NORMBLADEN PVH (GIDSEN VOOR GOEDE PRAKTIJKEN)
Toepassingsgebied: KATTEN
Het vervoer van katten in een transportbak
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.
1. Transportbak
De transportbak is bij voorkeur gemakkelijk uit elkaar te halen (boven en onderkant) en
goed schoon te maken (in het geval er ‘ongelukjes’ gebeuren onderweg). Gebruik een
transportbak die aan de bovenkant open kan. Op deze manier kan het dier rustig uit de
mand kan worden gehaald. Het dier uit de mand trekken geeft stress !! en dat is wat we
graag willen voorkomen. Liever geen rieten manden als transportmiddel nemen, omdat de
kat zich goed hieraan kan vasthouden, de mand niet uit elkaar gehaald kan worden en de
mand lastig schoon te houden is. Een transportbak dient ruim genoeg te zijn, met een
stevige sluiting en handvat en een mogelijkheid om te bevestigen aan een auto gordel.
De transportbak is bedoeld om 1 kat in te vervoer. Als de katten onderweg ruzie krijgen
dan kunnen ze geen kant op. Een kat in het nauw wordt agressief omdat er geen andere
mogelijkheid is dan vechten (vluchten kan tenslotte niet). Ze kunnen elkaar dan ernstig
verwonden.
2. De kat laten wennen aan de transportbak
Het mooiste is het als de transportbak een rustplek wordt voor de kat in huis. Dit
betekent dat de kat er zich veilig voelt. In de mand zitten zal hierdoor stressvermindering
geven tijdens de reis naar de dierenarts. Om te zorgen dat de kat de bak als rustplek gaat
gebruiken moet u het volgende doen:
Haal de bovenkant van de bak eraf. De meeste katten vinden dat prettiger, omdat er
dan meer mogelijkheden zijn om te vluchten. Doe in de bak een lekker dik dekentje
(een fleece deken vinden ze bijvoorbeeld aangenaam). Was, zonder geurende
wasmiddelen, deze deken niet te vaak, want dan gaat hun geur verloren en dan
vinden ze de bedekking niet lekker meer. Het plezierigst voor de kat is het als u twee
dekens in de mand heeft en de dekens om de beurt wast, zodat de lichaamsgeur van
de kat in de mand blijft.
U kunt de kat ook eten geven in de transportbak om het dier positieve associaties met
de bak te laten krijgen.
De plek waar de bak staat is ook van belang. De plaats moet rustig, hoog (bijvoorbeeld
op de kast), afhankelijk van de kat warm of wat kouder zijn en meerdere
vluchtuitgangen hebben (dus niet in een doodlopende ruimte), want een kat in het
nauw maakt rare sprongen.
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Wen een kitten het liefst zo jong mogelijk aan de transportbox. Met behulp van speeltjes
of wat lekkers zal de mand geassocieerd worden met wat lekkers. Dit geldt ook voor het
geven van medicijnen, vachtverzorging, etc. Het spreekwoord ‘jong geleerd, oud gedaan’ is
hier goed van toepassing.
3. Het gebruik van feromonen om het dier gerust te stelen.
Enkele minuten voordat je de kat in de mand doet, is het te overwegen om
Feliway®spray in de kattenmand en in 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.
4. De kat in de transportbak doen
Voordat je de kat daadwerkelijk in de bak doet, lok je de kat in een kleinere ruimte . Zo
voorkom je het najagen van het dier, wat veel stress geeft bij de kat (en eigenaar). Het
oppakken van de kat dient in alle rust te gebeuren: geen onverwachte bewegingen of
harde geluiden. Hoe gejaagder dit gebeurt, des te moeilijker is de kat in de mand te
krijgen. Het is dus verstandig alles klaar te hebben staan, bijvoorbeeld de transportbox
‘pakklaar’. Heb je de kat gepakt, liever niet in zijn nekvel, zet je hem rustig in de
transportbak. Als een staart of poot tussen de deur komt geeft dit een negatieve associatie
en wil de kat een volgende keer minder graag de mand in. Neem het eten van de kat een
paar uur voor de reis weg, mits bijvoorbeeld de dierenarts dat anders wenst, zodat
overgeven ten gevolge van reisziekte mogelijk wordt voorkomen. Dit kan het reisgenot van
u en uw kat vergroten.
Als het op deze manier niet lukt uw kat te vervoeren, adviseren wij om contact op te
nemen met uw dierenarts deze kan eventueel tranquillizers voorschrijven
Als een kat één maal geïrriteerd (gestrest) is, kan het nog een paar dagen duren
voordat de stress uit zijn lichaam is. U en de andere dieren kunnen het beste uw kat
met rust laten (eventueel een paar dagen/uren apart zetten) en alleen aandacht geven
als de kat er zelf om vraagt. De kat kan ‘ontploffen’ bij de minste of geringste
aanleiding. Soms kan de stresskip zijn frustratie afreageren op anderen (ook op u) in
zijn omgeving. Neem in dit geval contact op met uw dierenkliniek op. De dierenarts
kan u daar verder bij helpen. De storm waait wel over, maar hoe eerder hoe liever.
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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