of wat speelgoed. Bespreek met onze assistentes wel-

ke gewoontes uw kat heeft. Welke kattenbakvulling u 

gebruikt, wat u kat thuis eet, welke bakjes u heeft etc, 

etc. Op deze manier kunnen wij het verblijf voor uw kat 

zo aangenaam mogelijk maken. 

 

Weer naar huis 

De weg naar huis is zeker zo belangrijk als de weg naar 

de kliniek. Neem de eerder genoemde punten ook dan 

weer in acht. 

Wanneer u meerdere katten heeft, dan kunnen de ove-

rige katten bij thuiskomst (zeker na een langere opna-

meperiode) wat vreemd reageren op de kat die een 

tijdje is weggeweest. Vreemde geuren van de kliniek 

maar ook bijvoorbeeld geuren van jodium of andere 

desinfectiemiddelen zijn vreemd voor de andere kat-

ten. Houdt hier rekening mee. Laat de katten rustig 

weer aan elkaar wennen, eventueel met de kat nog in 

het mandje. Laat ze de eerste dag niet onbewaakt al-

leen. Voor meer informatie zie de folder “Thuiskomst 

na operatie of opname.” 

 

 

Team Dierenkliniek Hoogveld 



Een bezoekje aan  de dierenarts brengen met uw 

kat kan een stressvolle en vervelende gebeurtenis 

zijn voor uw kat en uzelf. Een aantal simpele tips, 

hieronder uitgelegd, zullen het bezoek aan de die-

renarts vergemakkelijken en minder onaangenaam 

maken., zodat het voor zowel uw kat als u als eige-

naar een prettige ervaring wordt! 

Het kattenmandje 

Kies altijd voor een robuust draagbaar mandje (geen 

kartonnendoos of iets dergelijks, katten zijn meester in 

ontsnappen!). Reis ook nooit met de kat los in de auto, 

dit kan gevaarlijke situaties opleveren. Er zijn zeer veel 

verschillende mandjes in omloop. Let bij aankoop van 

een kattenmandje op de volgende kenmerken: 

 Het mandje moet gemakkelijk schoon te maken 

zijn. Het moet niet zo groot zijn dat de kat er in om-

valt maar ook niet te klein. Belangrijk is dat het 

mandje te opnenen is bijvoorbeeld van de boven-

kant zodat de kat, ook als deze niet meewerkt, ge-

makkelijk en zonder te veel stress uit het mandje 

gehaald kan worden. 

 Ideaal gezien moet het mandje een onderdeel zijn 

van de normale leefomgeving van de kat. Het moet 

een veilige en rustige plek vormen. Plaats het 

mandje dus met een dekentje gewoon ergens in 

huis als slaapplaats, dan is het een vertrouwde plek 

voor uw kat en zal het van zolder halen van het 

mandje geen stress opleveren omdat de kat dit 

ritueel associeert met een bezoek aan uw dieren-

arts. 

 U kunt het kattenmandje nog aangenamer maken 

door er een kledingstuk van uzelf in te leggen, het 

mandje in te sprayen met Feliway of er een voor-

werp, dekentje of speelgoed van de kat in te plaat-

sen. 

 Indien uw kat in paniek raakt bij het zien van het 

mandje oefen dan een paar keer van te voren met 

de kat in het mandje te stoppen. Doe dit voorzichtig 

en prop de kat niet met geweld ineens in het mand-

je. 

 Indien uw kat echt niet in het mandje wil, sla de kat 

dan in een grote handdoek. Verpak alle pootjes 

goed en stop hem zo in het mandje. Zo kan hij/zij 

zich niet tegenhouden aan de randen van het 

mandje. 

 Bedek het mandje met een handdoek tijdens de 

reis, dit maakt uw kat rustiger. 

 Zet het mandje goed klem op de grond voor de bij-

rijdersstoel of bevestig het mandje stevig met een 

gordel. 

 Rijdt rustig en kalm. Zet bijvoorbeeld ook niet heel 

hard de radio aan. 

 Praat op een rustige toon tegen de kat zodat hij/zij 

weet dat u in de buurt bent. 

 Bij aankomst voorkom dat u met uw benen of bij-

voorbeeld een deur tegen het mandje stoot. 

In de wachtkamer 

Meld u bij binnenkomst aan de balie. Onze assistentes 

zullen u zo snel mogelijk verwijzen naar onze katvrien-

delijke wachtkamer. Plaats eventueel het mandje op de 

daarvoor bestemde schappen aan de muur. Dit voor-

komt ongewenst contact met honden en andere kat-

ten. Laat katten elkaar niet aankijken, dit veroorzaakt 

stress. 

 

In de spreekkamer 

De dierenarts is verantwoordelijk voor de rust en de 

veiligheid tijdens een consult. Indien nodig zal hij/zij 

een assistente vragen om de kat te hanteren tijdens 

het onderzoek. Geeft u, a.u.b. van te voren aan als u 

vermoedt dat uw kat niet gemakkelijk te hanteren is, 

de dierenarts houdt hier dan rekening mee en zal zijn/

haar onderzoeksmethoden aanpassen. 

Zet uw kattenmandje bij binnenkomst op de tafel. Open 

het deurtje. Geef uw kat de kans en de mogelijkheid 

om zelf uit het mandje te komen. Ondertussen zal de 

dierenarts u eerst een aantal vragen stellen. Zo krijgt 

uw kat de tijd om te 

wennen aan de situa-

tie.  Probeer zelf altijd 

rustig en ontspannen 

te blijven. Katten ne-

men heel gauw de 

emoties van hun eige-

naar over wat de situ-

atie meestal niet posi-

tief beïnvloed. 

Indien u medicatie zoals tabletten, druppels of zalven 

moet toedienen, vraag de dierenarts of een van onze 

assistentes om een demonstratie hoe u het beste uw 

kat kunt behandelen. Verschillende karakters eisen 

verschillende behandelingsmethoden of formuleringen 

van medicatie. Wij zullen proberen u hierin zo goed 

mogelijk bij te staan. (zie ook onze folder).   


