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DE KAT 

Felis silvestris catus 

1. ALGEMEEN 

Of ze nu rustig is of onstuimig, 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 “gewone” huiskatten, 
met andere woorden, katten die niet tot een bepaald ras behoren.  
 

De kat heeft nog maar een korte geschiedenis als diersoort die samenleeft met de mens. In tegenstelling 
tot de hond, heeft ze geen uitgebreid domesticatieproces achter de rug. Er werd niet selectief gekweekt 
naar bepaalde fysieke of karaktereigenschappen die gewenst zijn voor de mens tot 150 jaar geleden. Voor 
die tijd werd ze enkel (rond het huis maar niet noodzakelijk in huis) gehouden voor haar excellente 
muizenvangkunsten.  
 
De kat heeft dus de meeste noden en gedragingen behouden van haar voorouder, een Afrikaanse wilde 
kat (Felis silvestris lybica) die alleen leeft en jaagt in een groot territorium en dit beschermt tegen 
indringers. De kat is een grotendeels onafhankelijk en territoriaal dier maar heeft desondanks wel nood 
aan sociaal contact met mensen en/of soortgenoten. Ze heeft haar jachtinstinct behouden: ook al jaagt 
ze niet meer om te overleven, ze jaagt wel nog steeds om te spelen. Katten zijn vooral actief in de 
avondschemering en slapen/rusten gemiddeld 16 uur per dag. De kat is een gevoelig dier dat kalmte en 
rustmomenten met (en zonder) zijn eigenaar apprecieert. Katten zijn er in verschillende karakters maar 
zijn doorgaans intelligent, speels en behendig. 
 

2. HUISVESTING 

Hoewel de kat over het algemeen veel slaapt/rust (16u/dag), is ze daarnaast een actief dier dat zich moet 
kunnen uitleven. Ze leeft graag zowel buiten als binnen; wanneer ze enkel binnenshuis leeft, is de 
binneninrichting nóg crucialer voor haar welzijn: 

✓ Voldoende (natuurlijk) daglicht is belangrijk om een normaal dag-nachtritme te onderhouden. 
Zorg hierbij voor minstens 10-12 uur licht, eventueel door bijverlichting met kunstlicht, en 
minimaal 8 uur donker. 

✓ Binnenshuis moet de temperatuur tussen 15 en 26°C bedragen. De comforttemperatuur van een 
kat in rust is hoger dan die van de mens (ideaal minimaal 18°C). Voorzie daarom steeds een plekje 
waar de kat warmte kan opzoeken, maar ook koelte wanneer de buitentemperatuur hoog is. 

✓ Voorzie voldoende ventilatie in huis om opstapeling van hinderlijke geuren en vochtigheid te 
vermijden. 

✓ Zorg voor keuzes. Keuze is geen luxe maar een noodzaak voor een optimaal welzijn. Hierdoor krijgt 
de kat het gevoel controle te hebben over haar omgeving. Dit maakt de kat over het algemeen 
minder gevoelig voor eventueel negatieve gevolgen van stressprikkels. Ze is meer weerbaar en zal 
minder snel voor de mens ongewenste gedragingen vertonen die gelinkt zijn aan een poging om 
meer controle over de omgeving te krijgen, zoals sproeien in huis. Voor alle onderstaande 
voorzieningen geldt dus: verschaf ze in hetzelfde aantal als dat er katten zijn, plus één extra, zodat 
de kat steeds kan kiezen welke ze gebruikt.  
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✓ Zorg voor voldoende ruimte: reken per kat minimaal één kamer waar ze zich kan terugtrekken, plus 
een kamer extra. Bovendien wordt minimaal 25m² beschikbare oppervlakte (tel daarbij ook de 
plekjes die toegankelijk zijn in de hoogte) vooropgesteld om uw kat de nodige beweging toe te 
laten. Een kat moet kunnen springen, klimmen en rennen!  Het opsluiten van katten in kooien moet 
vermeden worden en is enkel gerechtvaardigd omwille van specifieke medische redenen of 
transport. Benut de beschikbare ruimte optimaal door de verschillende voorzieningen (eten, 
drinken, kattenbak, rustplaatsen etc.) in de omgeving te verspreiden. 

✓ Nog meer dan van een grote oppervlakte op de begane grond, houdt de kat erg van plaatsen in de 
hoogte. Zorg dus altijd voor klimmogelijkheid; een kattenklimpaal kan hiervoor dienen. Katten 
houden ervan om hun omgeving te overzien vanop een hogere plaats, voorzie dus een uitkijkpost. 
Deze is liefst gelegen op een plek waar er ook iets te kijken valt, zoals een uitzicht op de straat of 
de tuin (Figuur 1). 

✓ Een aantal vertrouwde schuilplaatsen op een rustige plaats waar de kat steeds naartoe kan gaan 
om zich te verbergen als ze hier behoefte aan heeft (bv. bezoek, kinderen, honden, andere katten, 
veranderingen in de familie of de huisinrichting…), op de begane grond maar ook in de hoogte 
(Figuur 1). 

✓ Een rustplaats moet gelegen zijn in een rustige omgeving (weg van honden, kinderen,  vreemden, 
wasmachine, passageplaatsen…). Een rustplaats die tezelfdertijd een uitkijkpost vormt, is zeker een 
meerwaarde (Figuur 1)! Zorg zeker ook voor rustplaatsen die zacht zijn en rustplaatsen die toelaten 
dat de kat in een comfortabele positie languit gerekt kan liggen en slapen. Er bestaan diverse open 
of gesloten manden of hangmatten. Denk eraan om deze minstens eenmaal per maand te reinigen. 
 

 
Figuur 1 : Kattenklimpaal met uitkijkposten, schuilplaatsen en rustplaatsen. 
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✓ Een kattenbak  (Figuur 2) : minstens één per kat  plus één extra, want de kat houdt er niet van om 
die te delen en verkiest bovendien om op aparte plaatsen te plassen en te defeceren. Zorg ervoor 
dat de bak groot genoeg is, reken op minimaal anderhalf maal de lichaamslengte van uw kat 
(zonder staart). De meeste kattenbakken die in dierenwinkels verkocht worden zijn eigenlijk te 
klein. Er bestaan diverse modellen (open of gesloten).  De meeste katten houden niet van de 
deurtjes die standaard in de gesloten kattenbakken zitten. Er bestaan verschillende soorten 
kattenbakvulling (mineraal (klei of zand), plantaardig (papierpulp, hout, stro, mais, bietenpulp, 
compost) en al dan niet geparfumeerd). Dit laatste dient vooral om de eigenaar te plezieren, maar 
kan afstotend 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 meeste katten hebben een voorkeur voor dezelfde vulling als 
diegene die ze gebruikten als kitten. Belangrijk is dat er steeds een voldoende dikke laag vulling 
(meer dan 4 en liefst 7 cm) in de kattenbak beschikbaar is, de kat moet haar uitwerpselen kunnen 
ondergraven. De vulling van alle kattenbakken moet regelmatig volledig ververst worden, en de 
kattenbak gereinigd, om te voorkomen dat uw kat haar behoefte doet buiten de kattenbak. De 
uitwerpselen kunt u dagelijks (of liefst meerdere keren per dag) verwijderen met een speciale 
schep (verkrijgbaar in de dierenwinkel). De plaats van de kattenbak is heel belangrijk: deze moet 
in een rustige omgeving staan (zonder passage), ontoegankelijk zijn voor honden (die de kat storen 
en de uitwerpselen kunnen opeten!) en verwijderd zijn van de eetzone en de drinkzone 
(anderhalve meter is het absolute minimum). Meerdere kattenbakken mogen niet gewoon naast 
elkaar gezet worden, dit telt maar als één kattenbak vanuit het oogpunt van de kat. Een visuele 
scheiding en een voldoende afstand (minstens anderhalve meter) tussen de verschillende 
kattenbakken is dus nodig. Zorg tenslotte dat de kattenbak steeds vlot toegankelijk is voor de kat, 
hou hierbij rekening met bijvoorbeeld beperkingen van oudere katten die door pijnlijke gewrichten 
moeilijk over de rand heen geraken. De kattenbakken verspreiden door het huis geeft iedere kat 
de mogelijkheid om op haar gemak haar behoefte te doen, zonder andere katten die de toegang 
verhinderen.  
 

