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DE KAT 

Felis silvestris catus 

1. ALGEMEEN 

Of ze nu rustig is of wild, afstandelijk of aanhankelijk, van de straat of raszuiver: de kat is een door de 
mens bijzonder geliefd dier. Vandaag tellen we meer dan 600 miljoen katten wereldwijd, waarvan 
ongeveer 2 miljoen katten in België. Het merendeel zijn zogenaamde straatkatten of Europese korthaar, 
met andere woorden katten die niet tot een bepaald ras behoren.  
De kat is solitair, onafhankelijk en territoriaal. Ze heeft haar jachtinstinct behouden: zelfs als ze niet 
meer jaagt om te overleven, jaagt ze nog steeds om te spelen. Katten zijn vooral actief in de 
avondschemering en slapen gemiddeld 16 uur per dag. De kat is een gevoelig dier dat kalmte en 
rustmomenten met zijn eigenaar apprecieert. 
 

2. HUISVESTING 

Hoewel de kat de reputatie heeft lang te slapen (16u/dag), is ze een actief dier dat zich moet kunnen 
uitleven. Ze leeft zowel buiten als binnen; wanneer ze binnenshuis leeft, is de binneninrichting nog 
crucialer voor haar welzijn: 

  Een kattenbak: minstens één per kat want als solitair dier houdt de kat er niet van om die te 
delen. Er bestaan diverse modellen (open of gesloten) en de vulling kan mineraal (klei of zand) of 
vegetaal (papierpulp, hout, stro, mais, bietenpulp, compost) zijn en al dan niet geparfumeerd. Dit 
laatste dient vooral om de eigenaar te plezieren, maar kan aversief werken waardoor de kat de 
kattenbak juist mijdt. De plantaardige kattenbakvulling is biologisch afbreekbaar en dus 
milieuvriendelijker maar niet alle katten houden ervan: aan u om dit uit te testen met uw kat! De 
vulling van alle kattenbakken moet minstens tweemaal per week volledig ververst worden om te 
voorkomen dat uw kat haar behoefte doet buiten de kattenbak. De uitwerpselen kunt u dagelijks 
verwijderen met een speciale schep (verkrijgbaar in de dierenwinkel). De plaats van de 
kattenbakken is heel belangrijk: deze moeten in een rustige omgeving staan (zonder passage), 
ontoegankelijk zijn voor honden (die de kat storen en de uitwerpselen opeten!) en verwijderd zijn 
van de eetzone (een meter is het absolute minimum).  

  Een rustzone is een rustige omgeving waar het dier zich kan terugtrekken indien het dit wenst 
(weg van honden en kinderen); katten bevinden zich graag op het hoge! Er bestaan diverse open 
of gesloten manden of hangmatten. Denk eraan om deze minstens eenmaal per maand te 
wassen.  

 De eetzone (min. één etensbak per kat) mag zich niet in de buurt van de kattenbak bevinden. De 
eetzone bevindt zich best in een rustige omgeving beschut van andere huisdieren zoals honden. 

 Een drinkzone nabij de eetzone voorzien. Het water moet dagelijks ververst worden en steeds ter 
beschikking staan. Katten houden van stromend water: een waterfontein is een goede manier om 
tot drinken aan te sporen. De hygiëne van de waterkom of van de fontein moet in het oog 
gehouden worden.  

 Een aantal schuilplekjes  
 Meer dan van een grote oppervlakte op de begane grond houdt de kat bijzonder van 

klimmogelijkheden; een kattenklimpaal kan daarom nuttig zijn. 
 Voorzie een krabpaal voor het onderhoud van de klauwen (zorg dat deze niet omver kan 

getrokken worden of verplaatst worden over de vloer), zoek een exemplaar in het materiaal 
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waarin uw kat thuis reeds haar klauwen plaatst. Plaats de paal waar u reeds merkte dat de kat 
spontaan haar klauwen zet. 

 Katten markeren onder andere via het krabben hun territorium. Ook “kopjes geven” dient om de 
familieleden (ons territorium) aan te duiden. 

