INFORMATIE VOOR NIEUWE EIGENAREN:
U heeft besloten een volwassen poes of kater (een herplaatser) in huis te
nemen.
THUISKOMST
Als u met uw kat bent thuis gekomen geef hem dan rustig de tijd om alles te
bekijken. Heeft u andere katten dan kunt u die het beste even apart houden
zodat de kat eerst de omgeving kan verkennen en later pas kennis maakt
met de 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 een kat zijn oude huisgeur kwijt is en de
geur van uw huis heeft aangenomen. Het is voor alle katten natuurlijk
wennen zo’n nieuw huisgenootje.
Houd u er rekening mee dat het voor een volwassen kat langer duurt voor hij
of zij gewend is aan zijn nieuwe omgeving. Het kan soms best een week of 3
duren voordat een herplaatser eindelijk eens onder de bank of stoel vandaan
komt, hij zal dan in de nacht eten en drinken en op zijn gemak het huis
verkennen.
Probeer de kat op zijn gemak te stellen door wat valeriaandruppels op een
mandje of kleedje te doen. De meeste katten zijn dol op valeriaan het zal ze
gerust stellen. Ook voorzichtig met een speelstokje de kat een beetje lokken
kan soms wat helpen.
Geef hem of haar de tijd het is niet niks zo een ander nieuw huis met andere
geuren en andere geluiden.
Het duurt 6 maanden voordat een volwassen herplaatser echt helemaal
gewend is aan zijn nieuwe omgeving. Dus geduld het komt allemaal goed en
dan heeft u een kameraad voor het leven.
Zijn uw andere katten niet zo vriendelijk tegen de nieuwkomer, laat hem dan
zeker in het begin niet met hen alleen.
ZINDELIJKHEID
Wij gebruiken hier Coshida verkrijgbaar bij
de Lidl of de Schep en Schoon van AH, dit
is het zelfde grit alleen bij AH iets duurder.
Het is zeer goed klontvormend grit wat niet
ruikt. Elke dag de bak uitscheppen daardoor
is het ook zeer zuinig in gebruik.

Ik ben erg tevreden over de kattenbak met
een boven ingang en mijn katten zijn dit
ook gewend, bovendien heb je zo goed als
geen uitloop van het grit.
Deze kattenbak is te bestellen bij Armarkat
https://www.armarkat-krabpalen.nl/Hopin-kattenbak-Berty
Het is belangrijk dat de kattenbak op een
rustige plaats staat waar uw kat niet wordt gestoord maar dat de kattenbak
wel makkelijk toegankelijk is.
Zet de kat 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
Momenteel voer ik Royal Canin Savour Exigent en Royal Canin Oral CareI,
deze laatste brokken zijn er speciaal om het gebit goed schoon te houden. In
het verleden heb ik ook Royal Canin Persian en Royal Canin Sensible 33
gevoerd.
Katten eten meerdere keren per dag en bepalen zelf de hoeveelheid en
wanneer, dus zorgt u ervoor dat de kat de gehele dag brokken tot zijn
beschikking heeft.
U krijgt wat brokjes mee voor de eerste dagen.
Gesteriliseerde of gecastreerde katten kunnen wat meer aanleg hebben om
dikker te worden, wellicht is het dan verstandig om over te schakelen naar
bijvoorbeeld Royal Canin Sterilised 37 of Royal Canin Sterilised Appetite
Control.
Royal Canin heeft meerdere soorten brokken voor volwassen gesteriliseerde
of gecastreerde katten, kijk voor meer info op Internet - www.zooplus.nl
Daarnaast is het van belang dat uw kat altijd over vers drinkwater kan
beschikken, melk is niet geschikt voor katten.
Sinds enige tijd doe ik een paar druppels Echinaforce van A.Vogel door het
drinkwater, dit om de weerstand van mijn katten te verhogen. Ik zelf heb er
goede resultaten mee en denk dat dit goed werkt.
Mijn voorkeur gaat uit om alleen de brokken van Royal Canin te voeren daar
zit alles in wat een kat nodig heeft, maar soms als extraatje vinden ze wat

natvoer heel lekker… Ik voer o.a. Gourmet Gold Mousse, Opticat paté (Lidl),
of van Cosma Thai in Gelei (Tonijn met Krabvlees) Dit zijn de meest favoriete
smaken van mijn katten.
ONTWORMEN
Ontwormen met Milbemax, verkrijgbaar bij de dierenarts.
Het advies is elk half jaar ontwormen, ook wanneer uw kat niet buiten komt.
VERZORGING
Soms kan een kat wel eens wat last hebben van tranende ogen, ik maak het
schoon met een wattenschijfje gedrenkt in lauw water uit de kraan en
daarna drogen met een droog wattenschijfje.
* Oorzaken van tranende ogen - nieuwe omgeving ander stof waar een kat
aan moet wennen - stress. Sommige katten hebben er gewoon meer last van
dan andere katten.
Er mag geen gele afscheiding aanwezig zijn, is dit wel het geval ga dan naar
de dierenarts, want dan kan het oog ontstoken zijn.
* Bij een licht gekleurd kat, een silver of een kat met veel wit in het gezichtje,
kunnen de haartjes onder de ogen nogal eens gelig of bruin worden. Wat erg
goed helpt is een beetje babyshampoo (druppel….) in een kommetje doen daar
heet water opdoen dit even goed roeren zodat de shampoo oplost, daar dan
een aantal wattenschijfjes in doen en dan de oogjes (het gezichtje) mee
schoonmaken. Daarna drogen met een droog wattenschijfje.
Wat ook goed werkt is Optrex, dit op een wattenschijfje doen en onder de
ogen mee schoonmaken. Optrex zit in een flesje en is te koop bij elke drogist
of te bestellen op Internet.
Het spreekt voor zich dat een Perzische langhaar regelmatig een kam en
borstelbeurt nodig heeft. Ik zelf doe mijn Perzen regelmatig in bad om de
vacht mooi te houden.
Ook een Exotic kunt u wennen aan kammen door dit regelmatig te doen, om
zo ook het oude haar uit de vacht te verwijderen. Mijn Exotic’s gaan minder
vaak ik bad dan mijn Perzen.
Mocht de vacht van uw kat toch in de klit zijn gekomen, veel onderwol
hebben of gewoon een wasbeurt nodig hebben, zoek dan eens contact met
een kattentrimster bij u in de buurt. Een kattentrimster kan u helpen met de
vachtverzorging van uw kat en zo nodig ook tips en adviezen geven.

VACCINEREN EN CHIP
Uw kat is volledig gevaccineerd. De volwassen enting is 3 jaar geldig in het
paspoort staat tot welke datum dit is.
Uw kat heeft een microchip dit nummer staat in het paspoort vermeld u
kunt uw kat zelf op uw eigen adres in laten schijven via verschillende
websites.
www.ndg.nl
www.backhomeclub.nl
CASTRATIE/STERALISATIE
Alle herplaatsers verlaten de Cattery gecastreerd/gesteriliseerd.
Bij vragen of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen.
Tel: 0299-642136 mail: xarana@kpnplanet.nl web: www.xarana.nl

