
Katelke

gelukkig!

Krijgt jouw kat elk 
jaar een APK?
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Veel kattenbaasjes denken dat elk jaar naar de dierenarts gaan 
niet nodig is, omdat ze zelf wel kunnen zien of hun kat gezond is. 
Helaas is dat niet zo. Katten verbergen pijn en ziekte en zijn  
daar erg goed in. 
Mensen vinden het ook vaak zielig voor de kat om naar de dokter 
te moeten, omdat hij dan zo van slag raakt. Toch is het mooiste 
cadeau dat je je kat kunt geven een jaarlijkse APK: een Algemene 
Poezen Keuring.

1Elk jaar een Algemene Poezen 
Keuring (APK) 

Ga elk jaar naar je dierenarts voor een APK. 
Je kunt namelijk aan de buitenkant van een 
kat niet zien of hij gezond is of pijn heeft. 
Katten verbergen ziekte en pijn en zijn daar 
erg goed in. Het zijn topacteurs met een 
pokerface. Ze kunnen er mooi uitzien, een 
prachtige vacht hebben, goed eten en er 
volkomen normaal doen, maar intussen  
ziek zijn en pijn lijden. Verkijk je niet op het 
acteertalent van je kat, laat een APK doen! 
Je dierenarts kijkt dan of je dier echt gezond 
is. Zo niet, dan kan hij helpen en hem weer 
(zo) gezond en gelukkig (mogelijk) maken!
 

2Gek of vervelend gedrag 
Doet je kat gek of vervelend, word 

dan niet boos op hem, maar neem contact 
op met je dierenarts. De kans dat je kat 
ziek is en/of pijn heeft en daarom zo doet, 
is maar liefst 50%! 
Bij ziekte of pijn kunnen katten heel normaal 
doen. Ze kunnen echter ook vreemd of 
irritant gedrag vertonen. Voorbeelden zijn 
naast de bak plassen, urine sproeien in huis, 
agressief worden, veel miauwen, een eet- 
obsessie, oneetbare dingen eten. Meestal 
associëren eigenaren dit niet met ziekte. 

3Wat kun je zelf doen om je kat 
gezond te houden?

•  Ga elk jaar naar de dierenarts voor  
een APK.

•  Is je kat ouder dan acht jaar, laat dan elk 
jaar niet alleen een APK doen, maar ook 
een seniorencheck: bloed- en urineonder-
zoek, plus een bloeddrukmeting. Boven de 
acht jaar neemt de kans op ouderdoms-
ziektes behoorlijk toe.

•  Laat hem voldoende vaak vaccineren 
tegen kattenziekte en niesziekte. 

• Ontworm hem minstens tweemaal per jaar.
•  Controleer wekelijks of hij vlooien heeft. 

Kam met een vlooienkam de vacht bij de 
staartwortel. Zie je vlooienpoepjes (zwarte 
spikkeltjes), geef dan vlooienbestrijding.

•  Weeg hem elke maand en noteer zijn 
gewicht. Neem contact op met de dieren-
arts als hij 10% aankomt of afvalt.

•  Zet meerdere grote waterbakken neer. 
Katten drinken vaker als ze water tegen- 
komen. Goed drinken kan gezondheids-
klachten voorkomen.
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4Fijne reismand 
Is je kat bang voor de reismand? Koop 

dan een nieuwe die er totaal anders uitziet. 
Liefst een met de opening aan de boven-
kant. Daar kan hij het makkelijkst in gezet en 
uit gehaald worden. Laat deze mand steeds 
in de kamer staan. Leg er een dekentje in 
met zijn eigen geur. Doe er regelmatig wat 
lekkers in. Grote kans dat hij de mand nu als 
veilig gaat ervaren. 
Ook als hij niet bang is voor zijn mand,  
is het beter deze altijd in de kamer te  
laten staan. Zo voorkom je dat hij er toch 
bang voor wordt als hij erin naar de 
dierenarts is geweest. 
Meer weten? Lees de online folder Uw kat 
trainen voor een bezoekje aan de dierenarts 
van het Kattengedragsadviesbureau.