 Aangepaste spelletjes zorgen ervoor dat katten hun natuurlijke gedrag als jager kunnen uiten en 
zich bezig kunnen houden in hun vrije tijd (pipolino, ballen, muizen…). Speel liever niet met een 
licht pen of laser pen, vermits uw kat gefrustreerd raakt door het springen op “lucht”. 

 Indien u in een flatgebouw woont en een balkon heeft, kunt u het balkon beveiligen door er een 
net rond te plaatsen zodat uw kat niet kan vallen (dit gebeurt weleens wanneer de kat in de 
verleiding komt om bijvoorbeeld een vogel te vangen). Dit geldt ook indien u een tuin heeft en 
bang bent dat de kat ontsnapt en wordt aangereden (op straat enz.): u kunt een zone afbakenen 
die ook bovenaan afgesloten is (bijvoorbeeld door hekwerk rondom en bovenaan). 

 Indien u met uw kat verhuist, is het zeer belangrijk om deze minstens 2 tot 3 weken binnen te 
houden zodat ze kan wennen aan de nieuwe woonst en de stress wat afneemt.  

 

3. VERZORGING 

Katten verzorgen zichzelf nauwgezet. Het is dan ook uitzonderlijk dat u moet ingrijpen bij de hygiëne van 
kortharigen. Katten met (half)lange haren moet u minstens tweemaal per week borstelen. Het is 
raadzaam om ze er zachtjes aan te laten wennen vanaf zeer jonge leeftijd (2 maanden). Tijdens de rui, 
met andere woorden in de lente en de herfst, is het belangrijk vaker (= dagelijks) te borstelen om de 
dode haren te verwijderen. Hierdoor wordt vermeden dat er knopen ontstaan en dat de kat al te veel 
haren inslikt wanneer zij zich schoonlikt.  Indien deze niet geborsteld worden lopen ze het risico last te 
krijgen van haarballen in hun spijsverteringsstelsel en regelmatig te moeten braken.  
De nagels kunnen desgewenst ingekort worden met een nagelknipper (enkel de punt van de nagels). Dit 
heeft een zeer kortdurend effect en is ongeschikt als methode om te verhinderen dat de kat krabt aan 
niet aangepast materiaal. 
Preventief moet u tijdens de hele levensduur van uw kat een aantal zorgen toedienen:  

• Vaccinatie volgens het schema dat door uw dierenarts is opgesteld 

• Ontworming minstens tweemaal per jaar bij volwassen katten (afhankelijk van de levenswijze 
van het dier), dit moet vaker gebeuren bij kittens (vanaf het moment dat u ze in huis haalt tot de 
leeftijd van 1 jaar). Raadpleeg uw dierenarts voor meer informatie. 

• Externe antiparasitaire behandeling (tijdens het seizoen of heel het jaar door bij katten die 
gevoelig/allergisch zijn voor vlooienbeten) 

 

