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Vochtinname
Per dag ±200 ml. 
 50 ml per kg gewicht.
Meerdere drinkbronnen. Experimenteer met 
materialen drinkbak. Vers & schoon water. 
Extra vocht bij natvoer. Geen koud water. 
Niet in de buurt van eten of kattenbak. 
Snorharen mogen geen randen raken. Plaats 
op looproutes en in zicht. Drinkfonteinen 
stimuleren. Gebruik zacht water. Gebruik 
geen zeep bij schoonmaak.
Verander de plek van drinkbron regelmatig. 
Geef meer natvoer. Gebruik geen kattenmelk. 
Bij teveel vochtinname dierenarts 
contacteren. Maak een katten drink-
aquarium.

Voeding
Niet vrij-voeden. 
 Om de 6 uur voeden.
1x voeding zelf aanbieden. Gebruik 
ook natvoeding. Graanvrije producten.  
Koolhydraatarme voeding. Belonen met 
snoepjes. Geen water bij droogvoer. Houd je 
aan het maattabel van je voeding. Zorg voor 
een rustige plek. Niet in de buurt van drinken 
of kattenbak. 
Wissel af in voersoorten. 
 Zeker op jonge leeftijd al leren. 
Dien eten niet koud en max 38 graden 
toe. Minstens 25% eiwitten dagelijkse kcal 
inname. Aanbevolen vet is 9% dagelijkse kcal 
inname. 
Maak het eten moeilijk bereikbaar.    
 Obstakels
 Voerpuzzels

Beweging
Spelen (jagen) voor het eten. Speeltjes voor 
niet thuis. Automatische speeltjes. Voldoende 

ren- en springruimte. Plankroutes over de 
muur. Niet wakker maken in rust. Biedt 
uitdaging met spelen. Speel 1x lang tot 
vermoeidheid toe. Laat bezorgdozen even 
liggen. Overgewicht? Gebruik een laser! 
Meerdere katten = meer beweging.
Interactief speelgoed.
 Speelgoed dat uit zichzelf beweegt.
 Speelrails met bal.
Berg speeltjes op en rouleer. Zorg voor hoge 
klimplekken. Leg tunnels neer.

Hygiëne
Was NIKS met zeep. 
 Ook geen kattenbak.
 Gebruik enkel water. 
Gebruik meerdere kattenbakken. 
 Op verschillende plekken. 
Bij stank geen geur gebruiken. 
Gebruik plantaardige kattenbakvulling. 
 Bijvoorbeeld houtpallets.
 Of op basis van papier. 
Kattenbak niet in de buurt van eten 
& drinken. Geen klepjes, deurtjes of 
overkappingen op de kattenbak. Een 
kattenbak mag van zichzelf niet stinken. 
Kattenbak moet makkelijk bereikbaar zijn. 
Voor elke kat een kattenbak +1. Laat een kat 
met rust op de kattenbak. Was een kat niet 
behalve wanneer écht nodig.

Verzorging
Creëer een basis.
 Met holletjes/tentjes/
 kussens/krabpalen/ 
 speeltjes/tunnels
Ontworm & ontvlooi.
Zorg voor een leuke leefomgeving.
 Plankjes/trapjes
Kam langharige wekelijks.
 Kortharige 1x per half jaar.
Gebruik meerdere krabpalen.
Zeker op plekken met krab behoefte.
Niet straff en maar belonen.
Voorzichtig aaien.
 Begin bij het hoofd.
Knip nagels (enkel puntjes).

Verander nooit te snel.
 Doe dit geleidelijk en mixend.
Liever vaak kort aandacht dan 1x lang.
Houdt de gezondheid van je kat in de gaten.
 Ontlasting
 Gewicht
 Aai-pijnen
 Slaap
 Schuilen
Let op lichaamstaal bij aaien. Werk snoeren 
weg. Forceer een kat nooit. Kam klitten niet, 
pluk ze voorzichtig uit elkaar. Maak gebruik 
van professionele trimsters. Poets de tanden 
van katten. Aai bij aankomst en weggaan. 
Leer kinderen voorzichtig doen met katten.

Disclaimer: helaas kunnen we op dit spiekbriefje geen 
volledige verzorging van de kat kwijt. De onderwerpen 
die in dit spiekbriefje behandeld worden omschrijven 
een groter concept d.m.v. steekwoorden. Heeft u 
vragen? Neem gerust contact met ons op. 