 
Figuur 2 : Kattenbak. 
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✓ De eetzone (minimum één etensvoorziening per kat plus één extra op een andere plaats) mag zich 
niet in de buurt van de kattenbak bevinden, en liever ook niet in de directe nabijheid van de 
drinkbak. De eetzone bevindt zich best in een rustige omgeving, (visueel) afgezonderd van andere 
huisdieren zoals honden en andere katten. De kat is een solitaire jager, ze eet dus liefst alleen. 
Katten eten verschillende (tot wel 20!) kleine porties verspreid over de dag én nacht, eten is dus 
best steeds ter beschikking. Wilde katten bekomen hun maaltijden volgend op telkens een korte 
periode van intensieve jacht, en spenderen 6 tot 8 uur per dag (incl. nacht) aan jagen. Door de kat 
zelf kleine porties eten te laten zoeken in huis zal ze dit natuurlijk ritme kunnen aanhouden. 
Voerpuzzels, voerballen, gooien van brokjes om achter te jagen, zoeken van eten dat verstopt zit 
op meerdere locaties in het huis of andere spelletjes om de voeding te bemachtigen leunen aan 
bij haar natuurlijke voedingswijze, kunnen obesitas helpen voorkomen en houdt haar (brein) op 
een leuke manier bezig. U geeft haar bovendien opnieuw een vorm van controle over haar eigen 
omgeving en dus een veiliger gevoel.  

✓ Drinken doet de kat liefst op een andere plaats dan waar ze eet of haar behoefte doet. Het water 
moet dagelijks ververst worden en steeds vrij ter beschikking zijn. Veel katten houden van 
stromend water: een waterfontein is dikwijls een goede manier om hen tot drinken aan te sporen. 
Andere katten verkiezen dan weer stilstaand water. De hygiëne van de waterkom of van de fontein 
moet in het oog gehouden worden, regelmatig afwassen is dus de boodschap. Ook hier minstens 
voor iedere kat één drinkplaats plus één extra voorzien. Drinkbakken moeten voldoende groot zijn, 
zonder hoge randen, zodat de (zeer gevoelige) snorharen niet gehinderd worden tijdens het 
drinken. 

✓ Voorzie een krabpaal, krabmeubel of krabstrook voor het onderhoud van de klauwen. Zorg dat 
deze voorziening niet omver kan getrokken worden of verplaatst worden over de vloer en dat deze 
hoog genoeg is, de kat moet zich volledig kunnen uitstrekken tijdens het krabben. Als u een 
exemplaar vindt in het materiaal waarin uw kat thuis reeds haar klauwen plaatst, zal deze zeker 
succes oogsten. Ook de standaard krabpalen die in de dierenwinkel te koop zijn, worden doorgaans 
graag gebruikt. Plaats de krabvoorziening waar u reeds merkte dat de kat spontaan haar klauwen 
zet. Dikwijls is dit in de onmiddellijke buurt van haar gewoonlijke rustplaats of op passageplaatsen. 
U zal snel merken dat uw kat dit doet als een soort ritueel (na het slapen, voor het spelen, …).  Ze 
doet dit ook om zichzelf op haar gemak te stellen (bv. na een conflict met een andere kat, …) en 
laat hierbij visuele markeringen achter.  

✓ Katten communiceren (en markeren) veel via geuren. Ze laten op die manier boodschappen achter 
voor soortgenoten, maar ook voor zichzelf als herkenningspunt. “Kopjes geven” doet de kat om 
haar geur te ‘delen’: aan voorwerpen die ze als de hunne beschouwen, aan andere leden van hun 
‘familie’ (de eigenaar, een hond, een andere kat, …). De kat zal het dus op prijs stellen als 
voorwerpen waar ze kopjes tegen geeft niet te dikwijls gekuist worden. Vermijd het gebruik van 
luchtverfrissers in huis. 

✓ Aangepaste spelletjes zorgen ervoor dat katten hun natuurlijke gedrag als jager kunnen uiten en 
zich bezig kunnen houden (voerpuzzels of snoepjesverdelers, kattenhengels, ballen, muizen, …). 
Interactief spel met de eigenaar verbetert bovendien de band tussen kat en eigenaar. Het spelen 
met handen, vingers of andere menselijke lichaamsdelen moet vermeden worden, zeker bij kittens. 
Zij zullen immers zo leren dat lichaamsdelen aangevallen mogen worden, wat gevaarlijke situaties 
kan opleveren wanneer de kat volwassen is. Spel moet steeds gericht worden op een (veilig) object 
of speeltje. Ze achtervolgen graag van zich weg bewegende snelle en kleine ‘prooien’ die over de 
grond bewegen of door de lucht vliegen, die verdwijnen achter een hoek of onder een kast en waar 
ze in kunnen bijten wanneer ze deze gevangen hebben. Het volgen van een lichtpen of laserpen 
kan een kat ontzettend opwinden, laat het dan ook volgen door een spelletje waarbij de kat wel 
‘een prooi kan vangen’ vermits uw kat anders gefrustreerd kan raken.   
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Katten spelen graag in korte sessies, enkele minuten een paar keer per dag zijn ideaal. Doorgaans 
worden ze een speeltje na enkele minuten beu, maar wanneer een ander speeltje wordt 
bovengehaald is de interesse meestal plots terug opgewekt. Laat speeltjes voor interactief spel 
met de eigenaar dus liever niet rondslingeren, en wissel vaak af in de speeltjes die de kat krijgt, zo 
blijft ze geïnteresseerd.  

✓ Zorg voor een zekere voorspelbaarheid en stabiliteit in routines en omgeving. Veranderingen in 
de leefomgeving, in de samenstelling van het gezin, onregelmatige aanwezigheden van de 
eigenaar, onverwachte bezoeken van vreemden en vreemde geuren kunnen een kat snel stress 
geven. Een kat is gehecht aan haar vertrouwde ‘territorium’. 