4. VOEDING  

De kat is een carnivoor met een aanzienlijke behoefte aan dierlijke eiwitten. Om een carnivoor tevreden 
te stellen is een volledige en evenwichtige kwaliteitsvoeding aanbevolen. Kwalitatief  droogvoer of 
natte voeding werden speciaal ontwikkeld om op de specifieke behoeften van katten in te spelen; vraag 
raad aan uw dierenarts, deze zal u zo goed mogelijk adviseren in functie van de gezondheidsnoden van 
uw kat. Recent onderzoek heeft het belang van de combinatie van droge en natte voeding voor de 
gezondheid van uw huisdier aangetoond . Sommige baasjes bereiden het eten van hun huisdier liever 
zelf op basis van verse/rauwe ingrediënten. In dat geval kan u zich - beter door uw dierenarts laten 
adviseren. Een onevenwicht in bepaalde bestanddelen kan soms leiden tot onomkeerbare klachten en 
ziekten.  
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In de vrije natuur voedt een kat via het jagen zich dagelijks met meerdere prooien. Daarom is een 
permanente toegang tot voedsel (zeker zo lang het in huis opgesloten zit) nodig voor het welzijn van het 
dier . Opgelet, dit betekent niet "à volonté" want het dier is niet altijd in staat zijn voedselinname zelf te 
regelen. U moet de aanbevolen hoeveelheid afwegen om overgewicht te vermijden. Als de kat zelf haar 
voeding kan regelen, verdeelt zij die in gemiddeld tien maaltijden per dag. Drinkbaar water moet steeds 
ter beschikking zijn. Katten houden van waterfonteintjes, die zetten hen aan tot drinken (zie hoger). Na 
het spenen (na de leeftijd van 2 maanden) heeft een kat, normaal gezien, geen nood meer aan melk. 
Koeienmelk kan bij katten aanleiding geven tot diarree. Indien u toch melk wil voorschotelen, weet dan 
dat er specifiek aan katten aangepaste melk bestaat die voor hen lichter verteerbaar is (te koop in 
dierenwinkels en supermarkten). 
Verder brengt elke levensfase van het dier specifieke behoeften met zich mee. U moet de voeding 
aanpassen aan de situatie van het dier (groeiend, volwassen, gesteriliseerd, drachtig,  in lactatie, 
bejaard,...). De activiteit bepaalt mee de energetische behoeften van uw kat. 
Het jagen betekent niet noodzakelijk dat uw dier honger heeft, want zoals we reeds vermeld hebben 
betreft het om natuurlijk gedrag van deze diersoort. 
Als uw kat geen toegang heeft tot een tuin, kunt u haar kattengras voorschotelen. Door gras te eten kan 
ze zich via braken van hinderlijke haarballen ontdoen. Na het eten van gras kan de kat ook gaan braken 
zonder dat er haarballen aanwezig hoeven te zijn. 
Opgelet, sommige voedingsmiddelen of planten zijn giftig voor katten, zoals uien, look, avocado, 
chocolade... Ook de meeste groene kamerplanten zijn nefast (lelie, ficus, kerstster,..) Let op met 
antivriesmiddel en middelen om slakken en muizen te verdelgen. Als uw kat zich slecht voelt of pijn 
heeft, is zelfmedicatie absoluut verboden: het merendeel van onze ontstekingsremmers is bijzonder 
giftig voor katten... Het is aangewezen om in dit geval een dierenarts te raadplegen.  
 

5. OMGANG  

Katten zijn gevoelige en schichtige dieren, u moet ze rustig en behoedzaam benaderen. Ze kunnen heftig 
reageren, agressief worden en wegvluchten. Dit is afhankelijk van hun temperament en of ze al dan niet 
gewend zijn om aangeraakt te worden. Bij moeilijkheden kan het aangewezen zijn u te beschermen met 
handschoenen of een handdoek om bijtwonden en krabben te vermijden, deze kunnen aanleiding geven 
tot infecties. Jonge kinderen moeten door hun ouders begeleid worden als ze in de buurt zijn van de 
katten. Zo vermijd u dat ze deze foutief behandelen en daardoor risico lopen op agressieve reacties van 
de kat. Zuigelingen mogen niet alleen gelaten worden bij katten, dan loopt u het risico dat katten in hun 
zoektocht naar warmte zich op de zuigeling te slapen leggen.  
Elk transport moet gebeuren in een daartoe bestemde gesloten bench, bedekt met een handdoek, om 
het stressniveau te verminderen en te vermijden dat het dier wegvlucht. U kunt uw kat weken vooraf 
laten wennen aan de bench via beloningen en training (vraag raad aan uw dierenarts). 
 

6. INTERSPECIFIEKE EN INTRASPECIFIEKE RELATIES  

Zoals hierboven werd uitgelegd zijn katten eerder solitaire en territoriale dieren. Een kat heeft geen 
"nood" aan samen te leven met een soortgenoot. Een kat verkiest een rustige omgeving boven 
lawaaierige plekken met veel passage. U moet erover waken dat uw kat de mogelijkheid heeft zich terug 
te trekken wanneer deze zich wil onttrekken aan lawaai (bezoekers, feestjes, kinderen,...). Zo niet kan de 
kat stress uiten op verschillende manieren (overmatig likken, haar behoefte doen op ongeschikte 
plekken, blaasontsteking,...). 
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Indien u al een kat heeft en overweegt om er nog één in huis te halen, zal dit niet altijd vlot verlopen. 
Uw kat zal doorgaans de nieuwkomer als een indringer beschouwen. Hierdoor ontstaan vechtpartijen en 
"pesterijen" wat voor stress zorgt. Vraag raad aan uw dierenarts alvorens een nieuwe kat in huis te 
nemen. Tijdens de kennismakingsfase van beide dieren zal hij u nuttige tips kunnen geven. Indien deze 
fase slecht verloopt kunnen de katten lange tijd "vijanden" blijven of kan een van beide dieren zelfs 
beslissen om definitief te vluchten.  

