
 

 

 
 
 

Met de kat terug naar huis 

 
Na een verblijf in ons dierenziekenhuis is er eventueel speciale nazorg thuis nodig. 
Om u hier zo goed mogelijk in te begeleiden krijgt u van ons een nazorg-formulier mee 
waar deze zorg in beschreven staat. Wanneer u iets niet vertrouwt kunt u ten alle 
tijden contact met ons opnemen. 
 
 
Herintroductie met andere katten in huis 
Uw kat kan anders ruiken door het bezoek aan de praktijk, helemaal bij een opname 
van langer dan een dag. Deze geuren kunnen andere katten in huis angstig maken en 
dus is het verstandig om de katten voorzichtig weer te herintroduceren: 

• Zorg ervoor dat u aanwezig bent als de katten 
    elkaar weer voor het eerst zien. 
• Geef de opgenomen kat niet extreem veel 
    aandacht. 
• Geef uw kat de kans weer naar thuis te ruiken, 
    voordat hij weer gemixt wordt met de andere katten. 
• Indien nodig, houd uw katten dan voor 1-2 dagen gescheiden om ze geleidelijk 
    weer in contact met elkaar te laten komen. 
• Was alle handdoeken/dekens die ruiken naar de praktijk.  
• Mix de geuren van de kat door ze om de beurt te aaien, met name rondom 
    de kop.  
• De favoriete ligplaats van uw kat kan ingesprayd worden met Feliway® 
    (synthetisch kat feromoon). 
 
 
 

Voer  
Na een operatie kan het zijn dat uw kat niet wil eten.  
Om ze aan te moedigen kunt u het volgende proberen: 
• Verwarm natvoer tot lichaamstemperatuur . 
• Bied extra lekker voer aan, bijvoorbeeld kittenvoeding. 
• Aan de balie kunt u ook om extra smakelijk voer vragen, bijvoorbeeld 
    Hill’s A/D® of Royal Canin Recovery®. 
• Geef wat vaker kleine porties en haal het voerbakje tussentijds weg. 
• Probeer indien nodig uw kat met de hand te voeren terwijl u hem  
    ondertussen aait. 
• Soms helpt het om een beetje voer op een voorpootje te smeren. 
• Gebruik een ondiepe voerbak, zodat de snorharen de voerbak niet raken. 