✓ Anderzijds veroorzaken volledige voorspelbaarheid en gebrek aan interessante prikkels snel 
verveling en andere negatieve emoties. Zorg dus ook voor een complexe omgeving die uw kat kan 
verkennen. Stimuleer de zintuigen van de kat met eerder genoemde spelletjes, aangename geuren 
(75% van de katten is dol op kattenkruid of ‘catnip’), speeltunnels, kartonnen dozen of papieren 
zakken waar ze in kunnen kruipen… Een raam waardoor de kat activiteit kan volgen, wordt zeer 
gewaardeerd door uw kat, maar zorg dat ze zelf ook kan schuilen voor gevaar van buitenaf zoals 
ongewenste blikken van andere katten (bijvoorbeeld zicht naar buiten vanop een kast). Ook geuren 
van buiten zijn heel verrijkend voor de kat. Indien u in een flatgebouw woont en een balkon heeft, 
kunt u het balkon beveiligen door er een net of afrastering 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). Voorkom ook dat katten klem komen te zitten in de V-vorm van openstaande 
kantelramen. Er bestaan beschermingsmiddelen die daartoe in het raam kunnen gezet worden 
(commercieel beschikbaar). 

✓ 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. Om de eerste dagen 
zonder te veel stress te laten verlopen, voorziet u best een ‘eigen kamer’ voor de kat, waar al haar 
vertrouwde spullen (etensvoorzieningen en drinkbak, kattenbak, dekentje met haar eigen geur, 
krabvoorziening, schuilplaats etc.) worden verzameld en waar ze even kan wennen aan de nieuwe 
omgeving en routines. Slechts wanneer de kat na enkele dagen of misschien weken duidelijk op 
haar gemak is in de nieuwe omgeving (normaal gedrag op vlak van eten, drinken, zich wassen, naar 
de kattenbak gaan, spelen, kopjes geven tegen voorwerpen in de kamer, spelen, vriendelijke 
interacties met de eigenaar ), kan de toegang tot de rest van het huis verschaft worden. Bij dit 
verkennen moet de kat steeds naar de eerste kamer (haar veilige basis) kunnen terugkeren. Als de 
kat tekenen van frustratie begint te vertonen door opgesloten te zitten in de kamer (krabben aan 
ramen of deuren, veel miauwen, proberen ontsnappen…), geef haar dan uiteraard wat sneller 
meer ruimte. Indien reeds andere huisdieren aanwezig zijn, is het aangeraden om de introductie 
in stappen te laten verlopen (zie rubriek ‘sociale relaties’).  

 
Voor katten die ook naar buiten kunnen: 

✓ Als uw kat ook buiten gaat, wil dit niet zeggen dat bovenstaande zaken niet belangrijk zijn. Uw kat 
heeft een veilige plek nodig, waar ze alles ter beschikking heeft wat ze nodig heeft, zonder hiervoor 
naar buiten te móeten.  

✓ Ideaal kan uw kat zelf kiezen wanneer ze binnen en buiten gaat, door middel van een kattenluik, 
eventueel in verbinding met de chip van uw kat, zodat geen andere katten uit de buurt mee binnen 
kunnen.  

✓ Een buitenomgeving met veel structuren (bomen, struiken, potplanten en/of meubilair) 
waartussen de kat zich kan bewegen en de kat kan uitkijken zonder zelf gezien te worden, geven 
de kat een veilig gevoel.  
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✓ Als u in de buurt van een drukke straat woont, kan het aangewezen zijn om uw tuin degelijk af te 
sluiten, zodat uw kat niet overreden kan worden. Ook kwetsuren ten gevolge van ontmoetingen 
met vijandig gezinde dieren (en mensen) kunnen op die manier vermeden worden. Om katten 
tegen te houden, moet u een zone afbakenen die ook bovenaan afgesloten is (bijvoorbeeld door 
hekwerk rondom en bovenaan). Katten zijn immers meesterklimmers. 

✓ Als de kat niet vrij binnen en buiten kan, voorzie dan zeker minimaal één makkelijk toegankelijke 
structuur waarin de kat kan schuilen tegen de weerselementen en andere voor de kat 
bedreigende prikkels (zoals andere katten) buiten, en waar ze ook kan opzitten en uitkijken over 
de omgeving. Voorzie binnenin een zachte rustplaats en reinig deze schuilplaats regelmatig.  

Op een aantal uitzonderingen na (bv. na gewenning als kitten) hebben katten moeite met het veranderen 
van omgeving. Denk hieraan wanneer u bijvoorbeeld op reis gaat en niet voor uw kat kan zorgen voor een 
bepaalde tijd. Kies een oplossing op maat van uw kat (catsitter versus pension). 
 
Als een kat gewend is aan buitenbeloop, zal deze niet gemakkelijk aarden als zij enkel binnen wordt 
gehouden en veel risico lopen op ontwikkeling van gedragsproblemen. 

3. VERZORGING 

Het toedienen van zorgen kan soms een uitdaging zijn bij katten. De meesten worden niet graag 
vastgehouden, en zullen zich verzetten tegen handelingen zoals het nakijken van de oren en de mond, 
tanden poetsen, het vastnemen van de poten en het nakijken van de nagels. Uw kat deze handelingen 
reeds als kitten regelmatig en op een ongedwongen manier laten ondergaan, eventueel beloond met spel 
of eten, zal u in staat stellen om op geregelde basis uw kat aan een basiscontrole te onderwerpen en te 
verzorgen gedurende de rest van haar leven. Ook op latere leeftijd kan geleidelijke gewenning met 
beloningen nog helpen om verzorging op een aangename manier te laten verlopen. Ook gewenning aan 
de transportkooi voor bezoeken aan de dierenarts kan op deze manier aangepakt worden.  

Tijdens de hele levensduur van uw kat bent u immers verantwoordelijk voor een goede verzorging van uw 
kat, waar zeker een jaarlijkse gezondheidscontrole door de dierenarts bij hoort (Figuur 3). 
 

 
Figuur 3 : Gezondheidscontrole door de dierenarts. 
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Voor senior katten (7+) is een halfjaarlijks bezoek aan de dierenarts geen overbodige luxe om bepaalde 
ouderdomsziekten op tijd te ontdekken én tijdig te laten behandelen.  
 
Enkele preventieve zorgen waar uw dierenarts u bij kan begeleiden: 

✓ Vaccinatie: De eerste vaccinatie kan gebeuren vanaf 6-8 weken, met een herhaling iedere 2-4 
weken tot de leeftijd van 16 weken. Daarna volgens het schema dat door uw dierenarts is 
opgesteld. 

✓ Ontworming: Kittens moeten ontwormd worden vanaf 3 weken, en dan iedere 2 weken tot ze 
gespeend worden (stoppen met drinken bij het moederdier). Dan volstaat een maandelijkse 
behandeling tot de leeftijd van 6 maanden. Voor volwassen binnenhuiskatten kan één- tot 
tweemaal ontwormen per jaar volstaan, voor buitenkatten worden 4 behandelingen per jaar 
aangeraden. Raadpleeg uw dierenarts voor meer informatie over frequenties en over andere 
inwendige parasieten waartegen behandeld kan worden. 

