‘Een kitten in huis’
Een kitten in huis is erg leuk, maar heeft ook veel verzorging en aandacht nodig. In
deze informatiebrief worden enkele onderwerpen behandeld die van belang zijn voor
de gezondheid van uw kitten.
De vaccinaties.
Er zijn 2 ziektes waar kittens gevoelig voor zijn en waartegen gevaccineerd kan
worden. Het gaat om de kattenziekte en de niesziekte. Het is belangrijk uw
kitten op 9 weken en op 12 weken leeftijd te laten vaccineren om de kans
op ziekte zo klein mogelijk te houden en bescherming voor een jaar op te bouwen.
Na de 12 weken enting moet de vaccinatie elk jaar herhaald worden. Deze
vaccinaties zijn verplicht als uw kitten naar een pension gaat. In sommige pensions is
het tevens verplicht uw kitten te laten enten tegen bordetella. Dit is een extra enting
die gegeven wordt tegen niesziekte. Vraag van te voren aan het dierenpension of dit
nodig is.
Indien uw kitten meegaat naar het buitenland bent u verplicht de kitten te enten tegen
rabiës (hondsdolheid). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk.
Ontworming.
Er zijn verschillende soorten wormen waarmee de kitten besmet kan worden. Hier
kan uw kitten diarree van krijgen, vermageren en/of een verminderde weerstand door
oplopen. Daarnaast kunnen ook mensen (vooral kinderen, ouderen en zwangeren)
besmet raken met wormen van de kitten. Indien er een wormenbesmetting is, hoeft
dit niet perse zichtbaar te zijn in de ontlasting. Een kitten wordt via de melk van de
moeder besmet. Daarom is het belangrijk vroeg te beginnen met het ontwormen. Het
schema voor het ontwormen is als volgt:
Tot een leeftijd van een half jaar: op 3, 5, 7, 12, 16, 20 en 24 weken.
Vanaf 24 weken (= 6 maanden) adviseren we katten 2x (binnenkat) – 4x (buitenkat)
per jaar of vaker te ontwormen.
Er zijn tabletjes om uw kitten te ontwormen. Tevens zijn er pipetten te verkrijgen aan
de balie tegen wormen. Deze moet op de huid in de nek/ tussen schouderbladen
worden gedruppeld. Voor beide ontwormingsmiddelen geldt dat ze éénmalig
gegeven moeten worden en dat met deze behandeling álle wormen worden
bestreden, die op dat moment in de kitten aanwezig zijn.

Vlooien en teken.
Vlooien zijn kleine parasieten die op de kitten kunnen zitten en bloed zuigen.
Wanneer uw kitten last heeft van vlooien zal ook de omgeving besmet zijn.
Vlooien veroorzaken veel jeuk en huidinfecties en in het ergste geval bloedarmoede,
daarom is het belangrijk hiervoor preventief te behandelen. Dit kan al vanaf een
leeftijd van 8 weken. Deze behandeling is 1 maand werkzaam. Het ontvlooien gaat
via een pipetje in de nek of via een tabletje wat u zelf kunt geven.
Ook kan uw kitten last hebben van teken. Dit zijn kleine spinachtige beestjes die zich
vast kunnen hechten en bloed zuigen. Teken kunnen zich ook op mensen
vasthechten! Ze kunnen gevaarlijke ziektes overbrengen.
Wanneer uw kitten een teek heeft kan deze verwijderd worden met een tekentang of
tekenhaakje. Verwijder deze niet met alcohol! Natuurlijk is het beter om teken te
voorkomen. Ook hier zijn speciale pipetjes voor verkrijgbaar die in de nek gegeven
kunnen worden. Tevens bestaat er ook een band die teken en vlooien bestrijdt. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk.
Chip.
Een chip is een heel klein zendertje (ter grootte van een rijstkorrel) met een code. De
chip wordt tussen de schouderbladen onder de huid ingebracht. Deze chip wordt
geregistreerd bij de Nederlandse Databank voor Gezelschapsdieren. Wanneer uw
kitten gevonden wordt, kan met behulp van een chipreader gekeken worden wie de
eigenaar is. Iedere dierenarts, dierenambulance en dierenasiel beschikt over een
chipreader.
Een chip is verplicht wanneer uw kitten meegaat naar het buitenland. Tevens is een
EU-paspoort verplicht waar alle inentingen en het chipnummer in vermeld staan. Wij
raden aan om uw kitten te laten chippen.
Voeding.
Voor de groei van uw kitten is goede voeding erg belangrijk. De voeding moet alle
belangrijke bouwstoffen bevatten en de voedingsstoffen, moeten van goede kwaliteit
zijn. De voeding die wij op de praktijk adviseren is Specific. Dit is door dierenartsen
ontwikkeld en zeer goed verteerbaar. Ook zijn de grondstoffen van hoogwaardige
kwaliteit en het voer bevat altijd een vaste samenstelling. U kunt al vanaf een leeftijd
van 4/5 weken wat kittenbrokjes aan de kittens geven. Wanneer u een kitten in huis
heeft en u wilt overgaan op andere voeding, doe dit dan geleidelijk aan. Meng de 1e
en 2e dag een kwart van het nieuwe voer door het oude voer, de 3e dag de helft van
het oude en de helft van het nieuwe voer om vervolgens met ongeveer 1 week
helemaal over te gaan op het nieuwe voer.
In het begin kunt u 3x per dag wat voer neerzetten voor uw kitten. Daarna is het
verstandig twee vaste momenten op de dag te hebben waarop de kitten het eten
krijgt. Wij adviseren uw kitten hoofdzakelijk brokjes te geven in verband met het
kauwen. Zachte voeding kan hier eventueel bij gegeven worden maar is niet nodig.
Vanaf een leeftijd van 6 maanden kan de kitten over op voer voor volwassen katten

