
Cat Friendly Clinic

Naar	huis	gaan		
Na een verblijf van uw kat in de kliniek kan het zijn 
dat uw kat extra aandacht nodig heeft nadat hij 
thuisgekomen is.  

• Als uw kat die dag onder narcose is geweest dan 
kan uw kat nog wat stil en teruggetrokken  of wat 
wankel zijn. • Uw kat kan nerveus en gedesoriënteerd zijn - 
praat tegen uw kat en aai rustig, geef de kat de 
mogelijkheid tot meer contact als hij/zij dat op 
prijs stelt. • Voorkom dat uw kat kan likken aan wonden of 
kan trekken aan hechtingen. Als uw kat dit toch 
doet, vraag dan aan uw dierenarts een speciale 
kraag of romper die hij tijdelijk om/aan kan om dit 
te voorkomen. • Bel uw dierenarts als u roodheid, zwelling of vocht 
van/uit de wond ziet of als u het gevoel heeft dat 
uw kat niet goed herstelt. • Zorg dat u alle medicijnen geeft die 
voorgeschreven zijn. • Pijn is bij katten erg moeilijk te herkennen, soms 
uit zich dit in: minder eetlust, verstoppen of 
terugtrekken. Mocht u dit zien, neem dan contact 
op met de kliniek. • Het is mogelijk dat u uw kat gedurende de eerste 
nacht of voor een langere periode binnen moet 
houden. • Zorg voor een rustige, warme plek in huis waar 
uw kat kan rusten. 

Herintroduc1e	bij	andere	ka5en	in	huis		
Uw kat heeft in de kliniek een onbekende geur 
opgepikt, vooral na een langer verblijf. Deze geur 
kan  andere katten in het huishouden wat bang en 
terughoudend maken, het is daarom het best om uw 
katten rustig te herintroduceren. 

• Zorg dat u aanwezig bent als de katten elkaar 
weer zien. • Zorg dat de kat die thuis komt niet overweldigd 
wordt door aandacht van mensen of huisdieren. 

• Zorg dat de kat de geur van thuis op kan pikken 
voordat u hem/haar weer introduceert bij de 
andere kat(ten). • Indien nodig, kunt u  de katten 1-2 dagen uit 
elkaar houden en geleidelijk introduceren. •Was alle doeken die u meeneemt vanaf de kliniek 
om ze te ontdoen van de geur van de kliniek. • Meng de geuren van de katten door de katten om 
de beurt te aaien. Aai hiervoor voornamelijk rond 
de kop. • De favoriete rust plek van uw kat(ten) kunnen 
eventueel gesprayd worden met Feliway® (een 
kattenferomoon dat zorgt voor vermindering van 
stress).

Uw	kat	eten	geven		
Na een operatie of opname kan het zijn dat uw kat 
niet direct wil eten. Om het eten te stimuleren kunt u 
het volgende proberen: 

• Verwarm natvoeding (blik/zakje) tot 
lichaamstemperatuur.• Biedt heel lekker voer aan, zoals kittenvoer of 
speciaal recovery voer van de dierenarts. • Voer vaak, nieuwe, kleine hoeveelheden voer en 
haal het bakje weg tussen de  verschillende 
voedingen.• Probeer eventueel met de hand het voer aan uw 
kat aan te bieden, daarbij kunt u hem motiveren 
door te praten en te aaien. • Smeer wat natvoeding op de voorpoot van de kat, 
dit kan zorgen dat hij start met eten als hij het 
schoon likt. • Gebruik een ondiep bakje of bordje zodat de 
snorharen niet de rand raken, irritatie van de 
snorharen tijdens het eten vinden de meeste 
katten niet fijn. • Neem contact op met de kliniek als uw kat langer 
dan één tot twee dagen niet eet.  

Twijfel?!		
Als er ook maar iets is waar u zich zorgen over 
maakt, neem dan contact op met de kliniek.

Uw kat mee naar huis nemen vanaf de kliniek
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