✓ Behandeling van externe parasieten: Katten kunnen last krijgen van vlooien, teken, mijten en 
luizen. Vlooien kunnen er heel het jaar door zijn (vb. in kippenhokken,  op de warme plekjes in 
huis, …). Voor binnenhuiskatten kan regelmatig kammen met een vlooienkam en een visuele 
controle op vlooien en teken volstaan, behandeling is dan enkel nodig wanneer vlooien of teken 
aanwezig zijn. Voor katten met buitenbeloop wordt echter aangeraden om op regelmatige 
intervallen het hele jaar door preventief te behandelen tegen vlooien, en enkel tijdens het warme 
seizoen tegen teken. Sommige katten zijn gevoelig/allergisch voor vlooienbeten. Vraag steeds raad 
aan uw dierenarts om een plan op maat op te stellen. 

 
Aandoeningen van tandvlees en mond, vlooien en obesitas worden vaak vastgesteld bij katten in de 
dierenartspraktijk. Dit zijn aandoeningen waarbij u als eigenaar een belangrijke rol speelt in preventie en 
vroege diagnose. Uw dierenarts kan u raad geven over tandverzorging die u zelf kan toepassen, u 
adviseren over voeding en u tonen hoe u zelf de voedingstoestand van uw kat kan opvolgen. 
 
Katten verzorgen zichzelf nauwgezet. Het is dan ook uitzonderlijk dat u moet ingrijpen bij de hygiëne van 
kortharige katten. Katten met (half)lange haren moeten regelmatig gecontroleerd worden op klitten. Als 
het nodig blijkt te borstelen, wordt aangeraden minstens tweemaal per week te borstelen. Het is 
raadzaam om ze er zachtjes aan te laten wennen vanaf 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.  
 
Het afknippen van de nagels is ongeschikt als methode om te verhinderen dat de kat krabt aan niet 
aangepast materiaal. Het scherpen van de nagels (krabben) is een natuurlijk gedrag dat verschillende 
functies heeft voor de kat. De onmogelijkheid om te krabben kan dus leiden tot frustratie. Indien het 
knippen van de nagels toch nodig blijkt, moeten deze ingekort worden met een speciale nagelknipper (te 
verkrijgen in dierenwinkels) en mag enkel de punt van de nagels afgeknipt worden. Vraag raad aan uw 
dierenarts over hoe dit het best gebeurt. Het afknippen van nagels heeft een zeer kortdurend effect. Besef 
eveneens dat als de kat naar buiten gaat, haar nagels het belangrijkste wapen zijn tegen vijandige 
soortgenoten.  



 
 

BLADZIJDE 8 VAN 18 – DE KAT - 2022 

 

 
 

4. VOEDING  

✓ De kat is een strikte carnivoor met een aanzienlijke behoefte aan dierlijke eiwitten. Een vegetarisch 
dieet is niet geschikt voor katten. 

✓ Om een kat gezond te houden 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. Sommige eigenaars bereiden het eten van hun huisdier liever zelf op basis 
van verse/rauwe ingrediënten. In dat geval moet u zich steeds door uw dierenarts laten adviseren. 
Een onevenwicht in bepaalde bestanddelen kan leiden tot onomkeerbare 
gezondheidsaandoeningen. 

✓ Iedere levensfase van het dier brengt specifieke behoeften met zich mee. U moet de voeding 
aanpassen aan de situatie van het dier (groeiend, volwassen, gesteriliseerd, drachtig, in lactatie, 
bejaard, ziek...). Vraag raad aan uw dierenarts om de gepaste voeding voor uw kat te bepalen.  

✓ Een combinatie van droge en natte voeding wordt aangeraden.  
✓ De activiteit bepaalt mee de energetische behoeften van uw kat. Voor sommige katten stelt het 

vrij ter beschikking hebben van voedsel een risico op overgewicht. Door het afwegen van de 
aanbevolen hoeveelheid per dag (vraag hiervoor raad aan uw dierenarts) en deze op verschillende 
manieren beschikbaar te stellen voor de kat (zie rubriek ‘huisvesting’), kan u haar op een gezond 
gewicht houden. 

✓ Drinkbaar water moet steeds ter beschikking zijn.  
✓ Na de leeftijd van 2 maanden heeft een kat, normaal gezien, geen nood meer aan melk. Koemelk 

geeft bij de meeste katten aanleiding tot diarree. Indien u toch melk wil voorschotelen, weet dan 
dat er specifiek aan katten aangepaste melk bestaat die voor hen beter verteerbaar is (te koop in 
dierenwinkels en supermarkten). 

 
Als u van voeding wil veranderen, doe dit dan niet van de ene dag op de andere: meng geleidelijk aan 
grotere hoeveelheden van het nieuwe voer met het oude voer, dat u tegelijkertijd afbouwt over meerdere 
dagen. 
 
Het jagen betekent niet noodzakelijk dat uw kat honger heeft, want zoals reeds vermeld is het een 
natuurlijk gedrag van deze diersoort, zelfs wanneer ze verzadigd is. De kat brengt haar prooien dikwijls 
mee naar huis om deze (wel of niet) op te kunnen eten in een voor haar veilige omgeving. Dikwijls blijven 
prooien echter liggen voor de toch smakelijkere brokjes.  
Als uw kat geen toegang heeft tot een tuin met gras, kunt u haar kattengras voorschotelen. Een bak met 
gras in huis kan ook een leuke verrijking voor de zintuigen zijn (zie hoger). Katten eten dikwijls gras om 
braken op te wekken, om zich bv. van hinderlijke haarballen te ontdoen. Braken kan echter ook een teken 
zijn van ziekte of stress. Bij regelmatig braken vraagt u dus best raad aan uw dierenarts. 
Opgelet, sommige voedingsmiddelen en planten zijn giftig voor katten zoals: uien, look, avocado, 
chocolade, ... Ook de meeste groene kamerplanten zijn giftig (ficus, kerstster, aloë vera...). Lelies zijn 
extreem giftig en kunnen zelfs bij opname van een kleine hoeveelheid tot een snelle dood leiden. Let ook 
op met antivriesmiddelen en middelen om slakken en muizen te verdelgen. Als u vermoedt dat uw kat 
zich slecht voelt of pijn heeft, is het steeds aangewezen om een dierenarts te raadplegen. Geneesmiddelen 
voor mensen zijn niet geschikt om aan dieren te geven en de meeste ontstekingsremmers voor mensen 
zijn zelfs bijzonder giftig voor katten.   
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5. OMGANG  

✓ Katten zijn zeer gevoelig voor (plotse) beweging en luide geluiden, u moet ze traag, rustig en 
voorzichtig benaderen.  

✓ Ze worden niet graag gedwongen om contact te maken. Laat hen zelf naar u toe komen, en laat de 
kat eerst ruiken wie u bent. Geef haar de keuze om weg te gaan als ze dit wil. Wanneer katten zich 
bij een ongewenst contact niet kunnen terugtrekken, kunnen ze heftig en zelfs agressief reageren. 
Dit is afhankelijk van hun temperament en of ze al dan niet gewend zijn aan de betreffende vorm 
van contact. 

