Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe huisdier!
Leuk dat u voor een asielkat heeft gekozen.
Om u op weg te helpen, hebben wij voor u wat nuttige tips en informatie op papier gezet.
Tijdens het plaatsingsgesprek heeft u al veel informatie gekregen over de kat.
Toch is het nooit te voorspellen hoe de kat bij thuiskomst zal reageren.
Sommige katten zullen angstig wegkruipen, andere zullen gelijk op onderzoek uitgaan.
Geef uw kat de gelegenheid om aan de nieuwe omgeving te wennen.
Dit vraagt soms veel geduld! Katten kunnen samengehouden worden met andere huisdieren
zoals honden en konijnen. Maar let op: een kat gaat achter bewegende kleine dieren aan.
Laat een kat daarom nooit alleen met bijvoorbeeld losvliegende parkieten. Kinderen en
katten kunnen prima samen, maar moeten wel leren met elkaar om te gaan.
De eerste dagen
Enkele tips
Katten zijn in het begin vaak schrikachtig. Ze hebben de neiging om te vluchten.
Houd daarom ramen en deuren gesloten.
Iedereen is natuurlijk nieuwsgierig naar de nieuwkomer en kinderen kunnen vaak niet van de
kat afblijven.
Katten die deze goed bedoelde aandacht niet op prijs stellen lopen er voor weg of kunnen,
als ze zich bedreigd voelen, zelfs slaan en bijten.
Laat de kat op zo’n moment met rust en laat kinderen niet alleen in een ruimte met de kat.
Geef de kat de ruimte om zelf naar u en/of de kinderen te komen.
Verandering van omgeving en de daarbij behorende stress kan leiden tot een verminderde
weerstand. Dit kan zich uiten in niezen en diarree.
Diarree kunt u in eerste instantie proberen te verhelpen met magere yoghurt of karnemelk.
Dit kunt u het best aanlengen met warm water. U kunt het drinkwater daarmee vervangen.
Als de kat niest en waterige uitvloeiing uit de neus heeft kan het geen kwaad, komt er echter
een niet-waterige uitscheiding uit de neus, neemt u dan contact met ons op.
Zet de kattenbak op een vaste, goed bereikbare plek en zorg dat het dier weet waar deze
staat. Etens- en drinkbakjes niet vlakbij de kattenbak neerzetten. Dit kan er voor zorgen dat
de kat de kattenbak niet wil gebruiken.
Zet de kat bij binnenkomst ook even op de bak en herhaal dat een paar keer. De katten in
het asiel zijn gewend aan een bak zonder kap, dus haal in het begin de kap eraf anders kan
het eventueel fout gaan met de zindelijkheid.
Gaat het goed, dan kan de kap er weer op, maar help hem een paar keer door het luikje
heen te gaan.
Sommige katten hebben moeite met een bepaald soort kattenbakvulling. Merkt u dat hij/zij
niet op de kattenbak gaat, verander dan van vulling. U kunt zich laten informeren bij een
dierenspeciaalzaak.
Verschoon de kattenbak dagelijks! Katten zijn schone dieren en houden niet van een vieze
kattenbak! De kat moet tenminste 3 weken binnen blijven om te wennen aan zijn omgeving.
Geef hem/haar op vaste tijden te eten, zodat hij weet wanneer hij thuis moet komen.
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Andere katten in huis
Er zijn een aantal dingen waaraan u moet denken als u al een kat in huis heeft.
Het is belangrijk dat uw eigen kat niet langer dan 8 maanden geleden geënt is.
Dit omdat de kat die u meeneemt eventueel ziektes bij zich kan dragen.
Is uw kat helemaal niet ingeënt, laat hem/haar dan eerst inenten. Tenminste een week
voordat u de nieuwe kat uit het asiel ophaalt.
Als u thuiskomt met uw nieuwe huisgenoot, laat hem dan eerst alleen het huis verkennen,
voordat hij/zij kennismaakt met de andere kat.
Bemoeit u zich niet met de twee katten, maar laat ze het zelf uitzoeken.
Het is aan te bevelen om ze samen in een kleine ruimte te plaatsen, waar ze elkaar niet
kunnen ontlopen.
Katten leven van nature niet in groepen, maar kunnen wel samenleven.
Bij aanschaf van meerdere katten is het handig om twee dieren te nemen die aan elkaar
gewend zijn, bijvoorbeeld doordat ze uit hetzelfde nest komen. Meestal gaat het ook goed
om naast een oudere kat een nieuw kitten te nemen.
Dit gaat het best als het leeftijdsverschil niet meer dan enkele jaren betreft. Het kan soms
weken duren voordat de katten elkaar echt zullen accepteren.
Voeding
De katten in ons asiel krijgen brokken van het merk Prins. Daarom is het aan te raden om
deze brokken de eerste tijd te geven en dan langzaam aan te mengen met het voer wat u de
kat definitief wilt gaan voeren.
Geef de kat in het begin kleine hoeveelheden per dag, zodat hij niet teveel in één keer eet.
Dit om te voorkomen dat er maag- en darmproblemen ontstaan. Droge brokjes zijn beter
voor het gebit en hierin zit alles wat de kat nodig heeft.
