
   Dierenartsencombinatie Gorredijk  
 

www.dierenartsgorredijk.nl   telefoon: 0513 – 46 33 13 
 

Vervoer van uw kat naar onze praktijk 
 
Katten zijn onafhankelijke dieren die graag controle hebben over hun 
eigen omgeving en erg gevoelig zijn voor nieuwe indrukken, geuren en 
geluiden. Deze factoren kunnen de reis naar onze praktijk stressvol en 
onaangenaam maken voor uw kat en daarmee ook voor u. Onze praktijk is 
aangesloten bij het programma Cat Friendly Clinic van de International 
Society of Feline Medicine (ISFM). Dit programma geeft meer inzicht in 
de unieke kattenbehoeften. Hiermee proberen wij, samen met uw hulp een 
bezoek aan onze praktijk zo aangenaam mogelijk te maken voor uw kat. 
 

Welke kattendraagmand? En hoe gebruik ik deze? 

Wanneer een kat in of uit de draagmand moet vindt hij/zij dat meestal erg spannend. Het is 
dan ook belangrijk dat de juiste draagmand wordt gekozen en dat er op een rustige manier 
met de kat wordt omgegaan;   

 De mand moet stevig en goed te reinigen zijn.                                             

 De bovenkant van de mand moet open kunnen of 
 verwijderd kunnen worden, zodat de kat van  
 boven benaderd kan worden. 

 Dek de mand toe met een eigen dekentje of 
 handdoek gedurende de reis zodat de kat rustig 
 blijft. 

 Beveilig de mand in de auto door deze in een 
 voetruimte te plaatsen, of door deze vast te zetten 
 met de autogordel. 

 Til de mand voorzichtig, dus voorkom schudden 
     en botsen. 

Tips & Trics 

Wanneer het lastig is/blijft om uw kat in de mand te doen, kunt u het volgende proberen; 

 Laat uw kat thuis een paar dagen aan de mand wennen in de kamer en leg bijvoorbeeld 
brokjes of snoepjes in de mand. Gebruik de mand niet alleen voor dierenartsbezoek. 

 Doe een eigen deken of handdoek op de bodem van de mand die ruikt naar thuis. 
Katten houden van een zachte ondergrond en worden rustiger van een bekende geur. 

 Spray de mand 30 minuten voor vertrek in met het kalmerende Feliway. 

 Wanneer de kattenmand een opening aan de voorkant heeft, kan de mand het beste 
met de achterzijde tegen de muur worden gezet. Schuif eerst de achterkant van uw kat 
in de mand, zodat uw kat niet ziet waar hij/zij in gaat. Als dit nog niet werkt kan de mand 
rechtop worden gezet en kunt u de kat van boven in de mand laten zakken. 

 Wanneer uw kat erg tegenstribbelt, kunt u uw kat in een handdoek wikkelen en 
hem/haar daarmee in de mand leggen. 

 

In de wacht- en spreekkamer en opnameruimte 

Wij hebben in onze praktijk een afgescheiden wachtgedeelte voor katten (zonder honden).  
U kunt uw kat daar hoog zetten op de daarvoor bestemde plekken. Zorg ervoor dat uw kat 
naar buiten kan kijken. In de spreekkamer geeft de dierenarts uw kat de tijd om rustig te 
worden, eventueel met behulp van Feliway. Daarna behandelen wij uw kat zorgzaam en met 
de juiste vaardigheid. Onze opnameruimte beschikt ook over een apart kattendeel met 
ruime, schone en veilige kooien. Elke kooi beschikt over een zachte ondergrond, verrijking in 
de vorm van speelgoed en een verstopplek om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. 
Ook hier kan uw kat naar buiten kijken. U mag voor uw kat een eigen kleedje of deken 
achterlaten dat ruikt naar thuis. Op deze manier proberen wij het verblijf bij ons zo 
comfortabel mogelijk te maken. 