Houdt u daarentegen kittens van eenzelfde nest, of de moeder met een of meerdere van haar kittens, 
zal dit doorgaans zeer goed functioneren. Ze zullen een "gezin" vormen met een goede dagelijkse 
verstandhouding. Als u op hetzelfde moment twee kittens van verschillende nestjes neemt, kan dit ook 
goed verlopen.  

Indien u een kat wil laten samenleven met een ander huisdier, laat u hen best aan elkaar wennen op 
jonge leeftijd. Een hond en een kat kunnen beste maatjes zijn als ze elkaar vroeg leren kennen. Indien ze 
elkaar niet kennen kan een hond een kat dodelijk verwonden. De kat kan schrikken van het onstuimige 
gedrag en het geblaf van de hond, als zij dan wegvlucht, activeert zij het roofinstinct van de hond. U 
moet dus voorzichtig zijn en op uw hoede blijven wanneer de dieren volwassen zijn.  

Indien de kat samenleeft met een konijn of knaagdier moet, indien socialisatie niet lukt, alle contact 
onder toezicht gebeuren of zelfs verboden worden. De kat is een snel en lenig roofdier is.  

 

7. VOORTPLANTING  

De potentiële voortplanting is zeker een aspect om over na te denken: katten zijn immers zeer 
vruchtbaar.  

- De eerste loopsheid doet zich voor op de leeftijd van ongeveer  6 maanden. 
- Tussen februari en eind oktober heeft de kat verschillende cycli van loopsheid, sommige katten 

zijn heel het jaar door loops.  
- De dracht duurt 2 maanden 

- De gemiddelde worp telt 4 tot 5 kittens 

- Tekenen van loops gedrag bij katten zijn miauwen/schreeuwen, rollen, zoeken naar contact, lozen 
van urine(sproeien), sterk worden aangetrokken tot katers en weglopen.  

- Vruchtbare katers markeren met sterk geurende urine, wat hinderlijk kan zijn voor uw woning!  
- Vanaf de leeftijd van 6 maanden kunnen kattinnen gesteriliseerd worden, als u echt geen kittens 

wil. Chirurgische sterilisatie is het meest aangewezen. 
  
Indien de kattin drachtig is, moet een rustige ruimte voorzien worden die warm, donker en veilig is voor 
het werpen van haar kittens (mand, kist met deksel). Voelt ze zich onveilig, zal ze de kittens een voor een 
verhuizen door deze in haar bek te nemen, wat uiteraard niet ideaal is. De kittens kunnen dagelijks 
zachtjes gestreeld worden terwijl u de kattin geruststelt, dit zonder de kittens te verwijderen uit de 
mand. Hierdoor went u ze aan menselijk contact. Hoe sterker uw vertrouwensband met de kattin, hoe 
minder stresserend de omgang met de kittens zal verlopen. Het is van belang tijdens het zogen om 
voedsel en voldoende vers water te voorzien voor de kattin. Bij gebrek hieraan zal u merken dat zij 
tijdens het zogen snel vermagert. Let op: het feit dat de kattin zoogt, verhindert niet dat ze opnieuw 
zwanger kan geraken. U moet dus al kort na de geboorte van de kittens een anticonceptiemiddel 
voorzien.  
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Rond de 7de tot 8ste week worden de kittens gespeend: voorzie vanaf de vijfde week een aangepaste 
overgangsvoeding. Ze zullen er aanvankelijk weinig van eten, maar steeds meer naarmate ze de 8ste 
week naderen. De zindelijkheidstraining met de kattenbak verloopt makkelijk en gebeurt van zodra ze 
hun eerste stapjes buiten de mand zetten. Een eerste bezoekje aan de dierenarts plant u in rond de 
tweede levensmaand. 

