
thuis
6

Tip!
Zet de reismand weer op zijn 

gebruikelijke plek in huis neer, 
zodat je kat er gebruik van  

kan blijven maken.

Maak de 
reismand 
schoon en 
vervang de 
handdoek. 

naar huis
5

Tip!
Lucht ook nu de auto weer 

even voor de reismand in de 
auto wordt gezet.

Houd 
alle ramen 
gesloten 
tijdens de 

rit.

Plaats  
de reismand  
op dezelfde  

plek.

in de spreekkamer
4

Wist je dat...
de arts eerst 
verschillende 

vragen aan je zal 
stellen voordat het 

lichamelijk onderzoek 
gedaan wordt? Je kat 
hoeft dus niet direct 

uit zijn reismand.

Zet de 
reismand 

op de spreek-
kamertafel en 

open het 
deurtje. 

Geef 
jouw kat 

de ruimte 
om zelf naar 

buiten te 
komen. 

in de wachtkamer
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Wist je dat...
vanaf een 

verhoging jouw kat 
het overzicht over 
de ruimte heeft en 
niet begroet kan 
worden door een 

vrolijke hond?

Zet de 
reismand 

met uw kat 
altijd hoog 

neer.

“Oei, wat gaan 
we doen?”

“Ik kan mooi 
alles zien!”

“Waar ben ik?”

“Weer heerlijk 
thuis!”

in de auto
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Tip!
Geef je kat een vaste  
plek in de auto en zet  

de reismand vast.  
De beste plek is achter  

de bijrijdersstoel.
Sluit 

alle ramen 
tijdens de rit. 

Katten hebben 
een hekel 
aan tocht. 

Lucht 
de auto 

vooraf een 
paar minuten, 

zodat je kat het 
er fijner zal 

vinden.

Tip!
Zet je mand in je woning 
met een kleedje erin en 
erover. Zo zal je kat het 
niet associëren met een 

vervelende ervaring, 
maar juist iets fijns en 

vertrouwds.

de mand
1

Leg een 
schone 

handdoek op 
de bodem.

 
Stevige 

en eenvoudig 
van boven 
te openen 
reismand.

REISKAART

Naar de 
dierenarts 
met je kat 
Zo doe je dat! »

Katten ervaren snel stress 
wanneer ze in hun reismand, 
met de auto (of fiets) naar de 
dierenarts moeten. En dan 
hebben we het nog niet eens 
over de stress die ze bij de 
dierenarts in de spreekkamer 
kunnen ervaren. We willen 
proberen deze stress te 
minimaliseren en hebben 
hierom deze informatie in 
een handig overzicht gezet.
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