KGA Kattenoppasservice
You care, we care: expert cat care.

Voor de bescherming van uw katten en die van
anderen.
MEDISCHE AANDACHTSPUNTEN
Als uw kat bepaalde lichamelijke aandoeningen heeft, kan dat verband houden met het gedrag. Wij
willen graag ook de exacte datum weten waarop de dierenarts voor lichamelijke klachten is
geraadpleegd, en welke klachten dat waren. Tevens zijn de onderzoeksuitslagen en diagnoses voor
ons belangrijk, omdat dit het gedrag kan beïnvloeden.
Aangezien we van huis naar huis gaan is het belangrijk dat uw katten gevaccineerd, ontwormd en
ontvlooid worden volgens advies van uw dierenarts. Wij werken uiteraard hygiënisch, maar kunnen
daarmee niet voorkomen dat de kattenoppas via de kleding katten zou kunnen besmetten. Indien
uw kat niet afdoende wordt beschermd door vaccinatie en parasietenbestrijding zijn zij vatbaarder
voor mogelijke besmettingen. Voor advies op maat kunt u kosteloos uw dierenarts contacteren.
Voorzorgsmaatregelen
In geval van gezondheidsproblemen dient dit vooraf aan ons gemeld te worden.
1. Vaccineren, ontwormen, ontvlooien
Wij adviseren dat uw kat(ten) jaarlijks voor een APK naar de dierenarts gaan en volgens advies van de
dierenarts worden gevaccineerd, ontwormd en ontvlooid. Alle dieren waarbij bezoek gedaan wordt
dienen correct te zijn ingeënt (jaarlijks), ontwormd (2-6x per jaar), en beschermd tegen vlooien (1x
per maand spot-on). Dit geldt zowel voor buitenkatten als binnenkatten. Wij geven u dit als advies
mee, we gaan dit niet controleren.
2. Virussen
Als uw kat een virus heeft, vernemen wij dit graag. De weerstand van uw kat is zwakker op dat
moment. Daarom is het goed om dit eerst te overleggen, alvorens een oppasperiode af te spreken.
3. Ringworm (schimmel)
Dieren met een normale weerstand zonder wonden zullen hier geen problemen van ondervinden.
Langharige dieren zijn gevoeliger voor schimmels. Als uw kat een schimmelinfectie heeft kunnen wij
uw kat niet verzorgen i.v.m. besmettingsgevaar.
4. Oudere dieren (vanaf 7 jaar)
Heeft u een kat van 7 jaar of ouder? Dan raden wij aan om minimaal 1x per jaar een
seniorenscreening te laten doen bij uw dierenarts. Dit is belangrijk om ouderdomsziektes op tijd te

ontdekken en te kunnen behandelen. Een seniorenscreening bestaat uit algemeen klinisch
onderzoek, bloedonderzoek (incl. schildklier), urineonderzoek en een bloeddrukmeting.
Zie ook: http://groepspraktijkdierenartsen.nl/gezelschapsdieren/dieren/kat/seniorencheck-vanaf-7jaar/
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