 

8. ZIEKTES EN AANDOENINGEN  

Onderstaande lijst is niet exhaustief. Raadpleeg uw dierenarts voor meer informatie en advies rond 
preventie en behandeling. 
Ziektes waartegen u kan vaccineren: Laat uw kat op regelmatige basis vaccineren. Zo beschermt u het 
dier tegen ziektes die ongemakken of zelfs de dood kunnen veroorzaken 

o leukemie  
o Coryza of niesziekte 

o Tyfus of kattenziekte 

o chlamydia 

o Rabiës of hondsdolheid 

Parasieten: U beschermt uw kat en uzelf het best door het dier geregeld te ontwormen en te 
behandelen tegen externe parasieten 

o Gastro-intestinale parasieten (Platwormen en rondwormen, protozoën) 
o Ectoparasieten (vlooien, teken, mijten op de huid en in de oren…) 

Mycose (ringworm): de kat kan deze aandoening krijgen en die ook op ons overdragen. 
Raadpleeg uw dierenarts voor meer informatie.  
Urinestenen: Steenvorming kan tot infecties en zelfs verstopping van de urinewegen leiden. Indien dit 
het geval is, zal uw kat “klagen” wanneer ze bijvoorbeeld in de kattenbak zit. Dit moet zo snel mogelijk 
(binnen de 24u) worden behandeld ,het kan dodelijk zijn voor de kat. Ter voorkoming is een aangepaste 
voeding van primordiaal belang.  
Obesitas: Katten die weinig buiten komen, hebben de neiging om zwaarlijvig te worden. Het is dan ook 
belangrijk hun portie eten aan te passen en hen regelmatig te doen bewegen met spelletjes.  
Parodontitis: Dit probleem met het gebit en het tandvlees. Het is een gevolg van overdreven afzetting 
van tandsteen en de ontwikkeling van infecties. U kan veel problemen voorkomen door natte voeding te 
mijden en uitsluitend droogvoer welke de tanden mee schoon houdt.  
Nierfalen: Dit is een veelvoorkomende ziekte bij ouder wordende katten. De basis om dit te voorkomen 
is een kwaliteitsvolle voeding aangepast aan de leeftijd van het dier Voldoende drinken is ook van 
cruciaal belang. Uw dierenarts kan vanaf een bepaalde leeftijd routinematig via bloedonderzoek nagaan 
of er nierfalen aanwezig is. 

 

9. BELANGRIJKE SIGNALEN  

Hieronder een lijstje met belangrijke signalen die u als eigenaar maar beter goed in de gaten houdt. 
Bepaalde signalen kunnen immers wijzen op problemen met de gezondheid of het welzijn van uw kat en 
geven aan dat een bezoekje aan de dierenarts zich opdringt.  
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- Signalen van algemene gezondheidsproblemen: 
- Gewichtsverlies of wisselende eetlust, hyperthermie (koorts), neerslachtigheid  
- Diarree, braken, abnormaal veel drinken 

- Plasproblemen (bloed in de urine of niet kunnen plassen of constipatie) 
- Ademhalingsmoeilijkheden (tranende of etterende ogen, hoesten, niezen) 
- Zich niet of overdreven wassen 

- Signalen van ongemak, stress of pijn: 
- Houding met bolle rug 

- Te weinig beweging en/of zich wassen 

- Zich verbergen 

- Janken 
- Ongebruikelijk agressieve reacties 

 

10. WETGEVING  

 Wet van 14/08/1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren  
  Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13/07/2017 houdende wijziging van het 

koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van 
huiskatten 

 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 07/07/2017 betreffende de identificatie en 
registratie van katten 

 Campagne voor het steriliseren van zwerfkatten: sensibilisering van het publiek  
 Mijn huisdier op reis:  

- Raadpleeg de website http://www.health.belgium.be/nl/dieren-en-
planten/dieren/houden-en-verkeer-van-dieren/reizen-met-gezelschapsdieren 

- Raadpleeg de dierenarts tijdig vóór u vertrekt 
- Win informatie in bij het consulaat in het land van bestemming 

 Identificatie van het dier met chip, Europees paspoort en wettelijke inenting voor het buitenland 
(hondsdolheid) of verblijf in het pension:. Raadpleeg een dierenarts meteen na de aankoop van 
de kat. 

