Dierenartsencombinatie Gorredijk

Wat is een Cat Friendly Clinic of katvriendelijke kliniek?
De International Society of Feline Medicin (ISFM) is onderdeel van de
liefdadigheidsorganisatie International Cat Care, die zich wereldwijd inzet
voor het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van katten.
De ISFM is gestart met het programma Cat Friendly Clinic. Dit
programma is speciaal ontwikkeld voor dierenartsenpraktijken om
specifieke kattenstress tijdens vervoer en het dierenartsbezoek zoveel
mogelijk te beperken. Het dierenartsbezoek wordt op deze manier een
stuk aangenamer, zowel voor uw kat als voor u en daarmee ook voor ons.
Wat zorgt voor stress bij uw kat?
Katten zijn bijzondere dieren met unieke behoeften. Zij voelen zich gelukkig en zijn vol
zelfvertrouwen wanneer zij in hun eigen omgeving zijn. Katten raken gestrest zodra ze uit
hun vertrouwde omgeving worden gehaald. Nieuwe indrukken, geuren en geluiden zijn vaak
veel te spannend. Dit kan ervoor zorgen dat een bezoek aan de dierenarts een traumatische
ervaring wordt;






Uw kat moet in de kattenmand worden gedaan
Uw kat wordt vervoerd in de auto of op de fiets
In de wachtkamer zijn vaak honden aanwezig
In de spreekkamer moet uw kat uit zijn mandje
Uw kat moet worden onderzocht door de dierenarts

Natuurlijk kunnen wij deze stressfactoren niet helemaal
wegnemen, maar wij proberen er in onze praktijk zo
goed en zorgvuldig mogelijk mee om te gaan.
Dierenartsencombinatie Gorredijk is aangesloten bij het
ISFM Cat Friendly Clinic programma. Dit houdt in dat in
onze gehele praktijk een hogere standaard gehanteerd
wordt in de kattenzorg.
Wat betekent de Cat Friendly Clinic (CFC) standaard voor u en uw kat?





Wij benaderen, hanteren en behandelen katten op een katvriendelijke manier.
Bijvoorbeeld met zachte kleden, Feliway (anti-stress spray) en een rustige wachtruimte.
Onze wachtkamer beschikt over een apart wachtgedeelte voor katten om het contact
met honden minimaal te houden. In dit gedeelte kunnen katten hoger boven de grond
worden neergezet. Uw kat zal zich veiliger voeler doordat hij/zij alles kan overzien.
Tevens kan uw kat vanaf deze plek naar buiten kijken, waardoor er minder focus ligt op
de activiteiten in de wachtkamer.
Wij beschikken in de spreekkamer over de juiste kennis en apparatuur om in de zorg van
katten te kunnen voorzien.

Binnen onze praktijk zijn drie kattenvertegenwoordigers aanwezig: Helga Jorritsma
(dierenarts), Annie van Veen en Afina Smith (assistentes). Zij zorgen dat de CFC standaard
daadwerkelijk wordt gehandhaafd. Tevens zijn zij aanspreekpunt voor al uw vragen over
katten en CFC.

www.dierenartsgorredijk.nl

telefoon: 0513 – 46 33 13

