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Wat te doen en te onthouden bij een nieuw kitten
Voeding
·
·

·
·
·

Het is belangrijk om kittenvoeding (junior voeding) te geven.
U mag dit voeder geven tot de leeftijd van 1 jaar indien de kat niet zal gesteriliseerd
of gecastreerd worden. Bij een gesteriliseerde of gecastreerde kat mag u op 6 maand
overschakelen op een volwassen light voer of voeding voor gesteriliseerde/
gecastreerde katten.
Als droogvoer adviseren wij Hill’s Vet Essentials kitten of Calibra kitten.
Als verse voeding adviseren wij Carnibest.
Vraag naar onze spaarkaart: zo krijgt u 10% korting op onze onderhoudsvoeding!

Vaccinatie
Vaccinatie kat
Pasgeboren kittens (katten < 1 jaar) krijgen van hun moeder gedurende hun eerste
levensweken afweerstoffen mee via de moedermelk. Deze antistoffen bieden slechts een
tijdelijke bescherming aan de jonge kittens. Na het spenen dalen deze afweerstoffen echter
snel, zodat uw kitten weer gevoelig wordt voor deze ziektes.
Vaccineren op dat moment zorgt voor een stimulatie van het eigen afweersysteem en de
opbouw van een goede bescherming.
Vaccinatieschema zonder VacciCheck
·
·

De kitten vaccinaties vinden plaats op 7weken – 9weken – 13weken – 26weken.
Nadien gebeurt de vaccinatie jaarlijks.
Binnenkatten worden gevaccineerd tegen kattenziekte en niesziekte. Voor
buitenkatten is het advies om ook tegen leucose te enten.
Reden?: Direct contact met andere katten is noodzakelijk om leucose te
verkrijgen (vechten, elkaar likken, via speeksel, bloed, urine, …)

Vaccinatieschema met VacciCheck
·
·

Met behulp van VacciCheck is het mogelijk om een vaccinatieschema op te stellen
op maat van uw dier.
VacciCheck is een bloedonderzoek waarbij er wordt gecontroleerd of uw kat
voldoende antistoffen heeft tegen niesziekte en kattenziekte, en voor hoelang
deze is beschermd.
1

·

Waarom?: om de kittens zo min mogelijk inentingen te geven door ze op het
ideale tijdstip te enten.
Er zijn 2 protocols mogelijk bij kittens afhankelijk of de fokker op 7 weken een
enting heeft gegeven of een VacciCheck heeft laten uitvoeren.
1. VacciCheck is op 7 weken uitgevoerd bij fokker: elke 4 weken test herhalen
om te kijken wanneer de maternale antistoffen bijna volledig verdwenen zijn. Dit
is het ideale tijdstip om de enting te geven. Vier weken later kan met de test ook
gekeken worden of het vaccin goed is aangeslaan. Voordeel: het kitten heeft
meestal maar 1 enting gekregen in plaats van 3.

2. VacciCheck op 11 weken als het kitten op 7 weken al een enting heeft gehad

·

om te kijken of de maternale antistoffen voldoende laag zijn om de enting te
geven. Indien twijfel of de antistoffen nog maternaal zijn OF reeds afkomstig zijn
van de eerste enting kan het zijn dat aangeraden wordt om na 4 weken opnieuw
te testen. De enting tegen kattenziekte en niesziekte zal gegeven worden op het
moment dat de maternale antistoffen verdwenen zijn. Vier weken later kan
getest worden om te kijken of het vaccin goed aangeslaan is.
Belangrijk! VacciCheck is enkel voor kattenziekte en niesziekte. De inenting en
booster tegen leucose zijn nog steeds nodig

Ontworming
·
·
·
·
·
·

Ontworm uw kitten één keer per maand ontwormd worden tot hij/zij 6
maanden oud is.
Nadien is 1-2 maal per jaar ontwormen voldoende bij katten die weinig
contact hebben met andere katten.
Katten die veel contact hebben met andere katten (buitenkatten) worden best 3-4
maal per jaar ontwormd.
Voor kittens kan u kiezen tussen een pasta of pilletjes.
Volwassen katten kunnen ontwormd worden door middel van pilletjes of pipetten.
Indien u meerdere honden en/of katten heeft, ontworm deze tegelijkertijd.

Ontvlooiïng en tekenbestrijding
·
·

·

·

Teken zijn in de lente, zomer en herfst actief. Vlooien zijn heel het jaar door actief!
Vlooien en teken zijn dragers van andere ziekten! Zeker teken moeten binnen de 24
uur worden verwijderd zodat ze geen ziektes zoals Lyme kunnen overdragen aan uw
kat.
Aan de balie verkrijgbaar:
o Spray
§ Werkzaamheid: 1 maand
§ Vooral interessant voor hele kleine kittens
§ De kat 2 dagen voor en na de toediening niet wassen.
o Pipetten of ‘druppeltjes voor in de nek'
§ Werkzaamheid: Flevox 1 maand, Bravecto 3 maand.
§ Afstoting naar teken bij Bravecto
§ De kat 2 dagen voor en na de toediening niet wassen.
o Halsband
§ Werkzaamheid: 8 maand
§ Afstoting naar teken
Weet u niet wat te kiezen? Vraag raad aan één van onze dierenartsen of assistentes.
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Vachtverzorging
·

·

Afhankelijk van het ras en het haartype van uw kat, heeft uw kat aangepaste
vachtverzorging nodig. Vooral bij langharige katten is het belangrijk dat de vacht
regelmatig wordt vrij gemaakt van klitten, dode haren en vuil. Voor sommige katten
is het zelfs nodig om regelmatig verzorgd te worden door een professionele trimmer.
Weet u niet precies hoe u de vacht van uw kat moet verzorgen, vraag dan advies
aan één van onze trimmers.
Het is NU het moment om uw kitten te laten wennen aan zijn of haar
vachtverzorgingsroutine: besteed dagelijks tot wekelijks kort wat tijd aan het
voorzichtig kammen en beloon als uw kitten zich hierbij flink gedraagt. U kan op
afspraak éénmalig gratis in ons trimsalon terecht voor kittengewenning en
tips.

Microchip
·

Sinds 1 september 2014 moeten alle katten geïdentificeerd en geregistreerd zijn.

Sterilisatie/castratie
·
·

Sterilisatie en castratie kunnen vanaf het moment dat het kitten 1kg weegt.
Sinds 1 september 2014 moeten alle katten gesteriliseerd/gecastreerd zijn.

Nog vragen? Twijfel dan niet om ons te contacteren:
Dierenkliniek Herckenrode
http://www.dierenkliniekherckenrode.be
e-mail: info@dierenartsenherckenrode.be
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