Begeleidingsfolder Kat

Inleiding
Je hebt net een kat gereserveerd of neemt hem/haar mee naar zijn/haar nieuwe thuis. Deze folder is
bedoeld om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook staan onze voorwaarden nog
eens op een rijtje. Het meeste is waarschijnlijk vanuit onze opvang al verteld, maar nu kun je het op
je gemak nog even doorlezen.
De onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn:
 Algemeen
 Ziektes bij katten
 De kattenbak
 Voeding
 De kat en andere dieren
 De kat en kinderen
 Naar buiten of niet
 Onze voorwaarden

Algemeen
Voor de meeste katten is een verblijf in onze opvang een redelijk stressvolle situatie. Het gedrag dat
hij daarom hier heeft laten zien, zal niet altijd zijn natuurlijke gedrag geweest zijn. De kat die zich
bang achter zijn mandje verstopte kan zich thuis ontpoppen tot een geweldige knuffel. Degene die zo
lekker vooraan stond te kroelen is thuis veel zelfstandiger en minder gericht op aandacht. We
kunnen nooit met 100% zekerheid zeggen hoe een kat zich thuis zal ontwikkelen, zeker niet bij de
vondelingen.
In het algemeen kan wel gezegd worden dat de nieuwe aanwinst tijd nodig heeft om te wennen. Het
is een grote overgang naar zijn nieuwe huis. Verwacht niet dat de kat gelijk op schoot zal liggen en
laat hem rustig zijn nieuwe omgeving verkennen. Een kat heeft minimaal een maand nodig om echt
aan zijn nieuwe plek te wennen en om zijn nieuwe mensen te leren kennen. Een wat bangere kat
heeft nog meer tijd nodig. Houd er rekening mee dat katten door de gewenning, de eerste paar
dagen niet tot slecht eten. Dit is in principe niet zo heel erg, maar na 2 dagen moeten zij toch wel
beginnen te eten. Wanneer je twijfelt of de kat eet, is het raadzaam om een afgetelde hoeveelheid
brokken in het etensbakje te doen. Als je twijfelt of de kat drinkt dan kun je het bakje water
regelmatig wegen met een (grammen-)weegschaal.
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Ziektes bij katten
Wanneer je een kat uit onze opvang neemt, kun je er van uit gaan dat de kat op dat moment gezond
is. Mocht het geval anders zijn, dan word je daarvan vooraf op de hoogte gebracht. In onze opvang
verblijven zeer veel dieren en daarom is er een grotere kans dat er ook ziekten heersen. Hoewel een
dier niet ziek is, kan deze nog wel drager zijn van een ziekte. Dit betekent dat zij een bacterie of virus
met zich meedragen die ziektes kunnen veroorzaken, maar het immuunsysteem van de kat voorkomt
dat deze ziek wordt. Een verhuizing naar een nieuwe eigenaar kan voor katten als stressvol worden
ervaren. Stress kan ten gevolge hebben dat de weerstand van een dier daalt, waardoor deze alsnog
ziek kan worden. Eén van de meest voorkomende ziekten is niesziekte. Deze ziekte is te vergelijken
met een verkoudheid, vaak met snotteren en ontstoken ogen ten gevolg. In dit geval adviseren wij
om goed in de gaten te houden of de kat blijft eten. Mocht je twijfelen dan adviseren wij om contact
op te nemen met ons of onze dierenarts.
Ook je eigen kat(ten) kan/kunnen stress ondervinden van de komst van een nieuw dier in huis.
Daarom is het van belang dat deze niet langer dan tien maanden geleden voorzien is/zijn van de
jaarlijkse niesziekte enting en de tweejaarlijkse kattenziekteziekte enting. Zo is de weerstand zeer
hoog en de kans op ziek worden minimaal.

