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Socialisatie
Het beste is om uw kitten niet te vroeg bij de moeder vandaan te halen (8-10 weken),
vanwege problemen met het leren kennen van kattengedrag. Storingen in de natuurlijke
socialisatie leidt tot schuwheid, angst en mogelijk agressie.

Zindelijk worden
Vaak zijn kittens al zindelijk als u ze krijgt. Zorg voor een ruime schone kattebak op een
rustige plaats. Soms moet u verschillende soorten strooisel en verschillende kattenbakken
proberen om uit te vinden welk materiaal uw kat het liefste heeft.

Voeding
Laat uw kitten nog een paar dagen op de voeding staan die bij de fokker ook gegeven werd.
Schakel dan geleidelijk aan over op rauw verse voeding. Om de kitten te laten wennen aan dit
voer, kook het de eerste 3 dagen. Geeft slechts kleine beetjes. Geef daarnaast de oude voeding
nog gewoon door eventueel door het verse vlees heen. Na drie dagen een paar gram rauw
geven. Nu weer geleidelijk aan opvoeren tot na 10 dagen de maaltijd volledig uit rauw voer

bestaat.
Het beste is om uw kat uitsluitend versvleesvoer te geven. Maar uit gemaksoverwegingen
mag er brokken als aanvulling gegeven worden. Liefst brokken zonder kleur-, geur en
smaakstoffen en conserveringmiddelen.

Brokoverschakelingen ook geleidelijk laten gaan.
Als de situatie stabiel is, zoveel mogelijk variëren. Rauwe voeding kan bestaan uit Carnibest,
Bandit, haring, zalm, makreel, hart, lever, kip etc. Ook de brok wisselen.
Als snacks kunnen kattesnoepjes, droge visjes, Snoezepoes. Rauwe kippenekjes en -vleugels
zijn goed voor de tanden. Maar ook een flink stuk vlees aan een stuk, zoals een kwart van een
sudderlapje of een halflamshartje, is erg goed voor de tanden.
Begin met 4 maaltijden per dag. Op 12 weken 2 maaltijden per dag.
Laat niet de brokken de hele dag staan. Zo wordt uw kat gemakkelijk te dik.

Wormen
Elke kitten heeft wormen. Daarom is het nodig om een kitten te ontwormen.
Op latere leeftijd is het voldoende om de ontlasting te controleren op worm eieren. Indien
wormen in de ontlasting gezien worden, moet chemisch ontwormd worden, 2x met 3 weken
tussendoor.
Voor volwassen katten geldt dat er regelmatig (2-4x per jaar) onderzoek op wormeitjes moet
geschieden. Hiervoor moet de ontlasting van drie dagen verzameld worden en ingeleverd.
Natuurlijke ontworming kan gebeuren met Aromax KH. Hiervan wordt elke dag een theelepel
door het eten gedaan. Preventief kan dat 4x per jaar gebeuren.
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Vlooien
Goede voeding en daardoor een goede weerstand beperkt de vlooienpopulatie. Middelen die
vlooien verjagen zijn bijvoorbeeld knoflook, tea tree, neem, Anti vlo/teek van de Groene Os.
Bij het zien van vlooienontlasting (bruine korreltjes) of vlooien een chemisch middel
toepassen (Frontline spray of druppels).

Entingen
Op 12 en 16 weken katteziekte- en niesziekte enten. Bij risicosituaties voor het kitten twaalf

weken wordt nosodes geven.

Als u uw huisdier naar een pension wil brengen, informeer naar de voorwaarden (!).

Als u uw kat mee wilt nemen naar het buitenland zijn een chip en een hondsdolheidenting

verplicht.

Spelen
Zorg voor voldoende afleiding voor uw kat. Met name binnenkatten hebben behoefte aan
speeltjes en tijden dat u met ze speelt.

Problemen
Bij de volgende problemen voor een consult komen:
- Aanhoudend (meer dan twee dagen) braken en lof diarree
- oorkrabben en kopschudden
- huidproblemen
- traagheid, snel moe
- aanhoudend persen op ontlasting of urine
- hoest en andere ademhalingsproblemen
- neusuitvloeiing en/of ooguitvloeiing
- meer eten of drinken dan normaal


