
 

 

 
 
 
 

Wat is een ‘Cat Friendly Clinic’ 
 
De ISFM (International Society for Feline Medicine) is het diergeneeskundige onderdeel  
van de International Cat Care, een organisatie met als doel het welzijn en de 
gezondheid van katten wereldwijd te verbeteren. 
We begrijpen dat het lastig en stressvol kan zijn om katten naar de dierenarts te 
brengen: 
• Katten voelen zich vaak onveilig tijdens het transport en in een onbekende 
    omgeving. 
• Ze zijn gevoelig voor nieuwe geluiden en geuren. 
• De meeste katten worden gestresst van honden in de nabijheid in de praktijk. 
• Katten moeten rustig en met begrip gehanteerd worden. 

 

Cat Friendly Clinic is belangrijk voor dierenartsen… 
De ISFM Cat Friendly Clinic betekent dat de bijbehorende 
dierenartspraktijken een hogere standaard in de zorg van 
katten hebben, bijvoorbeeld dat ze: 
• de behoeftes van katten begrijpen en het bezoek aan de dierenarts meer 
    kat vriendelijk hebben gemaakt; 
• begrijpen hoe een kat rustig te benaderen en te onderzoeken; 
• goede kennis en uitrusting hebben om katten de juiste zorg te bieden. 
Het hele team, zowel artsen als assistentes, zijn betrokken bij de Cat Friendly Clinic. Elke 
bijbehorende praktijk moet in ieder geval een ‘Cat Advocate’ hebben – iemand die 
garandeert dat de cat friendly standards nageleefd worden en aan wie eigenaren vragen 
kunnen stellen.  
Bij ons dierenziekenhuis zijn dat Renske Miedema, Marlon van Noort en Lois Krop. 
 
 

Cat Friendly Clinic… wat betekent dit voor mij en mijn kat? 
Een ISFM Cat Friendly Clinic geeft u een gerustgesteld gevoel, omdat: 
• de praktijk voldoet aan een specifiek aantal eisen en nascholingsuren; 
• het team heeft nagedacht over de specifieke behoeftes van katten; 
• het team beantwoordt graag al uw vragen en kan u een rondleiding door de praktijk geven. 
 

Wat zijn de verschillende niveaus van de ISFM Cat Friendly Clinic? 
De Cat Friendly Clinic (CFC) heeft 3 niveaus – Brons, Zilver en Goud. De precieze details van de vereisten voor de 
verschillende niveaus kunnen op deze website gevonden worden: www.catfriendlyclinic.org, tezamen met een 
lijst van de bijbehorende praktijken. Leden hebben beloofd katten rustig en met begrip te hanteren om het 
bezoek aan de praktijk voor u en uw kat zo stressvrij mogelijk te maken. Mochten er vragen zijn over uw kat of de 