De kattenbak
In onze opvang komen regelmatig katten die wegens zindelijkheidsproblemen weg moeten. Vaak is
de kattenbak hiervoor de oorzaak. Veel mensen hebben een kattenbak met een kap erop en klep
erin, zo worden ze ook verkocht in de dierenwinkel. Een kat vindt het niet prettig als hij/zij de
omgeving niet in de gaten kan houden en onder een kattenbak met een kap en klep blijven de
luchtjes in de bak hangen. Dit is voor ons misschien prettig, maar voor de kat niet. Dit kan dan ook
onzindelijkheid veroorzaken bij de kat. Wij adviseren daarom de kap eraf te laten. Als je de ontlasting
er dagelijks uitschept en minimaal drie keer per week de kattenbakvulling vervangt, zal je (en
daarmee ook de kat) geen ontlasting ruiken.
Je kunt het beste geurloos grit gebruiken. Voor ons als mens ruikt geparfumeerd grit wel lekker, maar
voor de kat stinkt het. Wij hebben dan ook weinig vertrouwen in de merken kattenbakgrit waarvan
gezegd wordt dat je een week of meer geen ontlasting hoeft te ruimen en de bak maar één keer per
week volledig hoeft te verschonen. Een kat heeft zo’n goed reukvermogen dat dat voor hem wel
moet stinken. Ook al ruiken wij het niet.
Een gouden regel is dat je het aantal kattenbakken wegzet als dat er katten aanwezig zijn + 1 extra.
Zelfs al is de kat de enige kat in huis, dan is het advies om twee kattenbakken, ieder op verschillende
plekken in huis, weg te zetten. In de natuur plast de kat namelijk vaak op een andere plek dan dat hij
poept. Ook dit natuurlijke gedrag kan de oorzaak van onzindelijkheid zijn. Let er ook altijd op dat de
kattenbakken op een rustige plaats staan en niet voor een raam. Zet de kattenbak ook niet naast de
plek waar de kat zijn eten krijgt. Je zou het zelf waarschijnlijk ook niet prettig vinden als de eettafel
vlak naast het toilet zou staan. Woon je in een huis met meerdere verdiepingen dan adviseren wij om
op elke verdieping een kattenbak staan. We horen wel eens dat er mensen zijn die geen kattenbak
hebben, omdat de kat zijn behoefte altijd buiten zou doen. Wij adviseren toch ook een kattenbak
binnen te zetten. Stel dat het slecht weer is, dan zal de kat het gaan ophouden, wat weer een
blaasontsteking tot gevolg kan hebben.
Om de bakken eens goed te soppen of de bak voor een kat aantrekkelijk te maken kunt u hem het
beste met chloor schoonmaken. Daarin zitten stoffen die voor de kat aantrekkelijk ruiken. Als er eens
een ongelukje gebeurd die plek dus juist niet met chloor schoonmaken. Liever eerst deppen met
azijn en daarna soppen met wasmiddel, dit lost namelijk de eiwitten die in de urine zitten op.
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Voeding
In principe ben je vrij om te voeren wat je wilt. De meeste katten in onze opvang zijn gewend om
brokken te krijgen van het merk Hill’s. Ons advies is dan ook om dit merk thuis ook nog te blijven
voeren en eventueel langzaam over te gaan op een andere voeding. Dit om eventuele
maagdarmklachten te voorkomen.
De uitzondering betreft katten die dieetvoeding krijgen (bijv.: blaasgruisdieet, nierdieet of hypoallergeen dieet). Nooit zonder overleg met je dierenarts iets anders gaan voeren, ze hebben dit dieet
echt nodig.
In het dierenopvangcentrum zorgen wij ervoor dat de katten te allen tijde beschikking hebben over
brokken. Blikvoer wordt maar zeer zelden gegeven. Blikvoer vinden veel katten heel erg lekker, maar
er zitten minder voedingsstoffen in, geef dit daarom ook maximaal één keer per dag en dan een
kleine hoeveelheid, als zijnde traktatie. Er zijn ook een klein aantal katten die niets om blikvoer
geven. Schrik daar dan ook niet van. Zolang zij wel brokken eten, krijgen zij voldoende voedingstoffen
binnen.

