
Cat Friendly Clinic

De ISFM (International Society of Feline Medicine, 
oftewel de internationale vereniging voor 
kattengeneeskunde) is de diergeneeskundige 
afdeling van  International Cat Care 
(www.icatcare.org), een liefdadigheidsinstelling die 
als doel heeft de gezondheid en het welzijn van 
katten over de hele wereld te 
verbeteren.
We begrijpen dat er 
belemmeringen kunnen zijn bij 
het naar een dierenkliniek 
brengen van uw kat

• Katten vinden reizen vaak niet 
leuk en voelen zich onveilig als 
ze weg zijn van hun huis• Katten zijn erg gevoelig voor 
nieuwe geluiden, indrukken en 
geuren• De meeste katten houden van stilte en rust en zijn 
erg gevoelig voor stress• De meeste katten worden erg gestresst door 
honden die dichtbij zitten in een dierenkliniek• Katten moeten voorzichtig en met respect 
behandeld worden in de kliniek

De Cat Friendly Clinic norm is belangrijk 
voor dierenartsen
Het ISFM Cat Friendly Clinic- concept betekent dat 
geaccrediteerde klinieken een hoger niveau van 
kattenzorg hebben bereikt waarbij ze: 

• De behoeftes van katten begrijpen en de 
bezoeken aan de kliniek meer kat vriendelijk 
hebben gemaakt• Begrijpen hoe katten voorzichtig benaderd en 
behandeld kunnen worden•Goede kennis en materialen hebben om de juiste 
zorg te kunnen leveren aan katten

Het behalen van een Cat Friendly Clinic- 
accreditatie heeft betrekking op alle medewerkers, 
van baliemedewerkers en dierenartsassistentes tot 

de dierenartsen. Elke geaccrediteerde kliniek heeft 
ook ten minste één “Cat Advocate” – iemand die 
zorgt dat de kat-vriendelijke regels worden 
nageleefd en die graag met u wil praten, mocht u 
vragen hebben. 
Cat Friendly Clinic normen...wat betekent dit 
voor mijn kat en voor mij? 
Een ISFM Cat Friendly Clinic geeft u gemoedsrust 
en geruststelling en laat u weten dat: 

• De kliniek aan bepaalde accreditatie normen 
voldoet• De kliniek en de kliniekmedewerkers hebben 
nagedacht over de speciale behoeftes van katten• De medewerkers van de kliniek graag met u 
willen praten, laten zien wat ze doen en u met 
plezier rondleiden door de kliniek

Wat zijn de verschillende niveaus van een 
ISFM Cat Friendly Clinic accreditatie?
Er zijn drie niveaus van een Cat Friendly Clinic 
(CFC)- accreditatie: brons, zilver en goud. Deze 
laten zien dat dierenklinieken erg verschillen in hun 
grootte, locatie, structuur, medewerkers en 
uitrusting. Volledige details van de eisen kunt u 
vinden op onze website  www.catfriendlyclinic.org 
samen met een lijst van al onze geaccrediteerde 
klinieken. 
Medewerkers van geaccrediteerde klinieken hebben 
beloofd om katten met begrip, zachtheid en respect 
te hanteren en te behandelen en ze doen hun 
uiterste best om het bezoek aan de kliniek zo 
stress-vrij mogelijk te maken voor u en uw kat.
Als u vragen of opmerkingen heeft over uw kat of de 
kliniek, stel ze  dan aan één van onze medewerkers, 
we willen u graag helpen.  Mocht u twijfelen of de 
kliniek voldoet aan de Cat Friendly Clinic- criteria, 
dan kunt u vragen of u de Cat Advocate kunt 
spreken.  U kunt ons ook laten weten welke kliniek u 
bezoekt op www.catfriendlyclinic.org

Wat is een Cat Friendly Clinic 
(katvriendelijke kliniek)?

Brons Zilver Goud

Wachtkamer Tijdstippen waarop alleen katten mogen komen als er 
geen gescheiden wachtruimtes voor katten is

Er moeten gescheiden wachtruimtes zijn voor honden 
en katten

Aanvullende faciliteiten in de wachtkamer (mogelijkheid 
om de reismanden van de vloer te plaatsen etc)

Opname 
mogelijkheden Niet per sé noodzakelijk Honden en katten gescheiden in de opname en 

minimum grootte van de hokken
Er moet een aparte katten opname zijn en grotere 

hokken

Consultaties Veilige en goed uitgeruste spreekkamer. Minimaal 10 minuten per afspraak Een speciale katten spreekkamer. Minimaal 15 minuten 
per afspraak

Operaties Chirurgische faciliteiten niet per sé noodzakelijk op 
de kliniek zelf

Katten moeten onder narcose gebracht kunnen 
worden indien nodig Er moet een aparte operatie ruimte aanwezig zijn

Apparatuur Goed niveau van kat vriendelijke apparatuur vereist Aanvullende apparatuur, bijvoorbeeld 
röntgenapparaat, tandheelkundige faciliteiten etc. Hoger niveau is vereist – bv laboratorium apparatuur etc.
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