Wilt u toch graag blikvoer (vis/vlees) gaan geven, doe dit dan pas nadat de kat goed gewend
is en goede ontlasting heeft.
Begin met een klein beetje per keer/per dag (bijvoorbeeld een eetlepel per dag).
Zorg ervoor dat uw kat altijd over vers drinkwater beschikt.
Het is beter om geen gewone melk te geven. Dit werkt bij veel katten laxerend.
Een alternatief hiervoor is kattenmelk, verkrijgbaar bij een dierenspeciaalzaak.
Geef de kat geen rauw vlees of rauwe vis. Hier kan de kat ziek van worden.
Ook botjes van gevogelte, al is het gekookt of gebakken, zijn schadelijk voor uw kat.
Verzorging
De kat die u uit ons asiel heeft meegenomen is ingeënt (kattenziekte, niesziekte en
niesziekte-chlamydia), ontwormd, ontvlooid, gechipt en is nagekeken door onze dierenarts.
U kunt de kat het beste 3x per jaar ontwormen. Dit is te verkrijgen bij de dierenarts of een
dierenspeciaalzaak.
Als de kat in aanraking komt met kleine kinderen, dan moet hij/zij tenminste 4 x per jaar
ontwormd worden. Ontvlooien moet elke 4 weken herhaald worden, dit gebeurt in ons asiel
met Frontline. (Bij andere vlooienmiddelen kan dit afwijken: lees daarom altijd goed de
gebruiksaanwijzing)
De kat moet 1x per jaar gevaccineerd worden, ook als de kat binnen blijft.
Katten verzorgen hun eigen vacht door deze regelmatig te likken. Toch is kammen en
borstelen belangrijk. Het is een goede controle op de aanwezigheid van vlooien en voorkomt
klitten en haarballen. Controleer meteen de oren. Bij overmatig oorsmeer of regelmatige
ontsteking kunt u met oor cleaner de oren reinigen. Gebruik nooit wattenstaafjes.
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Katten kunnen gebitsproblemen krijgen. Het beste kunt u harde brokjes voeren voor een
schoner gebit.
Startproblemen
Er kunnen zich na het plaatsen misschien wat probleempjes voordoen met het gedrag van
de kat, maar meestal zijn die goed te verhelpen. We hebben hier een aantal tips voor u
opgeschreven die u kunt uitproberen. Lukt het u niet, neemt u dan contact met ons op zodat
wij u verder kunnen adviseren en helpen.
Sproeien
Sproeien gebeurt in een staande positie met trillende en omhoog staande staart. De urine is
een middel om het territorium af te bakenen. Mocht blijken dat de kat al heeft gesproeid in
huis, kunt u eventueel de plek met aluminiumfolie bedekken of met een speciale spray
behandelen, verkrijgbaar bij de dierenarts. Reinig de plekken nooit met ammonia of chloor,
dit nodigt de kat namelijk uit tot oversproeien.
Wanneer u een kitten uit ons asiel haalt is het verstandig om hem, als hij/zij de leeftijd van 6
maanden heeft bereikt, te laten neutraliseren.
Schuw en angstig gedrag
Wanneer u een schuwe of angstige kat heeft, kan dit verschillende oorzaken hebben.
De kat kan bijvoorbeeld als kitten te weinig met mensen in contact zijn geweest, of op latere
leeftijd slechte en negatieve ervaringen met mensen hebben gehad.
Het kan soms weken duren voordat het dier zich laat aanhalen.
De eerste tijd zal hij/zij zich veel verstoppen.
Deze katten vergen veel geduld. Forceer echter niets en bouw het vertrouwen langzaam op.
Zorg voor een veilig plekje in huis, waar de kat zich terug kan trekken.
Het voeren is vaak een geschikt moment om stapje voor stapje het vertrouwen van de kat te
winnen. Als de kat wat meer aan u gewend raakt, kunt hem/haar voorzichtig proberen aan te
halen.
Agressie
Agressie die voortkomt uit angst, kunt u het beste negeren.
Agressie die voortkomt uit verveling, uit zich doordat de kat op alles wat beweegt springt. Dit
kan voorkomen worden door wat vaker met de kat te spelen of de kat speeltjes aan te
bieden.
Sommige katten moeten naar buiten kunnen, kan dit niet dan kan hij/zij agressief gedrag
binnen vertonen.
Krabben aan meubilair of behang
Krabben is een natuurlijk gedrag van de kat. Zorg voor een krabpaal of iets anders waar de
kat aan mag krabben. Straf de kat als deze ergens anders zijn nagels in zet. De plantenspuit
is een geschikt middel.
Met valeriaandruppels maakt u de krabpaal extra aantrekkelijk voor de kat.
Geef bijvoorbeeld speeltjes en een klimpaal en speel ook zelf veel met uw kat.
Eten van kamerplanten
Katten moeten af en toe gras eten om opgelikte haren kwijt te raken. Van gras gaan ze
namelijk braken, waardoor de prop haren meekomt. Katten de niet buiten komen, eten i.p.v.
gras vaak aan de kamerplanten. U vindt dit gedrag ongetwijfeld vervelend. Bovendien zijn
sommige planten giftig voor een kat. Door een bakje kattengras neer te zetten, voorkomt u
dat uw kamerplanten worden vernield.
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