✓ Katten communiceren met de mens aan de hand van visuele, tactiele en hoorbare signalen. Het 
meest duidelijke visuele signaal van een kat die graag met u wil omgaan is het naar u toe lopen 
met de staart recht omhoog. Tactiele signalen die tonen dat de kat affectief is naar u toe zijn het 
kopjes geven en tegen u aan wrijven, het kneden met de voorpoten op u of een zacht voorwerp, 
en sommige katten lekken hun eigenaar. Spinnen heeft een kalmerend effect op de kat (kan bv. ook 
gehoord worden bij katten in erge pijn), maar is ook een contact-zoekend geluid. Katten kunnen 
hun eigenaar ook vriendelijk begroeten door een ‘chirrup’ geluid te maken, in stijgende toon. 

✓ Signalen die wijzen op stress en angst die u willen zeggen dat de kat niet in contact met u wil gaan 
zijn licht bukken tot volledig naar beneden duiken, of meer subtiel: opengesperde ogen met 
verwijde pupillen, oren meer achterwaarts richten, staren, bewegen met enkel het tipje van de 
staart, zich opeens (en soms overdadig) beginnen wassen,  zich verschuilen met de ogen half 
gesloten, van u weglopen (dikwijls met platte rug, staart en hoofd meer naar beneden gericht), van 
een uitkijkpost op de grond springen als u nadert, en meest voor de hand liggend: blazen, rug 
krommen, en haren rechtzetten, grommen, ‘spuwen’ (een kort blazend geluid), krijsen en krabben.   

✓ Als het echt nodig is om de kat vast te nemen zonder dat ze dit wil, bv. voor een diergeneeskundige 
controle of behandeling, kan het aangewezen zijn u te beschermen met handschoenen of de kat 
in een handdoek te wikkelen om verwondingen te vermijden. Bijt- en krabwonden kunnen 
bovendien aanleiding geven tot infecties.  

✓ Vastnemen en optillen aan het nekvel is onaangenaam voor de kat en moet vermeden worden 
tenzij in uiterste noodzaak.  

 
Jonge kinderen moeten door hun ouders begeleid worden als ze in de buurt zijn van de katten.  
 

 
Figuur 4 : Ouderlijk toezicht bij jonge kinderen in de buurt van katten. 
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Zo vermijdt u dat ze hen verkeerd behandelen en daardoor risico lopen op agressieve reacties. Bij een 
baby in huis houdt u best ook een oogje in het zeil. Katten kunnen in hun zoektocht naar een warm plekje 
immers graag bij de baby gaan liggen.  
 
Elk transport moet gebeuren in een daartoe bestemde goed afgesloten voldoende grote transportbox of 
–kooi waaruit ontsnappen onmogelijk is, met daarin een (vertrouwd) dekentje waaronder de kat zich kan 
verstoppen. U kunt uw kat van jongs af aan laten wennen aan de box of kooi via beloningen en training, 
of de transportkooi installeren in de leefruimte van de kat waar deze dienst kan doen als knusse 
schuilplaats. De kat zal de kooi nog leuker vinden als ze er af en toe wat snoepjes in vindt. Als de kat niet 
gewend is aan de transportkooi, kan het toch helpen om enkele weken voor het transport nog een training 
aan te vatten (vraag raad aan uw dierenarts).  

6. SOCIALE RELATIES  

Een kat is een groot deel van haar tijd het liefst alleen. Een kat verkiest een rustige omgeving boven 
lawaaierige plekken met veel passage. U moet erover waken dat uw kat steeds de mogelijkheid heeft zich 
te onttrekken aan drukte (bezoekers, feestjes, kinderen, andere dieren...). Zoniet, kan de kat stress uiten 
op verschillende manieren (minder (tot niet) eten, overmatig likken, haar behoefte doen op ongeschikte 
plekken, blaasontsteking, agressief reageren of juist heel weinig reageren, zich verstoppen, ...). 

Een kat die niet in contact gekomen is met mensen tussen 2 en 7 weken ouderdom, zal minder tot zelfs 
helemaal niet gesteld zijn op mensen. Deze periode is dus heel belangrijk en bepalend voor de band die 
u kan opbouwen met uw kat. Ook de manier waarop u omgaat met uw kat zal bepalen hoe graag de kat 
in uw aanwezigheid vertoeft. Roepen tegen de kat en fysieke straffen kunnen de band tussen u en uw kat 
onherroepelijk schaden en moeten dus ten allen tijde vermeden worden. Zorg voor voorspelbaarheid in 
de interacties met uw kat en zorg ervoor dat ze uw aanwezigheid linkt met positieve ervaringen: spel, 
eten en snoepjes, strelen op plekken die de kat graag heeft (vermijd de buik, streel liever op het hoofd 
voor de oren en onder de kin), training met uw kat etc. Sommige katten liggen graag op schoot, andere 
dan weer helemaal niet. Ook niet alle katten worden graag geknuffeld. Zoek uit welke interacties uw kat 
graag heeft en verschaf deze op dagelijkse basis. 

Katten zijn van oorsprong solitair maar de gedomesticeerde kat kan ook vreedzaam in kleine (verwante) 
sociale groepen leven, als voldoende ruimte, voedsel en andere voorzieningen aanwezig zijn. Niet elke kat 
wil echter samenleven met een andere kat. Indien u al een kat heeft en overweegt om er nog één in huis 
te halen, zal dit niet altijd vlot verlopen. De kat die u kiest als vriend voor uw kat, wordt niet altijd als 
dusdanig gezien door uw kat. Die zal de nieuwkomer doorgaans als een indringer beschouwen. Hierdoor 
kunnen vechtpartijen ontstaan maar ook subtielere "pesterijen" (blazen, doorgangen blokkeren, staren, 
…), wat voor stress zorgt en het welzijn van uw kat aanzienlijk kunnen schaden. Introductie van een 
nieuwe kat in een huishouden waar al een kat aanwezig is, moet in elk geval geleidelijk gebeuren. Vraag 
zeker raad aan uw dierenarts alvorens een nieuwe kat in huis te nemen. Indien de kennismakingsfase 
slecht verloopt kunnen katten lange tijd "vijanden" blijven of kan één van beide dieren zelfs beslissen om 
definitief een andere thuis te zoeken.  

Als u op hetzelfde moment twee kittens van verschillende nestjes neemt, verloopt dit meestal beter dan 
bij volwassen onbekende katten. Houdt u kittens van eenzelfde nest, of de moeder met een of meerdere 
van haar kittens, zal dit doorgaans beter functioneren. Ze kunnen een "gezin" vormen met een goede 
dagelijkse verstandhouding.   
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Wanneer katten samen een vreedzame sociale groep vormen, kan spel en lichamelijk contact tussen hen 
(elkaar wassen, kopjes geven, samen slapen) voor alle betrokken katten een plezier betekenen. Om 
conflicten te vermijden, moeten katten die samen worden gehouden toch steeds de mogelijkheid hebben 
om te eten, drinken, rusten, slapen en hun behoefte te doen uit het zicht van andere katten. Zorg dus 
voor voldoende visuele barrières.  

 
Figuur 5 : Als katten elkaar graag hebben, kan lichamelijk contact tussen hen een plezier zijn. 