De kat en andere dieren
Katten zijn van nature erg territoriaal: de omgeving is voor hen zeer belangrijk. Een kat moet daarom
ruim de tijd krijgen om eerst in zijn eigen tempo zijn nieuwe huis te verkennen voordat hij kennis
maakt met de andere bewoners. De reeds aanwezige kat zal een ander dier snel als indringer in zijn
leefgebied zien en ook als zodanig reageren.
Wij zijn daarom een groot voorstander van de langzame introductie. Natuurlijk zijn er altijd mensen
die een nieuwe kat in de groep ‘gooien’ en bij wie het goed gaat. Dat wil echter niet zeggen dat het
bij jou ook zal lukken. Mocht deze aanpak fout gaan en de dieren gaan vechten, dan heb je namelijk
een groot probleem. De kans dat het ooit nog goed komt, neemt met iedere vechtpartij af.
Hieronder volgt een stappenplan om een nieuwe kat te introduceren. Hoe lang je doet over elke stap
hangt af van de bangste kat, deze moet het tempo bepalen. De tijdsinvestering kan verschillen van
minimaal een dag of drie, tot enkele weken (Gewenning met een kitten gaat over het algemeen
sneller dan met volwassen katten).
 Begin met de nieuwe kat een eigen afgesloten ruimte te geven, bv. een zolder of
logeerkamer, met alles wat hij of zij nodig heeft: eten, drinken, kattenbak, krabpaal en
speeltjes. Geef hem niet de favoriete kamer van je eigen kat, want deze zal het niet
waarderen om ‘verbannen' te worden, ook al is het tijdelijk.\
 Is de nieuweling een beetje gesetteld op zijn kamertje, dan ga je de huisdieren om beurten
aaien, zodat ze elkaars geur leren kennen.
 Als volgende stap laat je de nieuwe kat voorzichtig het huis verkennen. Je kunt het beste
andere huisdieren even in een andere ruimte opsluiten en de deur van het verblijf van de
nieuwe kat openzetten, zodat deze op zijn eigen tempo op onderzoek uit kan gaan. Daarna
gaat hij terug in zijn eigen kamertje en kunnen de andere huisdieren ontdekken dat de
nieuweling op pad is geweest.
 De dieren gaan elkaar nu ontmoeten. Doe dat met een ruime afstand tussen de dieren, zodat
ze elkaar wel kunnen zien maar niet meteen bij elkaar kunnen komen. Zet de deur van de
kamer van de nieuwkomer open, maar blijf erbij. Geef beide dieren iets lekkers. Als je
meerderen bent, kan ieder eventueel ook met een dier gaan spelen. Houd de eerste
ontmoetingen kort, voordat er gegromd of geblazen wordt. Zo kun je de tijd dat de dieren bij
elkaar zijn steeds verder opbouwen. Dit is de fase die het meeste tijd in beslag zal nemen.
Forceer niets, doe het rustig aan en blijf vooral zelf kalm!
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De kat en kinderen
Kinderen zijn vaak gek op katten. Toch worden er regelmatig katten naar onze opvang gebracht
omdat ze het kind hebben aangevallen. De kat zou vals zijn, maar onze mening is dat het aan de
communicatie ligt. (Met name kleine) kinderen spreken een andere taal dan de kat, die willen de kat
stevig knuffelen of trekken hem aan zijn staart, want die beweegt zo leuk. Ook kunnen zij de kat
geïnteresseerd aan zitten staren, iets wat de kat als dreigend ervaart. Een kat zal in zijn houding
aangeven dat hij het zat is, maar kinderen herkennen dit vaak niet. Laat daarom katten en kleine
kinderen niet alleen.
Zeker in het begin moet de nieuwe huisgenoot op zijn gemak het huis kunnen verkennen, terwijl
kinderen niets liever willen dan laten zien hoe lief ze hem vinden. Er worden ook katten bij ons
binnengebracht die zich anders gingen gedragen nadat er een baby geboren was. Katten reageren
soms sterk op babygehuil, dit is iets waar je rekening mee moet houden. Het is een fase die voorbij
gaat. Daarnaast zijn sommige katten nu eenmaal gewend aan de aandacht die zij van hun eigenaar
krijgen. De zorg die vervolgens uitgaat naar de baby, gaat vaak ten koste van de aandacht voor de
kat. Vergeet hen dan ook niet.

