
 

 

TIPS en ADVIES 

 

Het is heel goed mogelijk dat het kitten even van slag is door de verhuizing naar zijn nieuwe 

adres. Het mist zijn moeder, broertjes, zusjes en zijn vertrouwde omgeving.  Mocht het dus 

even een dagje aan de diarree zijn, geen paniek, dat is heel normaal! Als het kontje van een 

kat door diaree wat vies is geworden, doe dan wat talkpoeder op zijn of haar kontje, laat het 

even drogen en kam of borstel het kontje. Uw kat ruikt weer lekker en heeft geen vies kontje 

meer. Mocht de diaree langer duren als twee dagen, raadpleeg dan mij of de dierenarts. 

Laat uw kitten zien waar de kattenbak, eten en drinken staat. 

Zorg dat er de hele dag brokjes en vers water staat. Een kat eet tot hij/zij genoeg heeft en zal 

nooit te veel eten. Als u ook blikvoer wilt gaan geven, dan mag dat. Echter dit is alleen maar 

voor “het lekkere”. Geef dit dus maximaal maar 1x per dag en als het even kan rond 

hetzelfde tijdstip van de dag. Hoe meer blikvoer u geeft des te groter de kans tot aanzet van 

tandsteen. Daarom zijn harde brokjes, gekookte kip (in flinke brokken geknipt) en andere 

dingen waar ze flink op moeten kauwen erg belangrijk. 

Bent u van plan om over te stappen op een ander merk voer, doe dit geleidelijk. Meng 

daarvoor het voer wat u wilt gaan geven met het voer wat het kitten van ons heeft 

meegekregen. Dit is om te voorkomen dat het kitten door plotselinge verandering van  voer 

aan de diarree gaat. 

Zet hem of haar een paar keer op de bak tot hij of zij er iets op gedaan heeft. 

Laat het kitten wennen aan u en uw gezin, voordat u de hele buurt laat komen kijken naar 

uw nieuwe aanwinst. 

Uw kitten is nog als een baby, houd daar rekening mee. De drie R’s gelden net als bij kleine 

kinderen ook voor een kitten……..Rust, Reinheid en Regelmaat. 

Als het kitten slaapt laat het dan lekker slapen. Maak het niet te pas en te onpas wakker. 

Ga zeker niet gelijk met het kitten op stap. Bijvoorbeeld even met het kitten de buurtjes  of 

familie langs, naar de trimsalon of iets dergelijks. Dit kan stress veroorzaken en stress kan Fip 

veroorzaken. Fip is dodelijk voor uw kitten! Dus vermijd stress zoveel mogelijk! 



Houd de kattenbak schoon. U zit ook niet graag op een vies toilet. 

Maak (indien nodig) de oogjes van het kitten schoon met oogcleaner of gekookt water. 

Gebruik daarbij een watje of een tissue. Het is raadzaam om zo nu en dan eens de tandjes te 

poetsen met een speciale tandpasta voor dieren die daarvoor geschikt is. Bij voorkeur 1-2 

keer per week. Dit zal de aanzet van tandsteen redelijk terug dwingen en zal de kans op 

gaatjes en rotte tanden verminderen. Gebruik nooit of te nimmer mensentandpasta voor 

uw dier. Kam/borstel uw dier met regelmaat. Pas op met kammen van metaal zoals de 

furminator bijvoorbeeld. Dit soort kammen kan de ondervacht blijvend beschadigen! 

 

Doe dit kammen ongeveer 2-3 per week bij voorkeur met een rubberen borstel voor 

korthaartjes. Britjes ruien doorgaans wat meer en steviger dan andere rassen. Maakt u zich 

geen zorgen. Goed bijhouden en desnoods in de ruiperiode wat vaker. Met een borstel zoals 

hieronder zal uw Britje dat zeker niet erg vinden. Het masseert de huid en de meesten 

vinden dat wel lekker. 

 

Als het kitten (dan spreken we hier meer over de langhaartjes, want korthaartjes klitten 

doorgaans niet) klitten krijgt is het heel vervelend voor het dier, maar ook voor u. Als u 

regelmatig kamt dan zal er bijna nooit een klit ontstaan en zal de vacht niet gaan vervilten. 

Vervilten van de vacht doet erg veel pijn. Er is dan vaak maar één oplossing, de hele vacht 

moet dan geschoren worden.  

Voor langhaartjes gebruikt u doorgaans WEL een metalen kam. Dat moet wel om de vacht 

goed uit te kunnen kammen. Let erop dat u geen kam gebruikt die de vacht uitdunt (zoals de 

furminator doet). Gebruik bij voorkeur de kam die u bij het kittenpakket mee hebt gekregen. 



 

Met regelmaat ontwormen is erg belangrijk evenals de jaarlijkse vaccinatie. De mate van het 

ontwormen hangt van het ontwormingsmiddel af. Ik raad u aan diverse merken af te 

wisselen zodat resistentie tegen gegaan word. De ene helft van het jaar bijvoorbeeld 

Vitaminthe, de andere keer Milbemax. Ik wil u waarschuwen voor het merk Exil!!!!! De 

dosering van dit middel is erg onduidelijk. Het staat in zeer kleine letter op de verpakking en 

werkt ook op gewicht! Men gaat er veelal vanuit dat 1 klein pilletje waar geen breukstreep 

op zit de dosering is, maar dan heeft u het fout! Men leest zelden de kleine lettertjes bij dit 

middel en helaas heeft dit middel door overdosering aan heel veel dieren jong en oud al het 

leven gekost. Vermijd dit middel het liefst en kies voor een andere.  