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, zeker als de kat in (vriendelijk) contact komt met 
honden tussen 2 en 7 weken ouderdom. Katten en honden communiceren op een heel andere manier, 
waardoor ze elkaar verkeerd kunnen begrijpen. Wanneer beide diersoorten met elkaar samenleven vanaf 
jonge leeftijd (minder dan 6 maanden oud), is het meer waarschijnlijk dat ze elkaars ‘taal’ zullen begrijpen, 
en introductie van een hond bij een kat die jonger is dan 1 jaar heeft meer kans op slagen dan bij oudere 
katten. Een hond kan een kat echter dodelijk verwonden. Voorzichtigheid is dus steeds geboden. De kat 
kan schrikken van het onstuimige gedrag en het geblaf van de hond. Als de kat dan wegvlucht, activeert 
zij het jachtinstinct van de hond.  

Een nieuwe kat op een goede manier (met de meeste kans op  slagen) introduceren bij een reeds 
aanwezige kat of hond kan weken (of zelfs maanden) duren en gebeurt in stappen, waarbij geuren een 
belangrijke rol spelen. Hieronder worden kort de basisstappen weergegeven.  

1. Acclimatisatie van de nieuwe kat in een aparte ruimte.  
2. Uitwisseling van geuren tussen de dieren zonder visueel en fysiek contact.  
3. Verkenning van de leefruimte van het andere huisdier zonder dat deze aanwezig is.  
4. Visueel contact maar fysieke scheiding.  
5. Fysiek contact onder toezicht.  
6. Fysiek contact zonder toezicht. 
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Indien de kat zal samenleven met een konijn of knaagdier moet alle contact onder toezicht gebeuren of 
zelfs best volledig vermeden worden. De kat is immers een slim, snel en lenig roofdier, en een konijn of 
knaagdier een natuurlijke prooi. Indien deze niet van jongs af aan gewoon zijn aan katten, zullen zij steeds 
stress ervaren bij het zien, horen of zelfs ruiken van de kat. Wanneer de kat in contact kan komen met het 
konijn of knaagdier als kitten, tussen 2 en 7 weken ouderdom, is er minder kans dat de kat dit als prooi 
zal beschouwen. 

7. VOORTPLANTING  

De potentiële voortplanting is zeker een aspect om bij stil te staan: katten zijn immers zeer vruchtbaar. 
Vanaf de leeftijd van 8 weken kunnen kittens gesteriliseerd worden, en als u geen erkenning hebt om met 
katten te kweken, moet iedere huiskat gesteriliseerd worden voor de leeftijd van 6 maanden. De asielen 
zitten immers overvol met katten en kittens die noodgedwongen geëuthanaseerd moeten worden. 
 

- De eerste krolsheid doet zich gewoonlijk voor op een leeftijd tussen 5 en 9 maanden. 
- Tekenen van krols gedrag bij kattinnen zijn miauwen/schreeuwen, rollen, zoeken naar contact, 

lordose (het hol maken van de rug met het achterwerk in de lucht tijdens het aaien), lozen van 
urine (“sproeien”), sterk worden aangetrokken tot katers en weglopen.  

- Tussen februari en eind oktober kan de kat verschillende keren krols worden, sommige katten 
vertonen heel het jaar door krols gedrag.  

- Vruchtbare katers markeren met sterk geurende urine, wat hinderlijk kan zijn in uw woning.  
- De dracht duurt ongeveer 2 maanden. 
- Voorzie voor een drachtige kat een rustige ruimte die warm, donker en veilig is voor het werpen 

van haar kittens (mand, kist met deksel). Voelt ze zich onveilig, zal ze na het werpen de kittens één 
voor één verhuizen door deze in haar bek te nemen, wat uiteraard niet ideaal is. 

- De gemiddelde worp telt 4 tot 5 kittens. 
- De kittens kunnen dagelijks zachtjes gestreeld worden terwijl u de kattin geruststelt, dit zonder de 

kittens weg te nemen van de moeder. 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 energierijk voedsel en voldoende vers water te voorzien 
voor de kattin. Bij gebrek hieraan zal zij tijdens het zogen snel vermageren.  

- Let op: het feit dat de kattin zoogt, verhindert niet dat ze opnieuw drachtig zwanger kan geraken. 
Tref dus de nodige maatregelen,  kort na de geboorte van de kittens, zodat uw kat niet ongewenst 
weer drachtig kan geraken. 

- Vanaf de vijfde week moet een aangepaste overgangsvoeding voor de kittens voorzien worden. 
Ze zullen er aanvankelijk weinig van eten, maar steeds meer naarmate ze de 8ste week naderen. 

- Zindelijkheidstraining met de kattenbak verloopt makkelijk en kan gebeuren van zodra ze hun 
eerste stapjes buiten de mand zetten. 

- Ontworming dient te gebeuren op 2-3 weken en een eerste vaccinatie kan op 6-8 weken. 
Identificatie door het inbrengen van een microchip moet gebeuren voor de leeftijd van 12 weken. 
Een bezoek aan/van de dierenarts moet dus tijdig ingepland worden. 

- Kittens blijven in de natuur gewoonlijk tot 16 weken bij het moederdier, hoewel ze op de leeftijd 
van 7-8 weken al niet meer afhankelijk van haar zijn voor voeding. Katten die als kitten voor de 
leeftijd van 8 weken bij de moeder werden weggenomen, lopen meer risico op vertonen van 
abnormale gedragingen, angst en agressie. Als de kittens ook een goede socialisatie aan mensen 
en andere prikkels kunnen krijgen bij de fokker, mogen ze dus zeker niet voor deze leeftijd 
gescheiden worden van de moeder.   
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De meeste kattenfokkers laten kittens vertrekken op 12 à 13 weken. Uitstellen van het spenen tot 
na 14 weken heeft als voordeel dat het risico op agressie (voornamelijk naar vreemden) vermindert 
wanneer ze volwassen zijn. Bovendien zijn kittens tussen 12 en 14 weken het meest gemotiveerd 
om met soortgenoten te spelen!  

8. ZIEKTES EN AANDOENINGEN  

✓ Tegen bepaalde virale ziektes kan gevaccineerd worden (niesziekte/coryza/rhinotracheïtis, 
kattenziekte/panleukopenie/parvovirose/tyfus, kattenleucose/leukemie/FeLV en 
hondsdolheid/rabiës).  

✓ Ook tegen parasieten kan preventief behandeld worden om uw kat en uzelf te beschermen 
(wormen, vlooien, teken, mijten, luizen, ééncelligen…).  

✓ Andere vaak voorkomende aandoeningen bij katten waarvoor uw dierenarts u kan bijstaan voor 
vroege diagnose en eventuele preventie en behandeling zijn: schimmelinfecties, 
tandvleesontstekingen (gingivitis en parodontitis), urinewegontstekingen, obesitas (overgewicht), 
diabetes (suikerziekte), vechtwonden… Bij oudere katten ook artrose, nierfalen, hyperthyroïdie… 

✓ Deze lijst is niet limitatief. Raadpleeg uw dierenarts voor meer informatie en advies rond preventie 
en behandeling op maat van uw kat. 

9. BELANGRIJKE SIGNALEN  

Een kat kan pijn en ziekte heel goed verbergen. Kleine gedragsveranderingen zijn soms de enige tekens. 
Hieronder een lijstje met belangrijke signalen die u als eigenaar best 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.  
 