Naar buiten of niet
Van de gevonden katten in onze opvang is niet bekend of ze graag naar buiten willen of dit juist niet
gewend zijn. In principe plaatsen we “buitenkatten” niet op een flat, tenzij ze erg oud zijn. Het komt
wel eens voor dat de net geplaatste kat wegloopt, vaak is hij dan te snel naar buiten gelaten. Wij
adviseren zelf om de kat, een termijn van minimaal twee maanden binnen te houden. In elk geval
totdat hij goed gewend is aan zijn nieuwe huis. Laat hem vervolgens naar buiten zonder dat hij
gegeten heeft, dan blijft hij dichter in de buurt. Zorg er ook voor dat je thuis bent, zodat je hem weer
binnen kunt laten als hij dat wil.
Tijdens zijn óntdekkingstocht’ in huis, is de kans groot dat de kat probeert te ontsnappen. Houdt in
die eerste maanden dan ook de ramen en deuren goed dicht. Katten zijn wat dat betreft erg
vindingrijk. Je kunt als stelregel zeggen dat waar het kopje doorheen kan, het lijfje ook doorheen
past. Let vooral op de zogenaamde “kantelramen”, deze kunnen voor katten levensgevaarlijk zijn,
omdat de kat bij het kantelpunt van het raam met het lijf vast kan komen te zitten. Hier zijn dan ook
veiligheidsrekjes voor in de handel.
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Onze voorwaarden
De kosten voor de aanschaf van een kat zijn weergegeven op onze website. Bij alle plaatsbare dieren
zijn de volgende aspecten inbegrepen:
 Een inenting die niet langer dan 12 maanden geleden is toegediend.
 De benodigde ontworming(en) (en indien noodzakelijk is de hond ook ontvlooid).
 Een chip, inclusief de registratie hiervan. De verwerking van de chipregistratie neemt
gemiddeld ongeveer een maand in beslag.
 In het geval van een kat; gecastreerd/gesteriliseerd. Soms komt het voor dat wij een dier
herplaatsen in de veronderstelling (bijvoorbeeld gemeld door de vorige eigenaar) dat deze
gecastreerd is. Mocht later blijken dat deze informatie onjuist is (een poes wordt
bijvoorbeeld krols), dan kan deze ingreep alsnog kosteloos plaatsvinden bij onze dierenarts.
 Mocht je op wat voor reden niet meer voor het dier kunnen zorgen, dan kan deze worden
teruggebracht naar onze opvang. Wanneer het dier minder dan 6 maanden herplaatst is, kan
dit per direct. Mocht deze periode langer geleden zijn, dan kan het zijn dat je op een
wachtlijst wordt ingeschreven.
 Binnen 6 maanden na plaatsing neemt er mogelijk vanuit de zogenaamde “nacontrole”
iemand contact met je op om te zien hoe het gaat en om te vragen hoe de plaatsing is
verlopen. Ben alstublieft eerlijk, zo kunnen wij je voorzien van bijpassend advies en/of
kunnen wij onze dienstverlening aanpassen indien noodzakelijk.
 Recht op 2 weken kosteloos medische nazorg bij de asieldierenarts; dit geldt voor alle
medische problemen die het dier tijdens zijn verblijf in onze opvang al had of op heeft
kunnen lopen (met uitzondering van chronische aandoeningen). Alle dieren worden tijdens
hun verblijf in de opvang nagekeken door onze dierenarts. Wanneer zij medisch iets
mankeren, wordt dit behandeld alvorens zij voor herplaatsing worden aangeboden.
Desondanks kan er altijd iets sluimeren wat, door de eventuele stress van verhuizing, bij de
nieuwe eigenaar pas tot uiting komt. In dit geval kun je contact opnemen met de
asieldierenarts.
Als je nog vragen hebt, bel dan gerust, daar zijn we voor. Ook kunnen we bij probleemgedrag advies
geven. Tot slot wensen wij je veel plezier met je nieuwe huisgenoot en we vinden het altijd leuk nog
eens wat terug te horen.
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