Uw kat trainen
voor een
bezoekje aan
de dierenarts

Een kat trainen, kan dat echt?
Nou en of! Katten zijn zeer intelligent, leren gemakkelijk
en hebben een goed geheugen.
De basisbeginselen van deze training zijn:

• Leer uw kat pas een nieuwe stap als hij de laatste stap
goed onder de knie heeft. Katten en haast passen niet
bij elkaar.
• Beloon uw kat als hij het goed doet. Met iets lekkers,
een aaitje en/of uw stem.
• Doe niets als uw kat niet doet wat u wilt, wees niet boos

Is uw kat als de dood voor zijn reismand?
Met deze eenvoudige training kunt u dat
verhelpen. Ook leert u hoe u uw kat laat
wennen aan vervoer per auto of fiets.
En hoe u hem vertrouwd maakt met die enge
man of vrouw in een witte jas: de dierenarts.

of geïrriteerd.
• Troost de kat niet als hij bang is; met troost bevestigt u zijn
angst.

Die reismand is best leuk!
• Haal de mand niet pas tevoorschijn als u naar de dierenarts gaat, maar laat de mand deel uitmaken van uw
interieur. Zet hem neer, en besteed er verder totaal

Deze trainingsmethode werkt het beste als u er

geen aandacht aan. (Is uw kat bang voor alles wat op

ruim de tijd voor neemt (ongeveer 6 -10 weken).

een reismand lijkt? Koop dan een reismand waar de

Begin er daarom het liefst mee als er nog niks
met uw kat aan de hand is. Moet uw kat echter
binnenkort naar de dierenarts, begin dan tóch
met de training. En probeer (zonder de kat te
dwingen!) er zo ver mogelijk mee te komen.
Alles wat uw kat leert is meegenomen.

bovenkant vanaf kan, en zet eerst alleen het onderste
deel neer.)
• Leg een lekker dekentje in de mand waar uw kat al vaak
op heeft gelegen, zodat de mand een vertrouwd en dus
veilig luchtje krijgt.
• Na een tijdje (bv. een dag) legt u iets lekkers in de mand,
bv. een gistsnoepje. Verder doet of zegt u helemaal niks.
Prijs de kat de hemel in als hij de mand in gaat om het
lekkers te eten. Herhaal dit dagelijks. Zo wordt de mand
leuk! (mand = lekker hapje + blij baasje) Durft uw kat de
mand niet in? Doe niets. Pushen of dwingen heeft een
averechts effect. Gun de kat zijn eigen tempo. De ene
kat durft na een dag de mand in, bij de ander duurt het
weken.
• Is uw kat erg bang en heeft u daarom alleen de onderkant van de mand neergezet? Zet na een week de
bovenkant in de buurt van de onderkant, een paar
meter er vanaf. Verschuif de bovenkant elke dag ongeveer 30 cm in de richting van de onderkant. Pas als de
kat gewend is aan de bovenkant, kunt u deze erop
zetten. U kunt vanaf het begin een snoepje in de bak
leggen.