➢ Signalen van algemene gezondheidsproblemen: 
- Gewichtsverlies 

- Gewichtstoename/overgewicht  
- Minder eten (soms enkel de harde brokjes niet) of juist meer eten 

- Braken 

- Abnormale stoelgang (diarree, constipatie, bloedvermenging, …) 
- Veel drinken en/of veel plassen 

- Plasproblemen (“klagen” bij het plassen, meer plassen, naast de kattenbak plassen, bloed 
in de urine, niet kunnen plassen, ..) 

- Ademhalingsmoeilijkheden (tranende of etterende ogen, hoesten, niezen, pompende 
ademhaling…) 

- Manken  
- Slechtere vacht 
- Zich niet meer wassen 

- Neerslachtigheid  
- Verminderde activiteit, sneller moe 

- Duidelijk opgezwollen buik 
- Slechte adem 

- …  
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➢ Signalen van ongemak, stress of pijn (Figuur 3): 
- Niet meer of minder eten/drinken 

- Braken 

- Zich verbergen 

- Aanrakingen vermijden 

- Meer alert zijn en snel schrikken 

- Ongebruikelijke agressief reageren (meer grommen en/of blazen, krabben, blazen of 
grommen naar een lichaamsdeel of bij het aanraken van een lichaamsdeel, …) 

- Zich niet meer wassen 

- Zich overmatig likken en/of zelfs bijten (met kalende plekken en/of wondes) 
- Niet meer ontspannen kunnen/willen zitten of liggen 

- Verminderde mobiliteit (niet meer of minder willen springen, klimmen of spelen, twijfelen 
voor het springen, niet hoog meer springen, niet meer in de kattenbak gaan 
(onzindelijkheid)…) 

- Minder of meer slapen 

- Minder of meer miauwen, janken 
- Houding met bolle rug en laag gehouden kop (in elkaar gedoken) 
- Vreemde houding (scheve kop, schudden, wrijven,..) 
- Hijgen 

- Vaker spinnen (zichzelf geruststellen) 
- Rillingen over de rug 
- … 

 

 
Figuur 6 : Tekenen van stress of ongemak bij een kat. 

10. DOELPUBLIEK  

Het houden van een kat is niet zo makkelijk als het wordt voorgesteld, u moet bereid zijn tijd en moeite 
te spenderen aan uw kat.  
 
De omgeving is voor een kat heel belangrijk, u moet bereid zijn eventuele structurele aanpassingen te 
doen in uw huis en interieur om te voldoen aan de basisbehoeftes van de kat, goede hygiënische 
omstandigheden kunnen verschaffen (met dagelijks onderhoud van de kattenbak) en dagelijks enkele 
korte momenten kunnen vrijmaken om de kat aandacht te geven onder de vorm van spel en affectie. 
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U moet kennis hebben van het normale gedrag van katten en aandacht hebben voor subtiele 
veranderingen hierin om ziekte en andere welzijnsproblemen op tijd te kunnen opmerken. 
 
Reken erop dat een kat 15 tot 20 jaar kan worden, u gaat dus een engagement aan voor lange termijn. 
 
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 allergieën voor katten ontwikkelen.  
➢ Mensen met een verzwakt immuunsysteem kunnen vatbaarder zijn voor sommige ziekten die 

overgedragen kunnen worden door katten. 
➢ 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.  

11. AANKOOP EN KOSTEN 

Er zijn verschillende mogelijkheden om een kat aan te schaffen afhankelijk van uw budget en eventuele 
voorkeuren voor het ras van de kat. Verzeker u ervan dat de kat door een dierenarts werd gecontroleerd 
en alle nodige preventieve behandelingen kreeg. Een kat moet steeds geïdentificeerd en geregistreerd zijn 
vóór ze op uw naam wordt geregistreerd. Katten moeten verplicht gesteriliseerd/gecastreerd worden voor 
ze 6 maanden oud  zijn. Dit alles brengt een kostenplaatje met zich mee.  
 

❑  Asielen 

Aangezien de kat zich makkelijk voortplant, zitten dierenasielen vaak overvol. Als u een asielkat adopteert, 
maakt u er alvast ééntje gelukkig én drukt u de aankoopprijs (vanaf ca. 100 euro kan u een gevaccineerde, 
geïdentificeerde en ontwormde kat vinden). Lijsten van erkende asielen in België zijn terug te vinden op 
de websites van de gewestelijke diensten Dierenwelzijn (Vlaams gewest, Waals gewest, Brussels 
Hoofdstedelijk gewest ). 
 

❑ Particulieren 

Particulieren mogen katten alleen te koop (of gratis) aanbieden via gespecialiseerde media of via een 
advertentie in een handelszaak voor dieren, op voorwaarde dat het chipnummer vermeld is. Elke 
particulier die een nestje krijgt zou erkend moeten zijn als kweker vanwege de sterilisatieplicht voor 
katten. U zou dus bij een particulier enkel een kat kunnen aankopen die niet bij hem geboren is.  
 

❑  Kwekers (raskatten) 
De raskatten in de asielen zijn meestal schaars. Als u een raskat wil, kan u zich informeren bij een erkende 
fokker/kweker. Zij fokken dieren met een stamboom die een beeld geeft van de afkomst van uw 
toekomstige kat. In dat geval kan de aankoopprijs oplopen tot een paar honderden euro’s, afhankelijk van 
het ras en de kweker. 
 

Wees echter voorzichtig met online aanbiedingen van raskatten ! Vaak worden raskatten (en –honden) 
aangeboden via zoekertjes die misleidende informatie geven. Ze zouden opgegroeid zijn in een familiale 
context in België, terwijl deze dieren in realiteit van grootschalige kwekers in het buitenland komen 
waarbij het welzijn niet al te nauw wordt genomen. U loopt hierbij het risico een te jonge, zieke en/of niet 
gesocialiseerde kat aan te kopen.   
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Zoekertjes op algemene websites moeten steeds een geldig erkenningsnummer vermelden. Lijsten van 
erkende kwekers in België zijn terug te vinden op de websites van de gewestelijke diensten Dierenwelzijn 
(Vlaams gewest, Waals gewest, Brussels Hoofdstedelijk gewest). Op basis van het aantal nestjes per jaar 
dat ze kweken, zijn er occasionele kwekers, hobbykwekers en professionele kwekers. Ga niet in op 
zoekertjes die geen identificatienummers van de dieren bevatten. U kan via www.europetnet.be aan de 
hand van deze identificatienummers opzoeken waar deze dieren zich bevinden. Zoekertjes van erkende 
kwekers in het Brussels Hoofdstedelijk gewest moeten bovendien nog andere bijkomende details 
verschaffen, meer info hierover is terug te vinden op de website van Leefmilieu Brussel.  
 