                                       

Let goed op de dosering bij alles wat u gebruikt. Niet alleen bij een ontwormingsmiddel, 

maar bij alles! 

 

 

Ik adviseer u een zorgverzekering voor uw huisdier af te sluiten. Dierenarts kosten kunnen 

soms gigantisch oplopen. Met een zorgverzekering voor dieren hoeft u daarvoor niet bang te 



zijn. Het is een fijn gevoel dat u om financiële redenen geen onderzoek hoeft te weigeren of 

ervoor hoeft te sparen als de verzekering dit dekt. Dan is uw dier meteen geholpen en dat 

bied u en uw dier rust en zekerheid. Lees hiervoor wel goed de polisvoorwaarden van de 

zorgverzekering die u afsluit! Ze bieden allemaal verschillende pakketten aan. Kijk even goed 

naar de dekking en lees de kleine lettertjes en de polisvoorwaarden goed door voordat u 

deze afsluit. Vraag eventueel aan uw dierenarts met welke deze samen werkt. U heeft dan 

kans dat u geen rekeningen hoeft voor te schieten, maar dat uw dierenarts rechtstreeks 

declareert zoals bijvoorbeeld heel veel hebben met Petplan. Een rekening van een paar 

honderd euro moeten voorschieten is niet niks. 

 

Uw kitten zal op 3 maanden beginnen met het wisselen van de tandjes die plaats maken 

voor een volwassen gebit. Dit kan ervoor zorgen dat uw hummeltje tijdelijke en wat dunnere 

ontlasting heeft. Houd hier rekening mee, maar bij twijfel raadpleeg uw dierenarts! Laat de 

overgang van voer en wisselen van het gebit u nooit bedriegen. Wees altijd alert als uw 

hummeltje wat oppikt om er tijdig op in te kunnen spelen. U kunt beter een keer te veel met 

uw dierenarts (telefonisch) overleggen, dan 1 keer te weinig. 

           

 

Op het moment dat u uw kitten op 13 weken bent gaan halen zult u nog 1 week van de 

socialisatiefase van het kitten meemaken. Dit is een zeer belangrijke periode tussen de 7–14 

weken. Alles wat het kitten in deze periode meemaakt en aan leert wennen op positieve of 

negatieve manier zal het kitten levenslang bij zich dragen en nooit of te nimmer meer 

vergeten! Zorg dat uw kitten zo veel mogelijk positieve ervaringen op doet die relevant zijn 

en probeer de negatieve ervaringen zo veel mogelijk te vermijden. 

 

Als laatste (en laten we hopen dat dit nooit nodig zal zijn) wil ik nog een klein stukje 

aandacht besteden aan het eventueel weg moeten doen van uw dier op latere leeftijd. Even 

ervan uitgaande dat u nu een weloverwogen besluit neemt om voor uw huisgenootje te 

gaan zullen er altijd situaties zijn dat het voor het welzijn van een dier wellicht beter is om er 

afscheid van te nemen. Dit zou een baan in het buitenland waardoor u amper tot nooit meer 

thuis bent, een later ontwikkelende allergie (hoewel daar tegenwoordig hele goede 



medicatie voor is overigens!!!) of wat voor rede mensen er ook voor hebben. Voor u is dat 

een verdriet, maar voor mij als fokker zijnde ook. Veel mensen handelen uit onwetendheid 

en plaatsen hun dier op sites als marktplaats en soms als een dier nog niet gecastreerd of 

gesteriliseerd is zelfs. We kunnen het de mensen die zo uit onwetendheid handelen en het 

beste huisje voor hun dier via die weg zoeken niet kwalijk nemen. Helaas zijn er 

broodfokkers die op de loer liggen overal en de kans schoon zien als een dier nog niet 

geneutraliseerd is. VOOR u dus tot die stap over gaat, zorg dan dat uw dier geholpen is en 

geen nakomelingen meer kan voort brengen. Dan is uw dier voor broodfokkers niet langer 

interessant meer. 

Een site als marktplaats is overigens ook niet de ideale site om een goed huisje voor uw dier 

te vinden. Als deze niet bij eventuele vrienden of familie geplaatst kan worden, kijk dan eens 

op sites als www.kittentekoop.nl waar niet alleen kittens aangemeld staan, maar ook 

dekkaters en herplaatsers worden aangeboden.  

Mocht die situatie zich in de toekomst ooit voordoen, dan mag u mij altijd bellen om advies 

in te winnen! Ik zal u helpen en bijstaan daar waar nodig. De zorg voor uw dier stopt voor mij 

niet bij het moment dat u deze meeneemt. Nazorg gaat verder totdat het dier overleden is. 

De verantwoording en zorg voor het dier ligt in uw handen, maar de nazorg, gedeeltelijke 

verantwoording wat erfelijkheid betreft en advies te allen tijde in de mijne. 

 

Mocht U nog vragen of problemen hebben, bel of mail mij gerust!  Ik zal altijd voor u 

klaarstaan!  

 

Heel veel geluk en plezier met  uw  kitten! 

 

Mirel  

 

 

 

http://www.kittentekoop.nl/

