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Uw kat weer thuis na opname in onze praktijk 
 
Uw kat mag na de opname weer mee naar huis, maar heeft speciale 
zorg nodig bij thuiskomst; 
 

 Zorg van tevoren voor een rustig, warm plekje in huis zodat uw kat 
tot rust kan komen. Deze plek kunt u eventueel insprayen met 
Feliway, een rustgevend kattenferomoon. 

 Laat uw kat pas naar buiten als hij/zij volledig hersteld is en dus 
ook goed eet en drinkt. 

 Katten kunnen na opname soms nerveus, ingetogen en 
gedesoriënteerd zijn. Praat zachtjes tegen uw kat en aai hem/haar 
voorzichtig. 

 Pijn is moeilijk te herkennen, maar vaak stopt uw kat met eten of trekt zich terug. 

 Geef uw kat alleen de door ons meegegeven medicatie en houd u aan de voorschriften. 

 Indien er sprake is van een wond, probeer dan te voorkomen dat uw kat aan de wond of 
hechtingen likt. Eventueel is er bij ons een plastic kraag of medical pet-shirt (rompertje) 
te verkrijgen. 

 

Hoe geef ik mijn kat eten na de opname? 

Om uw kat aan te moedigen om te eten en te drinken kunt u het volgende proberen; 
 

 Zacht voer kan worden opgewarmd, bijvoorbeeld met een scheutje lauw water. 

 Indien uw kat weigert te eten, bied dan tijdelijk voer aan dat voor uw kat aantrekkelijk is, 
tot uw kat weer goed eet. Start pas daarna met het eventueel voorgeschreven dieet. 

 Gebruik eventueel een ondiepe voerbak of schotel om te voorkomen dat de snorharen 
van uw kat de randen raken. Verwijder gedurende 1-2 dagen eventuele kattenbelletjes 
en penningen van de halsband. Het gevoel en het geluid kunnen bij een gestreste kat 
extra prikkeling geven. 

 Een eventuele kraag kan tijdens het eten tijdelijk worden verwijderd. 

 Bied meerdere keren per dag kleine maaltijden aan. Haal tussendoor het voerbakje weg. 

 Probeer om uw kat uit uw hand te laten eten of smeer een beetje voer op de pootjes. 
 

Weer terug bij uw andere katten 

Tijdens het verblijf van uw kat in onze praktijk kan hij/zij een onbekende geur hebben 
gekregen. Deze geur kan ervoor zorgen dat de eventuele andere katten in huis argwanend 
of zelfs agressief reageren. Een rustige herintroductie is daarom belangrijk en gaat als volgt; 

 

 Gebruik eventueel een Feliway verdamper en hang 
 deze op voordat uw kat terugkeert naar huis. 

 Geef uw kat de tijd om zijn/haar eigen geur weer 
 terug te krijgen. Indien nodig kunt u uw kat eerst een 
 dag apart houden alvorens u deze weer bij de andere 
 katten laat. 

 Herintroduceer uw kat alleen onder toezicht. 

 Het kan verstandig zijn om bij thuiskomst het dekentje 
 of de handdoek uit het mandje te wassen om de 
 praktijkgeur kwijt te raken. 

 
Indien u tegen problemen aanloopt of vragen heeft, kunt u natuurlijk contact met ons 
opnemen. 