Kwekers die met het welzijn van hun dieren begaan zijn, kweken niet met katten die aandoeningen 
vertonen die schadelijk zijn voor hun welzijn (te platte snuit, angstig aangelegde of agressieve katten, 
genetische gezondheidsproblemen…), zij laten preventieve controles uitvoeren op de meest voorkomende 
genetische aandoeningen bij hun ras en verschaffen u spontaan uitgebreide informatie over het ras, de 
verzorging, de voeding en de behoeftes van uw toekomstig huisdier én zij nemen de tijd om samen met u 
de juiste keuze te maken. Ga steeds ter plaatse een kijkje nemen bij de kweker, waarbij u moeder en 
nestgenoten kan zien, alvorens u een aankoop doet. Kittens worden best pas op 14 weken gescheiden van 
moeder en nestgenoten en nooit voor ze 12 weken oud zijn zodat ze voldoende tijd kunnen doorbrengen 
met hun moeder en nestgenoten. Verzeker u ervan dat de kittens in een gevarieerde omgeving zijn 
opgegroeid en ook op een positieve manier met mensen in contact zijn gekomen voor 7 weken ouderdom. 
Een kweker is verplicht om u een garantiecertificaat mee te geven.  
 

Houd naast de aankoopprijs en de sterilisatieprijs 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 ander materiaal: 90 euro/jaar 
-  Dierenartskosten: 150 euro/jaar .  

Door een verzekering af te sluiten kan u de uitzonderlijke kosten die ziekte of ongeluk 
teweeg brengen, vermijden. Consulteer uw dierenarts of verzekeringsmakelaar voor meer 
informatie. 

12. WETGEVING  

➢ Wet van 14/08/1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren  
➢ Koninklijk besluit van 03/08/2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van 

huiskatten 
➢ Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 07/07/2016 betreffende de identificatie en 

registratie van katten 
➢ Koninklijk besluit van 27/04/2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor 

dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren): 
➢ 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 (gezondheidscertifica(a)t(en), wettelijke 
inentingen voor het buitenland (rabiës), verplichte antiparasitaire behandelingen voor 
bepaalde landen,  Europees paspoort)  

- Win informatie in bij het consulaat in het land van bestemming 

 

 

http://www.europetnet.be/
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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Algemeen 
 

De gedomesticeerde kat heeft veel noden en gedragingen 
van haar voorouder behouden, de Afrikaanse wilde kat. Het 
is een onafhankelijke territoriale jager maar heeft 
desondanks nood aan sociaal contact. Een kat slaapt 
gemiddeld 16 uur per dag en stelt rust op prijs, maar is 
daarnaast een actief dier dat zich moet kunnen uitleven. Ze 
zijn vooral actief in de avondschemering. Katten zijn 
doorgaans intelligent, speels en behendig. 
 

Voeding 

• Strikt carnivoor     

• Eet van nature verschillende (tot 20!) verschillende 
kleine prooien tijdens dag en nacht na een korte 
intensieve jacht  

• Geef de kat de mogelijkheid om te werken (jagen) voor 
eten via voerpuzzels, verstoppen/gooien van brokjes…  

• Droge en natte voeding zijn complementair 

• Type en hoeveelheid aangepast aan levensfase, 
gezondheid en activiteit (vraag raad aan uw dierenarts) 

• Zuiver drinkwater naar believen 
 

Huisvesting 
 

De kat hecht veel belang aan voorspelbaarheid, 
vertrouwdheid en kwaliteit van haar omgeving, zorg voor:  

• Ruimte om te rennen, springen, spelen en 
klimmen, dus zeker ook in de hoogte! 

• Voedsel- en waterbronnen die vrij beschikbaar 
zijn, 

• Zachte rustplaatsen, 

• Veilige schuilplaatsen, 

• Klimmogelijkheden en uitkijkposten, 

• Propere grote kattenbakken met voldoende 
vulling, 

• Adequate krabvoorzieningen, 

• Interessante prikkels voor brein en zintuigen : 
aangepaste (jacht)spelletjes, geuren, 
buitenzicht, dozen en speeltunnels… 

Voorzie telkens even veel bronnen als dat er katten zijn 
plus één extra zodat de kat kan kiezen, verspreid in de 
ruimte (ook in de hoogte) en voorzie voldoende visuele 
barrières indien meer dan één kat aanwezig is. 
Een kattenluik naar buiten is ideaal, maar (vooral 
bepaalde raskatten) kunnen ook binnen worden 
gehouden: in dat geval is een complexe binnenomgeving 
nóg belangrijker. 

 

Ziektes en aandoeningen 
 

• Vaak voorkomende aandoeningen zijn: 
tandvleesontstekingen, obesitas, urinewegontstekingen, 
vechtwonden, schimmelinfecties, diabetes, artrose, 
nierfalen, hyperthyroïdie, kattenaids … 

• Tegen bepaalde infecties kan preventief behandeld 
worden: niesziekte, kattenziekte, leucose, hondsdolheid, 
vlooien, teken, mijten, luizen… 

Laat u steeds begeleiden door uw dierenarts die u informatie 
kan geven over preventie, symptomen en behandeling 

Verzorging 
 

• Eventueel borstelen van de vacht voor langharige katten 

• Jaarlijks bezoek aan de dierenarts voor 
gezondheidscontrole (frequenter voor oudere katten) 

• Vaccinatie en anti-parasitaire behandelingen volgens het 
schema dat door uw dierenarts is opgesteld 

  

Omgang 
 

• Gevoelig voor plotse bewegingen en geluiden : rustig en 
voorzichtig benaderen 

• Wordt niet graag gedwongen: geef de kat de keuze om 
zelf naar u toe te komen of weg te gaan 

 

Voortplanting 
 

Een gemiddelde worp telt 4 à 5 kittens. Steriliseren of 
castreren van alle huiskatten is verplicht voor deze 6 
maanden oud zijn. 

 

Sociale relaties 
 

• Van oorsprong solitair en territoriaal 

• Samenleven met andere katten kan tot conflicten leiden 
maar (vooral verwante) katten kunnen ook plezier halen 
uit elkaars gezelschap als overvloedig voedsel, ruimte 
en andere voorzieningen aanwezig zijn 

• Een introductieproces is nodig om een nieuwe kat in 
contact te brengen met een reeds aanwezige kat of 
hond 

• Vreedzaam samenleven met andere diersoorten 
(inclusief mens en hond) vereist een socialisatie aan 
deze soort als kitten 

 

Doelpubliek 
 

• U wil een langdurig engagement aangaan (15-20 jaar) 

• U bent bereid om structurele aanpassingen te doen in 
uw interieur 

• U hecht belang aan hygiëne en bent bereid om 
dagelijks de kattenbak proper te maken 

• U hebt kennis van normaal kattengedrag 

• U hebt dagelijks enkele korte momenten tijd om 
aandacht te geven aan uw kat onder de vorm van spel 
en affectie 

   
Opletten bij aanwezigheid van bepaalde gevoelige 
personen (allergie, zwangerschap). 

 

Aankoop en kosten 
 
Vanaf ca. 100 euro kan u een kat uit het asiel adopteren, 
indien u een raskat wil kan u zich informeren bij een erkende 
kweker. Daar kan de kostprijs oplopen tot enkele honderden 
euro’s.  
Gemiddelde jaarlijkse onderhoudskost:  

• Kwalitatieve voeding: 140 euro/jaar  

• Kattenbak en materiaal: 90 euro/jaar 

• Dierenartskosten: 150 euro/jaar 


