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Uw kat in opname op onze praktijk 
 
Uw kat is ziek en op dit moment is het beter om hem/haar één of enkele 
dagen op te nemen om intensieve zorg te kunnen verlenen. 
 

Voorzieningen voor uw kat tijdens opname 

 
In onze opnameruimte krijgt uw kat krijgt een eigen plekje met eventueel 
een kleed of speeltje van thuis met een vertrouwde geur. Uw kat krijgt 
een zacht vetbed om op te liggen, een kattenbak, een schuilmogelijkheid 
en uitzicht naar buiten voor afleiding. Er wordt met u overlegd of er een 
voorkeur is voor nat- en/of droogvoer. Voor moeilijke eters zijn er ook verschillende smaken 
voer. De radio staat vaak zachtjes aan en er zijn Feliway verdampers in de opnameruimte 
aanwezig, die een rustgevend kattenferomoon verspreiden. 
 
Soms wordt van bovenstaande dingen afgeweken, bijvoorbeeld als het een negatieve 
invloed heeft op de genezing van uw kat.   
 

Controle en verzorging 

 
Gedurende de opname bekijkt en onderzoekt één van onze dierenartsen uw kat.  De situatie 
wordt elke dag met u besproken, dit mag/kan telefonisch. Gedurende de rest van de dag is 
onze opnameassistente verantwoordelijk voor de zorg van uw kat, zij zorgt voor voeding en 
drinkwater, dient medicatie toe, vervangt infusen, maar geeft uw kat ook de benodigde 
aandacht. Onze opnameassistente checkt gedurende de dag steeds de toestand van uw kat 
en koppelt deze indien nodig terug naar de dierenarts. 
 
Na de laatste controle en medicatie aan het einde van de dag gaan de lichten uit en wordt 
het stil in de opnameruimte. Gedurende de nacht is er voor dieren in kritieke toestand 
cameratoezicht. De dienstdoende dierenarts kan dan vanuit huis toezicht houden en bepalen 
of er gedurende de avond of nacht extra controles nodig zijn. 
 
In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij opname gedurende het weekend) kunnen we u via 
WhatsApp op de hoogte houden d.m.v. een foto of filmpje van uw dier; u kunt aangeven of u 
dit op prijs stelt. Natuurlijk is het ook mogelijk om uw kat even te bezoeken, het tijdstip 
daarvoor wordt in overleg bepaald. 
 
 

Weer naar huis na opname 

 
Zodra uw kat goed genoeg hersteld is, zullen we in overleg een moment bepalen waarop uw 
dier weer mee naar huis kan. Uiteraard geven we dan instructies, medicatie en eventueel 
dieetvoer mee. Soms willen katten ons “opname”voer  thuis niet eten omdat ze het koppelen 
aan de opname bij ons of aan behandelingen die soms stressvol zijn geweest. In dat geval is 
er meestal wel een dieetvoer met een andere smaak of van een ander merk beschikbaar. 
Vaak wordt er bij het ophalen ook meteen een controleafspraak ingepland. Zijn er vragen of 
problemen bij thuiskomst dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen voor advies. 
 
 
Wij doen met ons hele team ons uiterste best om zo goed mogelijk voor uw kat te zorgen. 
We staan echter altijd open voor suggesties en verbeteringen. 


