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Oh nee! Garfield moet naar de dierenarts… 

 
 
We herkennen het allemaal wel als katteneigenaar, op het moment dat het 
reismandje tevoorschijn komt, is Garfield verdwenen. Zie dan maar eens op tijd 
in de dierenkliniek te komen… Is daar eigenlijk iets aan te doen? Ja, zeker!  
 
Laten we beginnen bij de basis: gebruik een reismand die prettig is voor de kat 
en voor uw dierenarts. De rieten manden zijn prachtig, maar daar blijven 
kattennagels ook fijn in hangen, waardoor ze Garfield er moeilijk uitkrijgen op de 
kliniek. Een fijne reismand, is van plastic (beter schoon te maken) en vooral 
lekker groot (zoek naar ‘kattenbench’). Bovendien heeft het een bovenkant die 
eraf kan (een bovenlader dus). Het is fijn als de kat comfortabel in zijn mand kan 
zitten en zo minder stress ervaart, plus de dierenarts kan de kat eventueel in de 
onderkant van de reismand onderzoeken, zodat hij in zijn eigen geur kan blijven 
zitten (stress verlagend).  
 

 
 
 
Vervolgens zet u de reismand met het deurtje open op een rustige/vaste plek in 
de woonkamer, eventueel met een doek eroverheen. Leg er een dekentje in, waar 
de kat altijd op ligt te slapen. Zo lijkt het meer op een fijne slaapplek. Als uw kat 
de reismand ook heeft goedgekeurd, kunt u af en toe het deurtje dichtdoen terwijl 
uw kat erin ligt. Oefen dit en beloon de kat door middel van een zachte stem of 
met iets lekkers. Zodra uw kat geen stress meer vertoont kunt u deze oefening 
langer maken en uiteindelijk pakt u de reismand helemaal op en loopt u er een 
stukje mee door het huis, alvorens de mand weer op zijn vaste plek te zetten en 
het deurtje open te doen. Heel belangrijk: blijf uw kat goed belonen! Dat kan met 
aandacht (stem/aaien) maar natuurlijk ook met voer. Buiten de oefensessie om, 
kunt u af en toe een lekker snoepje in de reismand leggen. Uw kat maakt zo een 
positieve koppeling (reismandje=iets lekkers).  
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Dat was de reismand, maar dan is er ook nog de autorit naar de dierenarts toe… 
Gelukkig kunt u dit ook gaan trainen, door eerst alleen de mand (met kat) in de 
auto te zetten. Goed belonen. Blijft Garfield ontspannen? Dan is de volgende stap 
om een klein stukje te rijden. Nogmaals: zorg ervoor dat u de kat altijd goed blijft 
belonen. Tip: Als u de kat iets lekkers geeft wat hij normaal zou opeten en hij eet 
het nu niet op, dan heeft hij stress.  
 
En dan het echte werk: de afspraak bij de dierenarts. Plan een afspraak in voor 
uw huistijger en ga niet naar het open spreekuur. Zo voorkomt u dat u lang moet 
wachten en dat het heel druk kan zijn in de wachtkamer. Zorg dat het 
kattenluikje (op tijd) dicht zit en dat Garfield niet kan ontsnappen. Vervolgens 
doet u wat hele lekkere brokjes in het mandje, kat erin en deurtje dicht. 
Handdoek over de reismand en zet hem in de auto. Rij meteen naar de dierenarts 
(stop niet voor een boodschap). Laat de handdoek zitten als u de mand in de 
wachtkamer (op een hoge plek) zet.  
 
Zet de reismand dus nooit op de grond waar honden hun neus erin steken. Zeker 
bij gestreste katten is dit een aanrader, want het zien van andere dieren en 
katten is erg stressvol. Katten houden van overzicht. Heeft u echt een stresskip 
als kat? Wacht dan in de auto totdat u aan de beurt bent.  
 
Hopelijk is Garfield met bovenstaande tips iets relaxter als hij naar de dierenarts 
moet.  
 
Succes! 
 
 
Eline Mulder-Greiner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


