NORMBLADEN PVH (GIDSEN VOOR GOEDE PRAKTIJKEN)
Toepassingsgebied: KATTEN
Reizen met katten
Katten zijn gewoontedieren, die het liefst in hun vertrouwde omgeving blijven. Ze
houden van regelmaat, rust en ritme. Elke verandering kan stress opleveren.
Vervoerd worden vinden katten in principe niet fijn. Om de reis zo optimaal mogelijk te
laten verlopen voor de kat, hebben we een aantal tips voor u op papier gezet. Ons doel is
de kat tevreden te houden tijdens het vervoer. De kat zal dan op de bestemming
makkelijker uit het mandje komen, omdat de kat meer ontspannen is. In het algemeen kan
stress een negatieve invloed hebben op de gezondheid van de kat. Dat wilt u als eigenaar
liever voorkomen.
De reis per auto, fiets, openbaar vervoer of lopend
Sommige katten vinden het prettig om, om zich heen te kijken, andere zitten liever onder
een doek verstopt. Als u de kat in de auto of op de fiets vervoert, zorg er dan altijd voor
dat de bak stevig vast zit en niet kan vallen. Voorkom instabiliteit van de bak door
bijvoorbeeld een veiligheidsgordel te gebruiken. Als de poes miauwt onderweg praat u dan
zacht en rustgevend met de poes. U houdt in de gaten dat de mand voldoende
geventileerd wordt en de kat niet oververhit raakt tijdens het transport. Met name in de
zomer kan het heel warm worden in een auto (zonder airconditioning). Controleer daarom
regelmatig hoe het uw dier vergaat.
Als u met het openbaar vervoer reist zet uw kat dan zo hoog als mogelijk neer,
bijvoorbeeld op een stoel, daar voelen ze zich veiliger. Laat honden niet aan de mand
snuffelen, dan spreek je echt van ‘een kat in het nauw’. Vertel de mensen niet naar uw kat
te ‘staren’, dat is voor een kat bedreigend hoe goed het ook bedoeld is van diegene.
Wen een kitten het liefst zo jong mogelijk aan reizen. Met behulp van speeltjes of wat
lekkers zal het geassocieerd worden met wat lekkers.
Het gebruik van feromonen om het dier gerust te stelen.
Enkele minuten voordat je de kat in de mand doet om te gaan reizen, is het te overwegen
om Feliway®spray in de kattenmand en in bijvoorbeeld de auto aan te brengen. Door
kopjes te geven tegen meubels laten katten gezichtsferomonen achter waardoor ze hun
territorium afbakenen en deze vertrouwd maken. In de spray zitten analoge (=
vergelijkbare) synthetische gezichtsferomonen. Het geeft de kat een prettig en veiliger
gevoel. Feliway® is bewezen effectief in het reduceren van of voorkomen van stress bij
katten en draagt en zo toe bij dat de kat zich comfortabeler voelt tijdens de reis.
Indien er problemen of vragen zijn adviseren wij u verder advies te vragen bij uw
dierenarts of alternatief geneeskundig dierenarts bij u in de buurt voor ondersteuning.
Voor gedragsbegeleiding kunt u terecht bij een gediplomeerde gedragstherapeut op :
www.kattengedragstherapeuten.nl

De werkgroep katten van het PVH wenst u een goede en plezierige reis toe met uw kat.
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