
 

 

Informatiebrief: zorg voor een kat 

 

Vaccinatie 
De basisvaccinatie bestaat uit zogenoemde ‘core-vaccinaties’: ziektes die veelvuldig voorkomen en/of een 

ernstig ziekteverloop kennen. Schema voor de basisvaccinatie: 

9 weken: Kattenziekte (Feline Panleucopenievirus) / Niesziekte (Feline Herpesvirus) 

12 weken: Kattenziekte (Feline Panleucopenievirus) / Niesziekte (Feline Herpesvirus) 

Booster Kattenziekte (Feline Panleucopenievirus) / Niesziekte (Feline Herpesvirus) 

met 1 jaar. 

 

Aanvullend kan of moet soms gevaccineerd worden tegen Hondsdolheid (verplicht bij bezoek aan buitenland) 

of Bordetella (soms vereist bij bezoek aan pension). 

 

Chip en registratie 
Chippen en registreren van een kat is in Nederland niet verplicht. Als uw kat echter – na weglopen – gevonden 

wordt, is het de beste manier om het beestje met zijn eigenaar te kunnen herenigen. Wist u dat juist 

‘binnenkatten’ vaak vermist raken? Als een binnenkat per ongeluk in de buitenwereld terecht komt, komt hij in 

een onbekende omgeving en is de weg naar huis vaak niet gekend. 

Chippen van een kat, maar ook registreren in een openbare databank is dan ook ons advies. De databanken 

vind u op: www.chipjedier.nl 

 

Ontwormen 
Of uw kat wormen heeft ziet u helaas pas als de infectie heel erg is. Daarom is het belangrijk om uw dier 

regelmatig preventief te ontwormen.  

Dit zowel voor zijn eigen bescherming: kittens die niet ontwormd worden kunnen ernstig ziek worden of een 

groeiachterstand oplopen. En voor zowel kittens als volwassen katten geldt dat de weerstand daalt bij 

worminfecties en zo het risico op andere ziekten toeneemt. 

Maar u ontwormt ook voor uw bescherming: sommige wormen besmetten ook mensen! 

Het basisschema voor de preventieve ontworming van de kat is als volgt: 

Ontwormen op                        

3 weken, 5 weken, 7 weken, 9 weken 

vervolgens maandelijks tot de leeftijd van 6 maanden. 

Daarna elke 3 maanden. 

 

Ontworming van uw kat is maatwerk: het is afhankelijk van het gewicht, de leeftijd, maar ook leefgewoontes 

(gaat de kat bijvoorbeeld mee naar het buitenland, is het een binnen of buitenkat). Onze assistentes en 

dierenartsen helpen u graag de ontworming op uw dier af te stemmen. 

Ontworm de kat altijd een week voor de jaarlijkse vaccinatie! Er wordt dan een optimale weerstand na 

vaccinatie opgebouwd. 

 

 

Vlooien- en teken preventie 
Vlooien zijn erg vervelende beestjes. Ze veroorzaken jeuk bij uw huisdier en zuigen bloed, daarom kunnen ze 

vooral bij kittens gevaarlijk zijn.  

Wanneer uw dier last heeft van vlooien, kan dit een ware plaag gaan vormen. Slechts 5% van de populatie ziet 

u als volwassen vlooien op uw dier lopen. De rest ligt in de vorm van eitjes, larven en poppen op de vloer. 1 

volwassen vlo kan wel honderden eitjes kan leggen, die in de loop van weken uit komen. Voorkomen is dus 

beter dan genezen! 

 

  



 

 

Een teek op zichzelf kan weinig kwaad. Maar komt uw kat in een tekennest terecht, dan kunnen zich soms wel 

tientallen teken tegelijk op uw dier nestelen! Dit, samen met het risico op teek overdraagbare ziekten (met 

name Lyme), maakt dat ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. 

Houd er bij bezoek aan het buitenland ook rekening mee dat andere uitwendige parasieten (bijvoorbeeld de 

zandvlieg) kunnen voorkomen. Een middel dat thuis prima werkt is wellicht niet geschikt voor de 

vakantiebestemming. Wordt u met een vlooienplaag geconfronteerd? Of wilt u meer informatie over een 

optimale preventie van vlooien en teken? Vraag op de praktijk naar het product dat het best past bij de leeftijd 

en de leefomgeving van uw kat. 

 

Castratie en sterilisatie 
Castratie van een kater: 

Indien besloten wordt de kater te castreren, dan kan dit vanaf 6-10 mnd. Bij voorkeur wordt de castratie pas 

uitgevoerd zodra de kater uitgegroeid is. 

Voordelen van castratie: minder kans op sproeien en een minder sterke urinegeur. Minder drang om rond te 

gaan zwerven en zo ook minder kans op vechtpartijen. En natuurlijk minder ongewenste nestjes. 

Een eventueel nadeel van castratie is dat uw kat dikker kan worden. Omdat de hormoonhuishouding verandert 

heeft hij minder eten nodig, terwijl hij vaak de neiging heeft om juist meer te gaan eten. Dit dikker worden is 

gelukkig makkelijk tegen te gaan door gewoon minder eten te geven of voeding te kiezen voor de gecastreerde 

kat. 

 

Sterilisatie van een poes: 

Poezen worden meestal rond de leeftijd van 6-9 maanden voor het eerst krols, met een (rasafhankelijke) 

variatie van 4 tot 18 maanden leeftijd. Vanaf de 6 maanden leeftijd mogen ze ook gesteriliseerd worden en dit 

mag zelfs al voordat ze krols zijn geweest. Sterilisatie heeft de volgende voordelen:  

geen last meer van de krolsheid, voor zowel de kat als u als eigenaar;  

geen ongewenste nestjes;  

geen kans meer op baarmoeder ontsteking en minder kans op melkkliertumoren op latere leeftijd. 

Een eventueel nadeel van sterilisatie is dat uw poes dikker kan worden. Omdat de hormoonhuishouding 

verandert heeft ze minder eten nodig, terwijl ze vaak de neiging heeft om juist meer te gaan eten. Dit dikker 

worden is gelukkig makkelijk tegen te gaan door gewoon minder eten te geven of voeding te kiezen voor de 

gesteriliseerde kat. Sterilisatie voor de 6 maanden geeft meer narcoserisico en wordt dus bij voorkeur niet 

gedaan. 

                                     

Huisdierenzorgpas 
Wij bieden de klanten van Dierenartsen Dier en Dongen een Huisdieren Zorgpas aan. Hiermee spaart u - bij elke 

besteding op de praktijk - punten waarmee u korting kunt verkrijgen op geselecteerde preventie- en 

verzorgingsproducten (zoals bijvoorbeeld ontworming, ontvlooiing, shampoo’s). Als pashouder krijgt u 

standaard 5% korting op ons assortiment diervoeding. Zie www.dierenarts-dierendongen.nl/zorgpas.php voor 

meer informatie. 

 

Overige informatie 

• Met de komst van de kat is het goed om na te denken over de bijbehorende – onvoorziene – kosten. 

Wellicht loont het om een huisdierenverzekering af te sluiten. Meer informatie leest u op: 

www.verzekerjehuisdier.nl 

• U kunt uw kat op diverse manieren voeren. Zorg er voor dat de voeding van uw kat is afgestemd op de 

leeftijd van uw dier. Onze assistentes en dierenartsen helpen u hierbij graag. 

• Gebitsverzorging: Als uw kat het toelaat om het gebit te poetsen is dit ideaal. Op de praktijk is een 

poetsinstructie aanwezig of vraag om tips om het gebit van uw dier zo optimaal mogelijk te houden! 

 


