
Stress…
…bij de dierenarts



Stress… bij de dierenarts

Algemeen

Plaskater

Naar de praktijk

Blijf van mijn dier

Wat niet? ‘Medicamenteuze’ oplossing:

A Aanvulling op aanpak primair probleem

B Boze collega’s

C Commercieel praatje



Algemeen

Hoe ontstaat het?

Gedragskundige

Wat kan ik er tegen doen?

Gedragskundige

Ttouch

Dierenarts

Voedings(additieven)



Algemeen Stress, of…

Is er stress… of iets anders? 

Dierenarts

Is er een lichamelijke klacht… of stress? 



Algemeen… Stress en dierenarts

Stress kat & dierenarts:

1 Gevolgen van stress: - plaskater

- likdermatitis

2 Uw kat op de praktijk



Plaskater: wat?

Verstopte urineweg: niet kunnen plassen.

U ziet: - vaak op kattenbak/vaak naar buiten; blijft droog

- mauwen bij (poging) plassen

- onrustig

- veel likken aan penis

- pijnlijk aan buik (bv bij optillen)

- stoppen met eten, gaan braken, sloom worden

- bloed plassen



Plaskater: wat?

Wij zien:

• Ontstekingsbeeld

• Gruis

• Stenen



Plaskater: waarom?

Oorzaak: meerdere factoren

• Lichaamsbouw

• Voedingssamenstelling

• Vochtopname.

• Bemoeilijkt uitplassen.



Plaskater: stress!

Stress-gevoeligheid is individu afhankelijk!

Vijf pijlers voor een kat vriendelijke omgeving

1. Schuilplaats

2. Meerdere en gescheiden omgevingsbronnen/hulpmiddelen

3. Speel- en jaaggedrag

4. Sociale mens-kat interactie

5. Omgeving die rekening houdt met
reukvermogen (markeergedrag).

https://youtu.be/w4toD_uqD2Q


Plaskater: stress!



Plaskater

Wat doen we dus wel?

• Schone/voldoende kattenbakken (basis = katten +1)

• Eten & drinken op rustige plaats (hoog, schoon, niet in buurt van 
kattenbak)

• Afdoende eet & drinkplaatsen (op gescheiden plaatsen)



Plaskater: preventie

• Stress reductie: ‘Vijf pijlers voor een kat vriendelijke omgeving’

• Vochtopname!!

• Voedingssamenstelling (zuurtegraad urine, mineralen, eiwit)

• Voedingsadditieven tbv stressreductie



Plaskater: oplossing

• Zie voorkomen

• Ontstekingsremming/pijnstilling

• Chirurgie



Naar de praktijk

Stress kat & dierenarts:

1 Gevolgen van stress: - plaskater

- likdermatitis

2 Uw kat op de praktijk



Naar de praktijk

1. In de transporter

2. Onderweg

3. Op de praktijk

4. Terug thuis



Naar de praktijk… in de transporter

De transporter: verschillende types.

Probleem: er in / er uit.

https://youtu.be/prW5MNapWmA
https://youtu.be/68SG1W8L_FM


Naar de praktijk… in de transporter

Oplossing: achterstevoren er in… 

Oplossing: hele transporter openen… 

Oplossing: wikkel de kat in een handdoek.



Naar de praktijk… in de transporter

Probleem er in/ er uit… of niet? Catit Pet Cargo Cabrio



Naar de praktijk… onderweg

- Reserve inhoud.

- Voorkom schudden bij rijden.

- Houd het rustig in de auto. 

- Handdoek over de bak.

- Voorkom schudden bij lopen (hand er onder).

https://youtu.be/Ysmw6b9jUbE
https://youtu.be/b_sW5YJUIUY


Naar de praktijk... op de praktijk

- Vraag: ruimte voor katten?

- Afspraak

- Houd opening naar jou, hoog geplaatst zodat jij en de kat elkaar 
kunnen zien.

- Houd eventueel een handdoek over de transporter.

- In spreekkamer: rust, kat zelf keuze uit mand, bovenkant openen, al 
even ruiken aan hand dierenarts, geen oogcontact, evt handdoek. 

- In de opname.



Naar de praktijk… terug thuis

Als meerdere katten:

- Laat terugkerende kat in transporter: reactie?

- Katten kalm: open transporter.

- Spanning blijft/ontstaat: geuren (praktijk).

24 uur met eten/drinken/kattenbak in gescheiden ruimte.



Blijf van mijn Dier

Vijf pijlers voor een kat vriendelijke omgeving

1. Schuilplaats

2. Meerdere en gescheiden omgevingsbronnen/hulpmiddelen

3. Speel- en jaaggedrag

4. Sociale mens-kat interactie

5. Omgeving die rekening houdt met reukvermogen (markeergedrag).



Blijf van mijn Dier

Drie op de vijf gezinnen heeft een huisdier.

Jaarlijks 200.000 slachtoffers ernstig/herhaaldelijk huiselijk geweld.

Onderzoek:
• 33% (ex)partners gedreigd huisdier iets aan te doen

• 55% (ex)partners daadwerkelijk dier mishandeld/gedood

• 11% (ex)partners dier gebruikt om vrouw/kinderen te verwonden

• 41% zou eerder zijn gevlucht als geweten huisdier veilig



Blijf van mijn Dier

• Veilig thuis laten weten: vluchten met huisdier die opvang nodig 
heeft.

• Blijf van mijn Dier

• Dier / gastgezin niet traceerbaar (geen bezoek tijdens vlucht).

• Gratis voor slachtoffer, gratis voor gastgezin.

• Huisdier gescreend door dierenarts en zo nodig gedragstherapeut.

• Uit opvang? Herenigd met huisdier!



Blijf van mijn Dier

Tijd

Liefde

Kennis niet noodzakelijk



Stress… bij de dierenarts


