Informatie voor nieuwe kitteneigenaren:
De komst van een kitten is een opwindende gebeurtenis, het kitten zal al gauw onmisbaar
worden voor u en uw gezin. Zo'n vertederend kitten heeft veel aandacht en verzorging nodig, die
de basis zal zijn voor zijn verdere leven.
Thuiskomst
Als u met uw kitten bent thuis gekomen geef hem dan rustig de tijd om alles te bekijken, zijn
nieuwsgierigheid zal het gauw van de schrik winnen, snel zal hij rondkijken wat er allemaal te
ontdekken valt. Heeft u andere katten dan kunt u die het beste even apart houden zodat het
kitten eerst de omgeving kan verkennen en later pas kennis maakt met uw andere
huisgenootjes. Het kan zijn dat ze eerst blazen naar elkaar, dit gaat meestal vanzelf over na een
paar dagen. Het duurt ongeveer 3 dagen voordat het kitten zijn nestgeur kwijt is en de geur van
uw huis heeft aangenomen. Het is voor alle katten natuurlijk wel wennen zo’n nieuw
huisgenootje. Houd u er rekening mee dat een kitten enkel kan blazen ter verdediging, zijn uw
andere katten niet zo vriendelijk tegen hem, laat hem dan zeker in het begin niet met hen alleen.
Zindelijkheid
Het zindelijk maken van uw kitten is reeds gebeurt. Het beste kunt u in het begin hetzelfde
kattengrit gebruiken als de fokker. Wij gebruiken hier BioKat en de Schep en Schoon van AH,
dit is ook verkrijgbaar bij de Lidl onder de naam Coshida. U kunt in het begin ook een open
kattenbak of bak met kap zonder klepje gebruiken. Het is belangrijk dat de kattenbak op een
rustige plaats staat waar uw kitten niet wordt gestoord maar wel makkelijk toegankelijk is, houd
in het begin afstand tussen kitten en kattenbak beperkt. Zet het kitten in het begin een aantal
keer op de kattenbak, het is niet noodzakelijk dat hij er direct gebruik van maakt, maar hij weet
dan wel waar de bak staat.
Voeding
In de eerste maanden van zijn leven groeit uw kitten enorm, dit kost veel energie. Het is daarom
essentieel om een hoogwaardig en gebalanceerde voeding te geven. Voert u zeker in het begin
het voer dat u van mij heeft meegekregen in het kittenpakket, Royal Canin Babycat, Royal Canin
Kitten, verschillende blik/zakjes natvoer bijvoorbeeld van Sheeba of Gourmet dit voer bevat alle
voedingsstoffen die een kitten nodig heeft voor een lang en gezond leven. Omdat een kitten
slechts kleine hoeveelheden eet, heeft hij een voeding nodig met een hoge energiewaarde, waar
voldoende eiwitten en vetten inzitten. Verder heeft u kitten vers vlees gehad zoals: rundvlees
(tartaartje), gekookte kipfilet, gekookte vis (koolvisfilet uit de diepvries). Naarmate het kitten
ouder wordt heeft het minder energie nodig om te groeien en kan hij voeding met minder vetten
en eiwitten eten. Als uw kat tussen de 9 en 12 maanden oud is, is de meeste groei voorbij, dan
kunt u overstappen op een volwassen voer, geef bij voorkeur ook dan een premiumvoer. Ik voer
hier Royal Canin Persian of Royal Canin Sensible 33. Overstappen kunt u het beste doen door
het voer een aantal dagen te mengen. Daarnaast is het van belang dat uw kat altijd over vers
drinkwater kan beschikken, melk is niet geschikt voor katten.
Mijn voorkeur gaat uit om op den duur alleen de brokken van Royal Canin te voeren daar zit
alles in wat een kitten nodig heeft. Het advies is dan ook als het kitten de brokjes goed eet en
voldoende groeit het natvoer, de blikjes enz. af te bouwen.

Ontwormen en Vaccineren
Uw kitten is ontwormd met Milbemax, verkrijgbaar bij de dierenarts.
Ontwormd u uw kitten elke 2 maanden tot een leeftijd van 6 maanden, hierna om het half jaar
herhalen, ook wanneer uw kat niet buiten komt.
Uw kitten is de laatste keer ontwormd op:
Mocht het kitten (of later als volwassen kat) langere tijd last hebben van diarree, ga dan naar de
dierenarts en neem wat ontlasting mee en laat dit onderzoeken op eventueel de Giardia
parasiet, dit is een heel klein parasietje je ziet het niet, maar kan wel veel ellende veroorzaken,
en het is net als wormen heel makkelijk te verhelpen met een kuurtje.
Soms kan een kitten wel eens wat last hebben van tranende ogen, maak het schoon met een
wattenschijfje gedrenkt in lauw water uit de kraan en daarna drogen met een droog
wattenschijfje. Oorzaken van tranende ogen - wisselen van tanden - nieuwe omgeving ander stof
waar het kitten aan moet wennen. Er mag geen gele afscheiding aanwezig zijn, is dit wel het
geval ga dan naar de dierenarts, want dan kan het oog ontstoken zijn.
Uw kitten is door de dierenarts 1 x ingeënt, de 2de inenting geeft u als het kitten goed bij u
gewend is, niet niest en geen tekenen van ziekte vertoont. Minimaal 3 weken na de eerste
inenting en uiterlijk binnen 2 maanden gerekend vanaf de datum dat het kitten zijn eerste
inenting heeft gekregen.


Deze vaccinatie na één jaar herhalen.



Daarna eens in de drie jaar vaccineren.

Soms kan een kitten een entreactie krijgen, hij kan zich dan niet zo lekker voelen, een ontsteking
aan de ogen hebben of snotterig zijn, dit kan direct na de enting de kop opsteken, soms ook pas
door de stress van de verhuizing wanneer het kitten een paar dagen bij u in huis is, houdt in zo'n
geval het kitten goed in de gaten, het is belangrijk dat hij blijft eten en voldoende drinkt, bij
twijfel altijd de dierenarts raadplegen. Het is met kittens net als met kleine kinderen, ze moeten
een aantal kinderziektes doormaken om voldoende afweer (antistoffen) op te bouwen.
Castratie
Heeft u uw kitten niet als fokdier gekocht, laat hem/haar dan op tijd helpen bij een erkende
dierenarts, doorgaans gebeurt dit op een leeftijd van 6 maanden voor een katertje. En voor een
poes zo rond de 9 maanden meestal na de eerste krolsheid. Ik wens u en uw kitten een lang en
gezond leven, bij vragen of opmerking kunt u altijd contact opnemen,
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