
 

 

 

 

Instructieblad feromonen, schuilhuisjes en supplementen voor gevluchte katten 

 
Hieronder staan de adviezen die vrijwilligers kunnen (mee)geven aan de eigenaren van gevluchte katten 
met betrekking tot: 

1. Feromonen 
Feliway® heeft enkele producten voor katten dat feromonen bevat. Feromonen zijn 
communicatiestofjes die de kat kan waarnemen. Deze stofjes zorgen ervoor dat katten zich 
meer ontspannen voelen. 
Er zijn 2 producten aanwezig die gebruikt (of meegegeven) kunnen worden: 
- Een Feliway® Classic spray. 

Deze spray dient in de omgeving van de kat (op dekentjes, mandjes enz) gesprayd te 
worden. Gebruikt dit nooit op de kat zelf. Gebruik de spray 15 minuten van tevoren op de 
materialen en laat na deze intrekperiode de kat erbij. 

- De Feliway® verdamper. 
Dit is een verdamper die in het stopcontact gedaan kan worden in de nabijheid van (of 
dezelfde kamer als) de kat (verblijft). In een grote hal zal dit snel vervliegen. Maar geef deze 
verdamper mee aan de eigenaren van de kat, zodat ze dit kunnen gebruiken in het 
gastgezin. Laat de verdamper de gehele dag in het stopcontact. Idealiter begin je hier 24 uur 
van tevoren mee, indien dit niet haalbaar is, begin zo snel mogelijk. 

 
2. Supplementen 

Om de stressvolle ervaring voor de kat te verminderen is het mogelijk gebruik te maken van een 
kalmerend voedingssupplement, genaamd Zylkène®. Dit product is gebaseerd op een 
melkeiwit, wat voor een ontspannen gevoel zorgt. 
Dit product mag je meegeven aan de eigenaren van een kat. Let er goed op dat je de juiste 
dosering meegeeft! 
De dosering van Zylkène® voor de kat is: 

a. de eerste 2 weken 1x per dag 30 mg/kg (dat is 1x per dag 1-2 capsules van 75 mg, 
afhankelijk van het gewicht van de kat). De gemiddelde volwassene kat weegt 
ongeveer 5kg. 

b. na 2 weken, geef je nog 6 weken 1x per dag 15 mg/kg (dat is 1x per dag 1-2 capsules 
van 75mg, afhankelijk van het gewicht van de kat). 

 
3. Schuilhuisjes voor katten 

Katten houden ervan zich te verschuilen. Geef de eigenaren, zodra ze zich hebben gemeld, de 
instructie om een fijne bench voor de kat in te richten (met Feliway® spray en zie hiervoor ook 
het informatieblad: ‘EDZNG 10 punten lijstje voor honden en katteneigenaren’). Zorg ervoor dat 
er een kattenhuisje in de bench geplaatst wordt. Kijk goed hoe deze huisjes in elkaar gezet 
moeten worden, dit staat op de achterkant van de verpakking beschreven. 

 
Zie ook het informatieblad: ‘EDZNG 10 punten lijstje voor honden en katteneigenaren’. 

 
Wanner de kat het opvangcentrum verlaat, kijk ook naar https://www.edz- 
nieuwegein.nl/disciplines/veterinaire-gedragsgeneeskunde/gevlucht-dier en ga naar punt 2 
“Adviezen voor eigenaren, gastgezinsleden of verzorgers van gevluchte dieren”. 

Dit blad is samengesteld door Valerie Jonckheer en Laura Reifler van het Evidensia Dierenziekenhuis 
Nieuwegein op 12 april 2022 en is specifiek geschreven voor honden en katten die voor het eerst 
aankomen in Nederland vanuit de Oekraïne. 
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