5Feromonen
Zelfs in een vertrouwde reismand is 

naar de dierenarts gaan erg spannend. 
Feromoonspray kan de spanning wat ver-
minderen. Spuit er wat van in de mand. 
Doe dit minstens een halfuur voordat je kat 
erin moet. Deze spray bevat nagemaakte 
gezichtsferomonen van katten. Deze werken 
kalmerend. Op een soorteigen, natuurlijke 
en volkomen veilige manier. Wij mensen  
ruiken er niets van.

6Bij de dierenarts
Zet de mand in de wachtkamer op een 

hoge plek. Daar voelt je kat zich veiliger. Zet 
hem niet in de buurt van honden; de geur 
en het geluid van honden bezorgen hem 
veel stress. Het werkt geruststellend als hij 
tijdens het onderzoek op een dekentje met 
zijn eigen geur mag zitten. Of misschien wel 
eronder, als hij erg bang is.

7Dierenarts bij jou thuis
Is het een drama om met je kat naar de 

dierenarts te gaan? Steeds meer praktijken 
komen op verzoek ook aan huis. Zo hoeft je 
kat de deur niet uit en kan hij toch een APK 
en/of zijn inentingen krijgen. 

Wil je je kat nóg gelukkiger maken? 
Op www.elkekatgelukkig.nl en  
www.facebook.com/elkekatgelukkig vind 
je meer informatie.
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Extreme angst?
Neem voor een kat met extreme angst meer tijd. Je dierenarts kan voor de dag van het 
dierenartsbezoek de angstremmer Alprazolam voorschrijven.
Een kleine minderheid van de katten is zo schuw, angstig en/of moeilijk te hanteren, dat 
deze training niet werkt. Ook in dit geval kunt je je dierenarts vragen om Alprazolam voor 
te schrijven. Vraag vooraf of je zonder afspraak langs mag komen zodra de kat in zijn mandje 
zit, en of je dan meteen aan de beurt kunt zijn. Niet om voor te kruipen, maar omdat alles 
wat in de wachtkamer gebeurt hem extra angst bezorgt.  

Feliway werkt stressverlagend
In diverse stappen van deze training kunt je Feliway-spray gebruiken. Dit middel verlaagt de 
stress. Lees de gebruiksaanwijzing voordat je het gebruikt. Je moet het NIET op de kat spuiten.  

Traintips voor alle stappen 
•  Wees rustig en zelfverzekerd. Je kat voelt dat haarfijn aan.
•   Heb geduld. Iedere kat heeft zijn eigen tempo. Hoe groter de angst, hoe meer tijd 

de training meestal kost. 
•   Train in ministapjes: streef naar kleine vorderingen per keer. Accepteer het als 

er een tijdje geen vooruitgang is. 
•   Blijf altijd onder de angst- en stressdrempel. Stop met trainen als je tekenen van 

angst of stress ziet, zoals zich klein maken, verstijven, tegenstribbelen, vluchtgedrag.
•  Beloon je dier als hij het goed doet. Met je stem, iets lekkers, een aaitje. 
•  Doet hij het niet goed, reageer dan niet. Wees niet geïrriteerd. 
 •   Forceer je kat niet om de mand in te gaan. Anders wordt hij alsnog bang.
•   Maak geen sjjjjt-geluidjes als troost. Voor een kat klinkt dat als blazen.  

Daar wordt hij bang van. 
•  Kom niet met je gezicht voor de mand. Daar wordt je kat bang van.  
•  Direct oogcontact is bedreigend. Voor angstige katten nog meer. 
 
Meer informatie
www.kattengedragstherapie.nl 
www.elkekatgelukkig.nl 
http://kattengedrag.forumup.nl  
Gratis Katten Advies Lijn: elke dinsdag 
van 17.00-18.00 uur op 020-4160883.

Joris Ivensplein 108
1087 BP Amsterdam
+31 (0)20-3308780

Het Kattengedragsadviesbureau werkt in Nederland en België.

Elke kat gelukkig! is een initiatief van het Kattengedragsadviesbureau (www.kattengedragstherapie.nl) 

Een initiatief van Mede mogelijk gemaakt door

www.kattengedragstherapie.nl
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