
THEORIE 
KAT 

 

Katten houden van een schone kattenbak, maak deze 
regelmatig schoon met heet water en zorg voor meerdere 
kattenbakken in huis. Als regel kan je aanhouden dat je 
een kattenbak per kat nodig hebt, plus één.  
Zet de kattenbakken op een rustige plek, en niet in de 
buurt van de voer- en drinkbakjes. Als er nog wel soms 
een ongelukje gebeurt, maak de plek dan goed schoon 
met heet water met groene zeep of soda erin opgelost. Er 
is ook speciaal schoonmaakmiddel verkrijgbaar voor het 
verwijderen van urinelucht.   
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INLEIDING 

Geschiedenis 

In het oude Egypte werden katten verafgood, het waren heilige dieren. In de Middeleeuwen 
werden katten helemaal niet als huisdieren gezien. Men vond het meer dieren voor heksen en 
tovenaars. Later werd de kat nuttig ervaren bij het verjagen van ratten en muizen en 
tegenwoordig is dit dier een echt lid van het gezin. 
 
ALGEMEEN 

Een nieuwe kat 

Als er een nieuwe kat in huis komt, heb je een aantal dingen nodig. Denk hierbij aan voeding, voer- 
en drinkbakjes, een krabpaal, kattenbak met vulling (grit/korrels), speeltjes en een borstel of kam 
aangepast op het vachttype. Voor vervoer, bijvoorbeeld van en naar de dierenarts, heb je een 
reismand nodig. 
 

GEDRAG/OPVOEDING 

Socialisatie 
Het is belangrijk om kittens in de socialisatiefase, een speciale leerfase, in aanraking te 
laten komen met verschillende mensen, dieren en omstandigheden. Er zijn 2 
socialisatiefases, de 2e fase duurt bij kittens tot ongeveer 14-16 weken leeftijd. Je kunt je 
kat in deze periode laten wennen aan bijvoorbeeld het kammen, nagels knippen en het 
meenemen in een reismandje.  
Laat je kitten ook wennen aan spelen, katten zijn jagers en vinden spelletjes waarbij ze 
achter iets aan moeten rennen (jagen) erg leuk. Spelen is niet alleen leuk, maar een kat 
waarmee gespeeld wordt, hecht zich ook meer aan de eigenaar. Je kan katten zeker 
dingen aanleren, maar ze zijn wel eigenzinnig en het gaat lastiger dan bij een hond. 
 

Zindelijkheidstraining 
Als een kitten in huis komt dan is hij in principe al zindelijk. Gebruik (in eerste instantie) de 
kattenbakvulling die het kitten al gewend is. Zet het kitten in de bak als hij iets lijkt te 
willen gaan doen en beloon de kat als het goed gaat. 

 



THEORIE 
KAT 

Met een DierenDiploma
®   

maak je vrienden 

 

 

 
 

VERZORGING 

Vacht 

Katten verzorgen zichzelf erg goed door zich te wassen met hun (ruwe) tong. Er zijn verschillende 
typen van de vacht: kort, halflang en lang. Daarnaast bestaan er  naaktkatten, katten zonder 
haar. Halflange en langharige katten moeten regelmatig gekamd worden. Soms ontstaan er 
knopen (klitten) in de vacht, hiervoor kunnen katten naar een trimster (kattenkapper).  
Katten houden niet van water en wassen met shampoo gebeurt daarom alleen als de vacht erg 
vies is. Gebruik dan een speciale shampoo voor katten, mensenshampoo is voor de kattenhuid 
niet geschikt. 
 

Nagels 
De nagels van een kat zijn intrekbaar (honden kunnen dat niet). Katten verzorgen over het 
algemeen zelf hun nagels. Zij doen dat door regelmatig te krabben aan bijvoorbeeld een boom 
of hun krabpaal en door eraan te bijten. Op die manier zorgen zij er zelf voor dat hun nagels de 
juiste lengte hebben en scherp blijven. Toch is het verstandig om regelmatig de lengte van de 
nagels te controleren, zeker wanneer je een binnenkat hebt. Het is soms nodig om de nagels te 
(laten) knippen. Daarvoor zijn er speciale nagelschaartjes voor katten te koop. De 
dierenarts(assistente) kan dit (voor)doen. Zorg altijd, vooral bij katten die niet naar buiten 
kunnen, voor een goede krabpaal of een krabplank in huis. Dat zorgt ervoor dat de kat minder 
snel aan de meubels of het behang gaat krabben. 
 

Gebit 
Gebitsproblemen worden vaak veroorzaakt door de vorming van tandsteen. De ontsteking die 
hierop volgt zorgt voor een stinkende adem. De ontsteking kan gevaarlijk zijn voor de 
gezondheid en ervoor zorgen dat tanden en kiezen los gaan zitten en eruit vallen.  
Katten kan je wennen aan het tandenpoetsen met een speciale tandenborstel en tandpasta 
voor dieren, bij kittens gaat dat het makkelijkst (de socialisatiefase). Mensentandpasta bevat 
teveel fluor en voor de kat veel te prikkelende stoffen, zoals menthol en is hierdoor ongeschikt. 
Ook voeding is erg belangrijk bij het voorkomen van tandsteen. Zo zijn er speciale brokken 
verkrijgbaar die, door een speciale structuur en voedingsstoffen, er voor zorgen dat er minder 
snel tandsteen ontstaat. 
 

