Waarom zou je een kattengedragsdeskundige inschakelen als er zoveel gratis advies op
internet te vinden is? Je buurvrouw zegt dat ze al jaren katten heeft en gaf al eerder goede
tips. Hoe weet je zeker dat je niet voor de gek gehouden wordt door een ‘zogenaamde’
kattengedragsdeskundige?

Waarom een kattengedragsdeskundige inschakelen?
Als je een kat hebt met een gedragsprobleem, wil je dit probleem graag oplossen. Gedegen
advies van iemand met kennis van kattenzaken is dan essentieel, net als ruime ervaring en
een goed contact met je dierenarts.
Daarom is het belangrijk om alleen met professionele kattengedragstherapeuten in zee te
gaan.
De belangrijkste reden om een kattengedragsdeskundige in de arm te nemen is dat deze een
gedegen opleiding heeft, die vele aspecten omvat. Je moet daarbij denken aan: algemeen
diergedrag, leerprincipes, medische basiskennis en natuurlijk veel over kattengedrag. Een
dergelijke studie leert de therapeut om de achtergronden van probleemgedrag te zien,
waardoor een kattengedragsdeskundige makkelijker een juiste diagnose kan stellen.

Wat houdt een consult in?
Een consult is een bezoek aan huis met nazorg.
o

je wordt naar mij doorverwezen door je dierenarts of je neemt zelf contact met
mij op

o

ik stuur je een uitgebreide vragenlijst toe en maak meteen een afspraak voor een
bezoek aan huis

o

het huisbezoek duurt ongeveer twee uur. Ik stel een diagnose en maak een
behandelplan dat helemaal op jouw kat en jouw situatie is afgestemd

o

indien nodig overleg ik met je dierenarts

o

het behandelplan krijg je in de vorm van een uitgewerkt verslag binnen enkele
dagen thuisgestuurd. Ook je dierenarts, indien gewenst, ontvangt van mij een
(kort) verslag

o

vervolgens ga je zelf aan het werk met je kat. Gedurende twee maanden na het
huisbezoek heb je recht op nazorg. Dat betekent dat je altijd op mij kunt
terugvallen met vragen en dat ik aanvullende adviezen geef waar nodig

Wat kost een gedragsconsult?
Het volledige therapietraject zoals hierboven omschreven kost € 155,-. Daarbij komen
eventueel nog de volgende kosten:
o

reiskosten vanaf Stad aan het Haringvliet: € 0,25 p/km

o

parkeerkosten, als je in een gebied woont waar betaald parkeren geldt

Indien je kat verzekerd is bij Petplan, Reaal Dier & Zorg, Ohra of InShared kun je (een deel
van) de kosten vergoed krijgen, afhankelijk van je pakket

Wanneer kies je voor een observatieconsult?
Een observatieconsult is een bezoek aan huis zonder nazorg.

Een observatieconsult is ideaal als je vragen hebt over het gedrag van je kat, maar je geen
volledig traject wilt. Bijvoorbeeld:
•

als er spanningen zijn tussen je katten of als je onzeker bent over de relatie tussen je
katten

•

als je vragen hebt over de opvoeding van je kat of kitten

•

als je graag eens iemand wilt laten meekijken naar het gedrag van je kat(ten)

•

kortom, voor alle zaken waarbij je advies wilt, maar waar je geen langdurige begeleiding
bij nodig hebt

Wanneer is een observatieconsult niet geschikt?
•

bij agressie in welke vorm dan ook

•

bij gedragsproblemen die al lang bestaan

•

als er sprake is van problemen tussen meerdere katten

•

bij complexe problemen als sproeien, kaal likken etc.

•

In al deze gevallen is een volledige gedragsbegeleiding nodig.

Wat houdt een observatieconsult in?
•

Ik kom gedurende 1,5 á 2 uur bij je op huisbezoek.

•

Ik geef adviezen en beantwoord je vragen.

•

Er volgt géén verslag en ook geen periode van begeleiding. Mocht je toch graag alsnog
begeleiding, dan kunnen we daar een aparte afspraak over maken.

Wat kost het?
Een observatieconsult zoals hierboven omschreven kost € 85, -. Daarbij komen eventueel nog
de volgende kosten:
o

reiskosten vanaf Stad aan het Haringvliet: € 0,25 p/km

o

parkeerkosten, als je in een gebied woont waar betaald parkeren geldt

Telefonisch consult
Een telefonisch consult is een handige en snelle manier van advies krijgen als je geen volledig
therapietraject nodig hebt.
Je kunt dan denken aan adviezen bij de opvoeding van je kitten, hoe je je kat kunt
voorbereiden op de komst van een baby etc.
Tijdens een telefonisch consult kan ik gericht vragen stellen en enkele persoonlijke adviezen
geven, waardoor het waardevoller is dan algemene tips van internet.

Wanneer is een telefonisch consult niet geschikt?
•

bij agressie in welke vorm dan ook

•

bij gedragsproblemen die al lang bestaan

•

als er sprake is van problemen tussen meerdere katten

•

bij complexe problemen als sproeien, kaal likken etc. In deze gevallen is een huisbezoek
echt noodzakelijk.

Wat houdt een telefonisch consult in?
•

een telefonisch consult duurt maximaal een half uur

•

bij een telefonische consult hoort géén nazorg zoals bij een volledig consult

•

er kan ook niet achteraf over gemaild worden

Een telefonisch adviesgesprek van een half uur kost € 25,-. Nadat we een tijdstip afgesproken
hebben (per mail of telefoon) zal ik je vragen om het consult af te rekenen voordat het
gesprek daadwerkelijk plaats zal vinden.

Advies.
Advies inwinnen? Je kunt me altijd bellen, een afspraak kan worden gemaakt door middel van
een email te sturen. Zo’n gesprek is gratis als je:
•

wilt overleggen of een consult in jouw geval nodig is

•

een korte vraag hebt. Is het probleem ingewikkeld, zal ik je vragen een afspraak voor
een (telefonisch) consult te maken.

•

NB: het telefonisch spreekuur is niet bedoeld om een uitgebreid advies te geven bij een
ingewikkeld probleem!

E-mail: cc.kattengedragsdeskundige@gmail.com
Tel.nr.: 0628562327