 Koninklijk besluit van 27/04/2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor 
dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren. 
 
 

11. DOELPUBLIEK  

De onafhankelijkheid van de kat maakt haar tot een makkelijk te houden dier dat weinig eisen stelt of 
bijzondere competenties vergt.  
Gezien de goede vruchtbaarheid van deze soort en de overpopulatie is het aangewezen het aantal 
geboortes onder controle te houden.  
U moet gemiddeld één keer per  jaar langsgaan bij de dierenarts met uw kat.- 
U moet zich bovendien houden aan enkele basisregels qua hygiëne en preventie (ontworming, 
behandeling tegen externe parasieten) om te voorkomen dat bepaalde ziekten worden overgedragen. 
 
 
 
 

http://www.health.belgium.be/fr/animaux-et-vegetaux/animaux/detention-et-mouvements-danimaux/voyager-avec-des-animaux-de-compagnie
http://www.health.belgium.be/fr/animaux-et-vegetaux/animaux/detention-et-mouvements-danimaux/voyager-avec-des-animaux-de-compagnie
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Besteed bijzondere aandacht aan volgende personen: 
- Het is belangrijk dat kinderen kennis hebben van het gedrag van een kat om krab- en 

bijtincidenten te voorkomen. 
- Sommige mensen kunnen in het bijzijn van katten allergieën ontwikkelen.  
- Mensen met een verzwakt immuunsysteem kunnen vatbaarder zijn voor sommige ziekten. 
- Zwangere vrouwen zijn vatbaar voor Toxoplasmose. Deze aandoening wordt door de stoelgang 

van katten overgedragen. Dit vereist enkele preventieve hygiënische maatregelen. U hoeft de kat 
niet weg te doen bij zwangerschap. 

Het is dan ook belangrijk om een dierenarts en eventueel een dokter te raadplegen vóór u een kat in 
huis haalt.  

 

12. AANKOOP EN KOST 

Er zijn verschillende mogelijkheden om een kat aan te schaffen  afhankelijk van uw budget en van het ras 
van de kat. Zorg er hoe dan ook voor dat de kat door een dierenarts werd gecontroleerd en alle nodige 
vaccinaties kreeg.  
 

  Asielen 

Aangezien de kat zich makkelijk voortplant en er al veel zwerfkatten zijn, zitten dierenasielen vaak 
overvol. Als u een asielkat adopteert, maakt u er alvast eentje gelukkig én drukt u de aankoopprijs (vanaf 
75 euro heeft u een gevaccineerde, gechipt en ontwormde kat).  
 

  Hobbykwekers en professionele kwekers (raskatten) 
Als u een raskat wil, moet u bij een kweker aankloppen. We onderscheiden hobbykwekers en 
professionele kwekers. De tweede groep heeft meer ervaring, meestal fokken deze ook dieren met een 
stamboom die een beeld geeft van de afkomst van uw toekomstig huisdier. In dat geval kan de 
aankoopprijs oplopen tot een paar honderd euro, afhankelijk van het ras en de bloedlijn. De selecties die 
bij sommige rassen worden doorgevoerd, kunnen ziektes in de hand werken. Kwekers die met het 
welzijn van hun dieren begaan zijn, laten preventieve controles uitvoeren.  
 