VOEDING 

De kat is van nature een echte vleeseter en heeft dagelijks een bepaalde hoeveelheid dierlijke 
eiwitten en vetten nodig om gezond te blijven. In het wild wordt een prooi altijd met huid en 
haar verslonden, dus ook de botten, de maag en ingewanden. Op die manier vult de kat zijn 
vleesmenu aan met de nodige vitaminen en mineralen. Dit is ook de basis voor de voeding die 
onze huiskat nodig heeft. 
 
Het is niet eenvoudig zelf een complete voeding voor je kat samen te stellen, die alle benodigde 
voedingsstoffen bevat. Zo is vlees alleen geen complete maaltijd voor katten. Veel beter is het 
om een kant en klare kattenvoeding van een goed merk te geven. Deze voeding is 
uitgebalanceerd en bevat alles wat een kat nodig heeft. De hoeveelheid voeding hangt af van de 
leeftijd, het gewicht en de activiteit van de kat. Geef de voeding van een volwassen kat bij 
voorkeur verdeeld over minimaal twee maaltijden per dag en zorg altijd voor een bakje vers 
drinkwater. 
Geef een kat geen melk te drinken, veel katten krijgen hiervan diarree. Er is eventueel wel 
speciale kattenmelk te koop in de dierenwinkel.  
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Droge brokjes zijn goed voor het gebit van de kat. Blikvoeding heeft weer als voordeel dat de 
kat daarmee vocht naar binnenkrijgt, wat goed is voor de blaas. Afwisseling van blikvoeding en 
brokjes is dus ideaal.  
Katten kunnen ernstig ziek worden als ze enkele dagen niet eten, ga daarom met de kat naar 
de dierenarts als hij langer dan een dag niet eet. 
 

Kittens hebben andere voedingsbehoeften dan volwassen en oudere katten, daarom zijn er 
tegenwoordig voor iedere levensfase aparte voedingen. Daarnaast zijn er light producten 

voor katten die aanleg hebben om te dik te worden. Bij teveel voeding en te weinig beweging 
bestaat de kans op overgewicht en dit is ongezond. 
 

DIERENARTS 

Vaccinaties 
De dierenarts zorgt er niet alleen voor dat als een dier ziek wordt, deze weer wordt beter 
gemaakt, maar de dierenarts is ook belangrijk om bepaalde ziektes te helpen voorkomen. 
Daarom worden katten gevaccineerd tegen verschillende ziektes, zoals kattenziekte en 
niesziekte. De dierenarts zal tijdens het consult ook kijken of alles in orde is met het hart, de 
ademhaling, de ogen, de oren, de nagels, de vacht en het gebit. Vaccinaties moeten veelal 
jaarlijks gegeven worden, de dierenarts kan adviseren wat voor jouw kat het beste is. 
 

Parasieten 
Katten kunnen onder andere last krijgen van wormen, vlooien en teken. Hierbij geldt: 
voorkomen is beter dan genezen. Zeker ook omdat worminfecties bij huisdieren kunnen 
worden doorgegeven aan mensen en stekende insecten zoals vlooien en teken ziektes kunnen 
overbrengen, ook op de baasjes.  
Bij de dierenarts en dierenspeciaalzaak zijn er veel verschillende producten te koop die je 
kunnen helpen bij het voorkomen en bestrijden van deze ongewenste gasten.   
 

Kosten en ziektekostenverzekering 
Het aanschaffen van een kat en de spullen die je nodig hebt voor het houden van een kat 
kosten natuurlijk geld. Van een aantal voorzorgsmaatregelen (castratie, parasietenbestrijding 
en vaccinaties) is ook bekend dat daar kosten aan verbonden zijn. Dus als je een kat aanschaft 
weet je dat je die een keer moet betalen. Daarnaast is er voor de dagelijkse verzorging een 
budget nodig, onder andere voor de voeding en kattenbakvulling. Voor onkosten die je niet in 
de hand hebt, zoals bij een onverwachts ongeluk, kan je je kat verzekeren. Met deze 
zorgverzekering voor katten zijn veel onverwachte kosten (deels) verzekerd. 
 

Chippen 
Chippen is de beste manier om de identiteit van een dier vast te kunnen stellen. Er wordt een 
zogenaamde transponder, zo klein als een rijstkorrel, net onder de huid ingebracht met een 
injectienaald. Deze transponder bevat een unieke code die met een afleesapparaat is af te 
lezen door de dierenarts, het asiel, de fokker of de dierenambulance. Mocht een kat zijn baas 
kwijtraken, dan is door middel van de chip altijd te achterhalen wie de eigenaar is. Het is 
hiervoor belangrijk dat het chipnummer, met de adresgegevens van de eigenaar, na het 
chippen bij een speciale databank wordt geregistreerd. 
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TIPS EN WEETJES IN HET KORT: 
*Een kat is een schemerdier. Hij heeft maar heel weinig licht nodig om 
te kunnen zien. In het bijna donker zijn de ogen van de kat vaak te zien 
alsof het lichtjes zijn. Als het echt helemaal donker is, ziet ook een kat 
niets. 

 
*Prachtig speelgoed voor een kat is een pingpongballetje. Zelfs op hoge 
leeftijd spelen katten daar nog mee. 

 
*Het spinnen van de kat is een bijzondere eigenschap, waarvan we 
niet weten hoe het werkt. Katten spinnen als ze tevreden zijn, maar 
sommige doen het ook als ze pijn hebben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