Gedrag.
Op een leeftijd vanaf ongeveer 4 weken gaan de jonge poesjes op onderzoek uit. Ze
worden dan ook speels, het is goed veel aandacht aan ze te geven door met ze te
spelen met bijvoorbeeld een muisje of balletje. Hierdoor krijgen ze veel beweging en
krijgt u ook een band met de poes.
Leer ze dan ook dat ze niet op plekken mogen komen waar u niet wilt dat ze zijn,
bijvoorbeeld op het aanrecht.
Wanneer u de kitten met 8 weken leeftijd in huis heeft, is het verstandig haar zeker
nog minstens 4 tot 8 weken weken binnen te houden zodat ze kan wennen aan de
mensen en het huis zelf. U kunt er ook voor kiezen uw kitten binnen te houden tot
hij/zij is gecastreerd of gesteriliseerd wordt. Dit kan vanaf 6 maanden leeftijd.
Daarna kan de kitten (indien u dit wilt) korte tijden naar buiten. We adviseren eerst
uw kitten te laten chippen.
Het is verstandig al vanaf 8 weken aan te leren dat ze op uw commando naar u toe
komen. Een goede manier is om dit aan te leren bij het voeren. Tik bijvoorbeeld
tegen het voerbakje aan en geef de kitten dan te eten. Telkens wanneer u tegen het
voerbakje tikt, zal de kitten naar u toe komen, ook wanneer de kitten buiten is.
Zindelijkheid.
Kittens kunnen al op zeer jonge leeftijd zindelijk zijn. Zet een kattenbak op een rustig
plekje in huis. Wanneer u uw kitten aanstalten ziet doen haar behoefte te gaan doen
dan pakt u haar op en zet haar in de kattenbak. Wanneer u een plasje ziet liggen
heeft het geen zin meer om de kitten te straffen. Het kitten zal dit niet begrijpen. Wat
u wel kunt doen is het volgende: strooi wat kattenbakgrit over het plasje, het grit zal
de urine opnemen. Doe vervolgens het grit met urine in de kattenbak en zet de kitten
in de kattenbak. Nu associeert ze de urine met de kattenbak.
Lukt het echter niet de kitten zindelijk te krijgen en blijft ze in huis plassen, dan kan er
een lichamelijk probleem zijn. Het is verstandig om dan contact op te nemen met de
praktijk.
Castratie en Sterilisatie.
Een kitten is vanaf een leeftijd van 6 à 7 maanden geslachtsrijp. Vanaf deze leeftijd is
het mogelijk dat de kitten gaat sproeien, dit is het plassen tegen bijvoorbeeld de
muur of deur. Om dit te voorkomen adviseren wij uw kitten te laten castreren. De
castratie kan al vanaf een leeftijd van 6 maanden.
Nog een voordeel van een castratie is dat de kitten minder aandrang heeft om naar
buiten te gaan om poezen op te zoeken of te gaan vechten.
Wanneer u een poesje in huis heeft gehaald is het verstandig deze te laten
steriliseren tenzij u een nestje wilt. De poes is vanaf een leeftijd van ongeveer 7 à 8
maanden geslachtsrijp. De sterilisatie kan plaatsvinden vanaf een leeftijd van 6
maanden.
De voordelen van de sterilisatie zijn dat u geen ongewenste kittens in huis krijgt en
dat de poes niet krols meer zal zijn. Ook zal de poes minder kans hebben op
melkkliertumoren, baarmoederontsteking en suikerziekte op latere leeftijd.
Een andere optie qua anticonceptie is het gebruik van de poezenpil. Dit is een pil die
de poes elke week moet krijgen waardoor de eisprong niet plaatsvindt en de poes
niet krols of drachtig kan worden. De poezenpil kan een optie zijn wanneer u later
nog een nestje wilt, indien dit niet het geval is, adviseren wij een sterilisatie. Het
gebruik van de poezenpil heeft niet onze voorkeur aangezien hier veel bijwerkingen
aan verbonden zijn en in enkele gevallen kwaadaardige melkkliertumoren kunnen

ontstaan. Wilt u informatie hebben over de operatie zelf. Dan kunt u contact
opnemen met de praktijk.
Het DierenZorgPlan.
U heeft bij ons de mogelijkheid om een DierenZorgPlan af te sluiten.
Dit plan biedt gemak, garantie én voordeel voor u als eigenaar als het gaat om
de preventieve zorg voor uw huisdier.
U betaalt een vast bedrag per maand voor het pakket. Dit pakket bevat producten in
de preventieve zorg, waaronder vaccinaties en consulten door de dierenarts en
tabletten of pipetten tegen vlooien, teken en wormen.
Op jaarbasis bespaart u dit tot 40 %!
Daarnaast krijgen de klanten die zich aanmelden voor het DZP ook nog eens 10 %
korting op trimmen, gebitsreinigingen, voeding én castratie/sterilisatie!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijk. We leggen het graag
nog eens goed voor u uit.

We wensen u veel plezier met uw kitten, voor vragen kunt u altijd bij ons terecht!
Het team van Diergezondheidscentrum De Limes