Houd naast de aankoopprijs rekening met de kosten die u jaarlijks voor een kat maakt. Voor een kat in 
goede conditie kunnen we een gemiddelde onderhoudskost op jaarbasis vooropstellen van:  

  Kwalitatieve voeding: 140 euro/jaar  
  Kattenbak en materiaal: 90 euro/jaar 
  Dierenartskosten: 150 euro/jaar .  

door een dierenverzekering af te sluiten kan u de uitzonderlijke kosten die ziekte of 
ongeluk teweeg brengen, vermijden. Consulteer uw dierenarts of verzekeringsmakelaar 
voor meer informatie. 
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Algemeen 
De kat, een solitair, onafhankelijk en territoriaal dier, is uitgegroeid 
tot een makkelijk te houden huisdier dat weinig eisen stelt en goed 
aangepast is aan het actieve leven van de meeste eigenaars. 
Hoewel katten vermaard zijn om hun lange rustperiodes, mag u 
niet vergeten dat zij actieve dieren zijn. Katten zijn vooral actief in 
de avondschemering en slapen gemiddeld 16 uur per dag. 

Denk aan de wettelijke documenten en vaccinaties indien 
u bijvoorbeeld op reis vertrekt. 

Voeding 

  Zuivere carnivoor     

  Behoeften zijn afhankelijk van de fysiologie en de 
activiteitsgraad 

  Droge en natte voeding zijn complementair 

 Drinkbaar water naar believen 
 

Samengevat… 

Water Naar believen 

Voeding - Industrieel droogvoer + 
natte voeding aanbevolen 
- Aangepast aan het dier 

Verdeling 
- Vochtig 
- Droog 

 
1 tot 2x/dag 

Vrij beschikbaar 

 

Huisvesting 
Katten zijn aangepast aan het leven buiten, maar ze 
kunnen ook permanent binnen leven. In dat geval is 
de inrichting cruciaal: 

 Een kattenbak, een rustzone en een 
eetzone die minstens een halve meter van 
elkaar liggen. 

  Een aantal schuilplekjes  
  Klimmogelijkheden in de hoogte 
  Een krabpaal, een klimpaal en speeltjes 

 

Ziektes en aandoeningen 
Vaccinatieziekten ( leukemie, Nieziekte, 
kattenziekte, chlamydia, hondsdolheid) 
Parasieten 

Gastro-intestinale parasieten (Platwormen en  
rondwormen, protozoën) 
Ectoparasieten (vlooien, teken, mijten op de 
huid en in de oren…) 

Mycose (schimmel) 
Urinestenen 
Obesitas 
Tandaandoeningen 
Nierfalen 
 

 

Verzorging 

 Vaccinatie volgens het schema dat door uw 
dierenarts is opgesteld 

 Ontworming 2x/jaar (afhankelijk van de 
levenswijze van uw dier) 

  Behandeling tegen externe parasieten (in het 
seizoen) 

  Eventueel verzorging van de vacht (langharigen)  

Omgang 
  Rustig en zacht 
  Eventuele voorzorgen: handschoenen, 

handdoek, ... 
  Transport: verplicht in een transportkooi 

 

Voortplanting 
Moet onder controle gehouden worden, chirurgische 
sterilisatie vanaf de leeftijd van zes maanden is meest 
aangewezen. Een gemiddelde worp telt 4 à 5 kittens.  

 

Interspecifieke en intraspecifieke relaties 

 Solitair en territoriaal dier 

 Het samenleven met andere volwassen katten 
kan tot conflicten leiden 

 ideaal is om kittens tezamen te adopteren 

 Risico op aanvallen door honden  

 De kat kan zelf ook andere kleine huisdieren 
bejagen 

 Vraag advies aan de behandelende dierenarts 
 

 

Doelpubliek 

 Iedereen 

 Niettemin opletten bij bepaalde gevoelige 
personen  

 

Aankoop en kosten 
Mogelijke verkoopplaatsen: 

 Asielen 

 Hobbykwekers en professionele kwekers 
o De aankoopprijs kan variëren van 50 tot 

meerdere honderden euro naargelang het 
een adoptiekat betreft of een gekweekte 
kat, en ook het ras is bepalend voor de 
kostprijs 

Gemiddelde jaarlijkse onderhoudskost:  

 Kwalitatieve voeding: 140 euro/jaar  

 Kattenbak en materiaal: 90 euro/jaar 

 Dierenartskosten: 150 euro/jaar 

Wetgeving  

 Wet op het dierenwelzijn 

 Wetgeving omtrent vleesetende huisdieren bij 
een overschrijding van de landsgrenzen 

 Wetgeving voor het kweken  

 


