2. Medische screening en gedragsopvolging van de katten
Medische screening


Externe dierenarts:
 Bij voorkeur twee maal per jaar een medisch onderzoek door een dierenarts die
zowel de fysieke als de mentale gezondheid van de katten evalueert.
 De katten moeten een identificatie chip hebben en een geregistreerd paspoort
(Ophorst, 2014).
 De standaard vaccinaties moeten gegeven worden zoals aanbevolen door de
dierenarts.
 Bij de start van het project is een mest-onderzoek dat screent op alle mogelijke
parasieten en bacteriën aangeraden.



Interne katten-verantwoordelijke:
 De katten moet drie à viermaal per jaar door de katten-verantwoordelijke ontwormd
worden. Het is aangeraden één maal extra te ontwormen indien men met een
zwakke doelgroep werkt.
 De interne katten-verantwoordelijke moet zorgen voor de standaard preventie van
vlooien, teken en parasieten zoals aanbevolen door de dierenarts. Het is
aangeraden 24 uur te wachten vooraleer met patiënten te interageren.
 In de zorgsetting wordt de gezondheid van de katten dagelijks opgevolgd door de
verantwoordelijke die de dierenarts raadpleegt bij twijfel of de katten op dat
moment wel geschikt zijn om deel te nemen aan AAI (Ophorst et al., 2014).
 De gezondheid van de katten (eerdere zoönosen, gezondheidsproblemen, ...)
wordt door deze verantwoordelijke geregistreerd (Khan & Farrag, 2000).
 Indien een kat ziektesymptomen vertoont zoals diarree, braken, hoesten of niezen
is het aangeraden dat de verantwoordelijke de kat afzondert in een voor de kat
gekende omgeving en de andere katten extra in het oog houdt.
 Na volledige genezing van een wonde of een week na het eindigen van
ziektesymptomen, kan de verantwoordelijke de kat weer bij de andere katten
introduceren en de kat weer voor AAI inzetten (Lefebvre et al., 2008).
Gedragsopvolging



Externe kattengedragsspecialist:
 De katten hebben een gedragsevaluatie doorlopen bij een kattengedragsspecialist
(e.g. Delta Society Evaluation Procedure) (Lefebvre et al., 2008).
 De voorkeur moet zeker gegeven worden aan het temperament en aan de
natuurlijke reacties van de kat. Gehoorzamen op basiscommando’s is secundair.
 Bij voorkeur wordt het gedrag elk half jaar opnieuw geëvalueerd of sneller indien
er zich problemen voordoen (Lefebvre et al., 2008).
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Interne katten-verantwoordelijke:
 De verantwoordelijke volgt het gedrag van de katten dagelijks op.
 De reactie van de katten moet voorspelbaar, vriendelijk, vertrouwelijk en zonder
enige blijk van agressie zijn.
 Idealiter zou de verantwoordelijke de impact van de AAI-sessies op de katten
moeten registreren (Fine et al., 2013).
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